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Súðavík

Félag stofnað um
rekstur húsa
Stofnfundur hlutafélags um
rekstur húsa í gömlu byggðinni í Súðavík verður haldinn
annað kvöld, fimmtudagskvöld, í sal Súðavíkurskóla
og hefst kl. 20. Á fundinum
verða skráðir stofnfjárhluthafar, lagðar fram samþykktir félagsins og stjórn skipuð.
Markmið félagsins er að reka
sumardvalaraðstöðu í gömlu
byggðinni og markaðssetja
hana til verkalýðsfélaga, félagasamtaka og innlendra og

erlendra ferðamanna. Jafnframt mun félagið bjóða upp
á tengda þjónustu í samvinnu
við heimamenn.
Á meðal stofnenda verður
ferðaskrifstofa, sem er sérhæfð í sölu á ferðum innanlands til erlendra ferðamanna,
svo og fyrirtæki í heimabyggð. Fundurinn er öllum
opinn og vonast fundarboðendur til að sem flestir komi á
fundinn og leggi þessu verkefni lið.

Aflaverðmæti skipa

Júlíus efstur

Júlíus Geirmundsson ÍS
skilaði mestu aflaverðmæti
vestfirskra skipa á síðasta ári
samkvæmt samantekt sem
blaðið Fiskifréttir hefur gert.
Júlíus er í 11. sæti yfir þau
skip landsmanna sem skiluðu
mestu aflaverðmæti á síðasta

ári en heildaraflaverðmæti
skipsins nam rúmum 456
milljónum króna.
Bessi ÍS skilaði 319 milljóna króna aflaverðmæti og
Páll Pálsson kom með afla að
landi fyrir 284 milljónir króna
á árinu 1997.

Grunnskólinn á Ísafirði

Framkvæmd hafin
í Kaupfélaginu
Framkvæmdir eru hafnar á
efri hæðum Kaupfélagshússins á Ísafirði við breytingar á
húsnæðinu fyrir Grunnskólann á Ísafirði og mun kennsla
hefjast þar í haust. Verksamningur við verktakana Eirík og
Einar Val var undirritaður í
gær og hófust þeir þegar
handa við að rífa út úr húsnæðinu.
Að sögn Halldórs Halldórssonar bæjarstjóra verður vand-

að mjög til þessa verks og
verður þarna mjög góð aðstaða fyrir börnin og skólastarfið og mun betra rými en
samkvæmt fyrri hugmyndum
um húsnæði inni á Torfnesi.
Jafnframt hinum nýja verksamningi við Eirík og Einar
Val eru úr sögunni hugmyndir
um bótagreiðslur til þeirra
vegna fráhvarfs frá fyrri
samningum um verktöku fyrir
Grunnskólann á Ísafirði.

Sverrir að koma
– sjá samtal við ráðherrann og
bankastjórann fyrrverandi í miðopnu

Ódýrasta parketið í bænum!
aðeins kr. 1.595.- pr. m²
Ódýrasta sólpallaefnið í bænum!
28 x 95 á kr. 133.- pr. m²
21 x 95 á kr. 97.- pr. m²
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Bæjarins besta er í samtökum bæjar- og héraðsfréttablaða.
Eftirprentun, hljóðritun, notkun ljósmynda og annars efnis er
óheimil nema heimilda sé getið.

Á réttri braut
Viljayfirlýsing Háskóla
Íslands, EndurmenntunarLeiðari
stofnunar Háskólans, FramhaldsskólaVestfjarða, bæjarstjórnar Ísafjarðar og Fjórðungssambands Vestfirðinga,
um fjarnám á vegum Háskóla Íslands á Ísafirði skólaárið
1998 til 1999 markar tímamót í skólamálum Vestfirðinga
og kemur til með að verða stærra skref í sókn okkar fyrir
fjölbreyttara atvinnu- og mannlífi í fjórðungnum, en unnt
er að gera sér grein fyrir í fljótu bragði.
Þótt langt sé síðan Íslendingar gengu af þeirri fáfræði
að bókvitið yrði ekki í askana látið hefur landsbyggðin
lengst af átt undir högg að sækja í skólamálum. Áratugum
saman voru menntaskólarnir, aðgöngumiðinn að Háskólanum, æðstu menntastofnun landsins, aðeins í Reykjavík
og á Akureyri. Ungmenni annars staðar á landinu áttu
engra kosta völ hyggðu þau á langskólanám. Þau kvöddu
heimabyggðina. Leiðin lá til Akureyrar eða Reykjavíkur.
Í fæstum tilfellum átti þetta fólk afturkvæmt. Menntun
þeirra nýttist ekki heima fyrir. Fábrotið og einhæft
atvinnulíf í heimabyggðinni stóðst tækifærunum á höfuðborgarsvæðinu ekki snúning. Við þessa blóðtöku hefur
landsbyggðin mátt una.
Vestfirðingar áttu undir högg að sækja þegar þeir
börðust fyrir stofnun Menntaskólans á Ísafirði. Sú barátta
kostaði mörg orð og mikla vinnu. Úrtölumenn voru á
hverju strái. Á hjáróma raddir þeirra var ekki hlustað,
sem betur fer. Menntaskólinn, nú Framhaldsskóli Vestfjarða, er fyrir löngu búinn að sanna ágæti sitt og nú efast
enginn um réttmæti þess að auðvelda ungu fólki að
mennta sig sem lengst og mest í heimabyggð.
Nú er runnin upp ný öld. Tæknin hefur brúað bilið, fært
skólann til nemandans, sem þarf ekki lengur að vera
undir sama þaki og kennarinn. Fyrir stuttu var samningur
gerður við Háskólann áAkureyri um fjarnám á hjúkrunarbraut. Og nú er í farvatninu fjarnám í rekstrar- og viðskiptanámi við Endurmenntunardeild Háskólans í Reykjavík.
Vonandi bara byrjunin.
Með fjarnáminu er brotið blað í skólamálum Vestfirðinga. Þökk sé þeim er þar hafa að verki staðið, þökk sé
velvilja og víðsýni ráðamanna Háskólans Íslands.
Fjarnámið er afar mikilvægt fyrir okkur Vestfirðinga
og styrkir búsetu í fjórðungnum svo sem dæmin sanna.
Vitað er að fjarnámið á hjúkrunarbraut við Háskólann á
Akureyri kom í veg fyrir brottflutning nokkurra
fjölskyldna frá Ísafirði.
Með fjarnámi við Háskólana á Akureyri og í Reykjavík
hefur verið stigið stórt skref í skólamálum Vestfirðinga,
ef til vill hið stærsta síðan ákvörðunin um stofnun
menntaskólans var tekin á sínum tíma.
-s.h.
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Fjarðarstræti 27 er hér komið í mask og litlu síðar fór hitt húsið sömu leið.

Ísafjörður

Gömul hús hverfa

Í síðustu viku voru rifin tvö
gömul hús á horni Fjarðarstrætis og Pólgötu, Fjarðarstræti 27 og 27a, og er ætlunin
að byggja ný íbúðarhús á báðum lóðunum.
Önnur þeirra er í eigu
Sveins Lyngmo byggingatæknifræðings hjá Tækniþjónustu Vestfjarða hf. en hin
er í eigu Ísafjarðarkaupstaðar.

Sveinn mun þegar hefjast
handa við byggingaframkvæmdir á sinni lóð (27a) og
stefnir að því að gera húsið
fokhelt fyrir haustið. Hornlóðin sem er í eigu bæjarins
mun að líkindum verða auglýst. Samkvæmt skipulagi
verða húsin á þessum lóðum
ein og hálf til tvær og hálf
hæðir og lægra húsið á horn-

inu.
Í húsinu nr. 27 ólst upp frá
fjögurra ára aldri Einar S. Einarsson, forstjóri VISA, en þá
fluttist fjölskyldan þangað
neðan af Bökkum. Þessi húsasamstæða var í mikilli niðurníðslu hin síðari árin og má
segja að það sé bæjarprýði að
fjarlægja hana úr því sem
komið var. Hins vegar var hluti

af gamla Eyrarbænum, sem
fyrrum stóð uppi á Eyrartúni
fyrir ofan kirkjugarðinn, hluti
af þessum byggingum sem nú
eru horfnar að eilífu.
Einar er þeirrar skoðunar
að rétt hefði verið að þyrma
þeim hluta, gera hann upp og
flytja aftur á sinn gamla stað á
Eyrartúni.

Lögreglan á Ísafirði

Stórhert eftirlit með notkun bílbelta

Lögreglan á Ísafirði er nú
að fara af stað með sérstakt
átak varðandi notkun bílbelta.
Fylgst verður náið með beltanotkun ökumanna og farþega
og sektum umsvifalaust beitt
ef út af bregður, auk þess sem
ökumenn safna punktum fyrir
slík brot. Ástæðan er mikill
fjöldi alvarlegra slysa að undanförnu, þar sem belti hafa
ekki verið notuð. Sekt fyrir að
vera ekki með belti spennt er
kr. 4.000, hvort sem um ökumann eða farþega er að ræða,

og auk þess ber ökumaður að
þessu leyti ábyrgð á farþegum
sem eru undir fimmtán ára
aldri. Skylt er að nota viðeigandi öryggisbúnað, eins og
það er orðað, en það þýðir að
börn skulu vera í viðurkenndum bílstólum sem hæfa aldri
þeirra og stærð. Misbrestur á
því sætir einnig sektum, sem
ökumaður er ábyrgur fyrir.
Þess er einnig að geta, að
loftpúðar (líknarbelgir) í bílum eru ekki ætlaðir börnum,
enda mega börn ekki að vera í

framsætum þar sem loftpúðar
eru. Þeir eru hannaðir fyrir
fólk sem er vaxið úr grasi, og
geta valdið og hafa valdið
dauðaslysum á börnum, jafnvel við ómerkilegustu aftanákeyrslur.
Í umferðinni hafa á þessu
ári orðið hér á landi mörg
mjög alvarleg slys, þar af
nokkur dauðaslys, sem beinlínis má rekja til þess að
öryggisbelti voru ekki notuð.
Í bílveltum og hörðum árekstrum er algengt að fólk sem

ekki er í belti kastast út og
lemstrast og lendir í sumum
tilvikum undir bílnum. Bílar
nútímans eru þannig hannaðir,
að farþegarýmið er traust skel
sem ætlað er að vernda þá
sem þar eru, ef árekstrar eða
bílveltur verða. Þannig er
algengt, að í sama umferðarslysi sleppi þeir sem eru í beltum ómeiddir eða með skrámur, en þeir sem eru ekki í beltum slasast alvarlega eða láta
lífið.

Atvinnuþróunarfélagið

Ísafjarðarbær

Ísafjarðarbær

Aðalsteinn tekur við

Nýir skólastjórar

Karin í Slunkaríki

Aðalsteinn Óskarsson, sem undanfarin misseri hefur
gegnt starfi framkvæmdastjóra Byggðastofnunar á Ísafirði
hefur verið ráðinn framkvæmdastjóri Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða hf. Aðalsteinn tekur við hinu nýja starfi í
dag, 1. júlí. Enginn framkvæmdastjóri hefur verið við Atvinnuþróunarfélagið frá því í fyrra.

Á fundi bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar á morgun verða
teknar fyrir tillögur fræðslunefndar bæjarins um ráðningu
nýrra skólastjóra, en hún leggur til að Sigrún Sóley Jökulsdóttir verið ráðin skólastjóri við Grunnskóla Önundarfjarðar og Guðmundur Þorkelsson við Grunnskólann á
Þingeyri.

Þýska listakonan Karin Sander opnar á laugardaginn
sýningu á verkum sínum í Slunkaríki á Ísafirði. Karin er
fædd í Bensberg árið 1957 en býr nú í Stuttgart og New
York.Verk hennar hafa verið kynnt í virtum sýningarsölum
austan hafs og vestan. Árið 1994 sýndi hún í Reykjavík og
kenndi auk þess við Myndlista- og handíðaskóla Íslands.
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Einar Kristinn Guðfinnsson alþingismaður skrifar

Til hagsbóta fyrir Vestfirðinga og háskólana

Könnun Stefáns Ólafssonar
fyrir Byggðastofnun á ástæðum búsetuflutninga leiðir sitthvað mjög athyglisvert í ljós.
Meðal annars það, að menntunarmöguleikar ráða miklu
um hvar fólk kýs sér samastað.
Enginn vafi er á því að þetta
atriði vegur þyngra í búsetuvali fólks nú en áður. Menntun
fólks er orðin almennari.
Stærri hluti hvers árgangs
sækir sér menntun, hvort sem
er á bóknáms- eða verknámssviði. Þegar þetta fólk lýkur
námi sínu leitar það eðlilega
eftir starfi við sitt hæfi. Fábreytni atvinnulífsins á landsbyggðinni kemur einatt í veg
fyrir að þetta unga fólk eigi
afturkvæmt í heimahaga sína.
En það er fleira sem kemur
til. Með því að æ fleira ungt
fólk leitar sér menntunar, velja
fjölskyldur sér búsetu með
hliðsjón af því hvar námsframboðið er mest og best.
Það er dýrt að senda ungt fólk

til skólanáms í fjarlæga landshluta og foreldrum óar eðlilega við því að senda ungmennin sín til náms fjarri
skjóli heimilisins. Einnig
þetta veldur því, að fólk tekur
oft þann kostinn að flytja
burtu, „suður“, til þess að geta
verið lengur með börnunum
sínum. Þetta er vandamál sem
við þekkjum alltof vel.

Efling framhaldsnáms
á Vestfjörðum
Efling framhaldsnáms í
landshlutunum er þess vegna
mjög mikilvægt mál. Uppbygging Menntaskólans á Ísafirði, síðar Framhaldsskóla
Vestfjarða, var því örugglega
ein þýðingarmesta byggðaákvörðun sem tekin hefur verið. Sú stefna skólans að
byggja upp framhaldsnám á
Patreksfirði er með sama hætti
afar mikið hagsmunamál íbúa
þess svæðis. Vonandi verður

það til þess að bæta aðstæður
fólks á Vestfjörðum almennt
til náms, um leið og það opnar
möguleika á því fyrir ungt fólk
að stunda lengur nám frá
heimabyggð. Framhaldsskólinn á Ísafirði getur líka boðið
upp á ódýra dvöl í heimavist,
sem getur létt mjög undir hjá
þeim nemendum sem þurfa
að stunda nám sitt utan heimabyggðar. Með auknum tengslum við nemendur í VesturBarðastrandarsýslu ættu að
opnast möguleikar til þess að
efla Framhaldsskólann enn,
svo að hann geti boðið upp á
aukið námsframboð og meiri
fjölbreytni og orðið þannig
enn áhugaverðari kostur fyrir
nemendur framtíðarinnar.

Fjarskiptabyltingin
Sú bylting sem er að verða
á sviði fjarskipta skapar hinum minni skólum líka nýja
möguleika á samstarfi og þar

Ársfundur Lífeyrissjóðs Vestfirðinga

Lífeyrisréttindi hækkuð

Ársfundur Lífeyrissjóðs
Vestfirðinga, sem haldinn var
sl. laugardag, samþykkti að
hækka makalífeyrisréttindi
sjóðsfélaga, þannig að frá og
með 1. júlí 1998 greiðist alltaf
fullur makalífeyrir í fjögur ár
eftir fráfall maka og hálfur
makalífeyrir í fjögur ár til viðbótar. Láti sjóðsfélagi eftir sig
eitt barn eða fleiri innan 19
ára aldurs skal greiddur fullur
makalífeyrir fram til 19 ára
aldurs yngsta barnsins. Sé
maki a.m.k. 50% öryrki skal
greiddur fullur makalífeyrir
meðan sú örorka varir, enda
sé makinn yngri en 67 ára.
Barnalífeyrir við fráfall
annars foreldris er að fjárhæð

kr. 10.700 á mánuði með
hverju barni, enda hafi það
foreldrið sem andaðist áunnið
sér a.m.k. 1,0 stig á ári á síðustu þremur árum fyrir andlát
sitt.
Einnig samþykkti ársfundurinn greiðslu uppbótar á
lífeyri vegna ársins 2003, þ.e.
með hækkun framreikningsstuðla við útreikning elli-,
örorku- og makalífeyris.
Fundurinn samþykkti stofnun
séreignadeildar við sjóðinn,
með gildistöku nýrrar reglugerðar 30. júní 1998.
Hrein eign Lífeyrissjóðs
Vestfirðinga til greiðslu lífeyris um síðustu áramót var
kr. 8.649 milljónir króna og

hafði hækkað á einu ári um
11,3%. Raunávöxtun ársins
1997 var 6,44% og lífeyrisbyrði 42,3%. Greiðandi sjóðsfélagar vegna vinnu í landi
voru 3.164 og vegna starfa
við sjómennsku voru 1.134.
Lífeyrisþegar voru 802.
Samkvæmt tryggingafræðilegri úttekt Talnakönnunar hf.
á stöðu sjóðsins í árslok 1997
eru eignir hans með núvirðingu um 2.460 milljónum
króna hærri en áfallin skuldbinding. Ef litið er til framtíðarréttar og áætlunar um framtíðariðgjöld eru eignirnar um
1.681 millj. króna eða um
11,6% hærri en áætlaðar
skuldbindingar.

Aðalmót SJÓÍS um helgina
Aðalmót Sjóstangaveiðifélags Ísfirðinga (SJÓÍS) verður
haldið nk. föstudag og laugardag. Mótið er í röð átta móta
Íslandsmótsins í sjóstangaveiði, en þau eru haldin á jafnmörgum stöðum á landinu frá
maí til ágúst. Gert er ráð fyrir
á fjórða tug keppenda víðs

vegar af landinu.
Róið verður frá Bolungarvík á bátum frá Ísafirði, Súðavík og Bolungarvík. Látið
verður úr höfn kl. 6 á föstudagsmorgun en kl. 7 á laugardagsmorgun. Veiðitíminn er
7 til 8 tímar hvorn dag. Mótið
verður sett kl. 20.30 annað

kvöld (fimmtudagskvöld) á
Finnabæ í Bolungarvík.
Í fyrra veiddust nær 9 tonn
á mótinu eða um 265 kíló að
meðaltali á stöng. Ekki er að
efa, eins og aflabrögð hafa
verið að undanförnu, að eins
mikið eða meira veiðist í ár,
ef veðurguðir leyfa.

með auknu námsframboði.
Við hljótum að binda vonir
við slíka þróun, sem mér er
raunar kunnugt um að forsvarsmenn FVÍ hafa fylgst afar vel með.
Byggðastofnun
hefur
ákveðið að styrkja Atvinnuþróunarfélögin í landshlutunum til þess að kaupa gagnvirkan fjarfundabúnað sem
getur nýst til fjarkennslu,
funda og annars slíks. Þannig
búnaður er þegar kominn upp
á Ísafirði og verður einnig
staðsettur á Patreksfirði. Það
er tilkoma slíkra tækja sem er
núna að opna alveg nýja
menntunarmöguleika á Vestfjörðum.

Ótvíræð forysta
Vestfirðinga
Vestfirðingar hafa tekið
ótvíræða forystu varðandi

háskólanám með fjarkennslusniði. Fjarkennsla á hjúkrunarbraut á vegum Háskólans á
Akureyri hefur þegar verið
ákveðin, eins og fram kom í
fjölmiðlum. Hinn 26. júní sl.
var undirrituð viljayfirlýsing
um fjarnám á vegum Háskóla
Íslands á Ísafirði. Þar verður í
fyrstu um að ræða einstök
námskeið á sviði rekstrar- og
viðskiptagreina á vegum Endurmenntunarstofnunar Háskólans. En Páll Skúlason háskólarektor lýsti því yfir við
þetta tækifæri, að ætlunin væri
að þróa þetta mál frekar og
stefna að þrenns konar námi.
Í fyrsta lagi með því að byggja
upp tiltekin námskeið með
hagnýtan tilgang. Í öðru lagi
námskeið til þess að „auðga
andann“, svo sem á sviði
bókmennta, lista og sögu. Og
loks viss námskeið í hefðbundnu háskólanámi.

Einar K. Guðfinnsson.

Til hagsbóta fyrir
Vestfirðinga og háskólana
Ástæða er líka til þess að
vekja athygli á þeim orðum
Páls Skúlasonar háskólarektors, að Háskóli Íslands eignist
útibú í hverjum landsfjórðungi. Það er líka án efa rétt
sem háskólarektor sagði, að
slík stefnumótun sé bæði til
hagsbóta fyrir Vestfirðinga og
háskólann. Hið sama á vitaskuld við um annað háskólanám í landinu.
Við hljótum að fagna þessari þróun og þurfum að styðja
við hana eftir föngum. Hér er
verið að opna alveg nýjar leiðir fyrir fólk út um allt land til
þess að stunda nám. Aukin
þörf á endurmenntun á öllum
sviðum gerir þetta enn mikilvægara. Það er því ekki vafi á
því, að þessi uppbygging er
eitt mikilvægasta framlagið til
byggðamála á síðustu árum.
– Einar K. Guðfinnsson.

Til leigu í miðbæ Ísafjarðar
í lengri eða skemmri tíma
fullbúin ný 70 fm. íbúð m/húsgögnum
á sama verði og
hótelherbergi

 Svefnaðstaða fyrir allt að
6 manns.
 Fullbúið eldhús.
 Sjónvarp, vídeó o.fl.
 Stutt í alla þjónustu
svo sem sundlaug,
matsölustaði og verslanir.

Upplýsingar veittar
í símum:
456 4505 og 896 2823
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Nítján ára stúlka
vélavörður
á Gunnbirni ÍS
Þórunn Ágústa Þórsdóttir er nítján ára
Ísafjarðarmær, sem
stundar nám í Vélskóla
Íslands, er búin með tvö
námsár en á þrjú eftir og
er farin að safna sjótíma.
Kærastinn er líka í
Vélskólanum
Hún er búin að fara
fyrsta túrinn sinn sem
vélavörður á Gunnbirni
ÍS frá Bolungarvík og
kom úr þeirri ferð í
síðustu viku. Þetta var
vikutúr á rækju, en
annars hefur Þórunn
aldrei áður komið á sjó
nema á hraðbát. Vélavarðarstarfið felst í því
að vinna sem háseti en
fylgjast jafnframt með
vélinni. Það rifjast upp,
þegar undirritaður átti
samtal við Rannveigu
Rist, núverandi forstjóra
Íslenska álfélagsins, fyrir
einum tólf árum, þegar
hún var vélstjóri á
ísfirskum togara.
Þórunn var eini kvenmaðurinn í fimm manna
áhöfn á Gunnbirni.
Hvernig ætli það hafi

verið að vera eina
stelpan innan um
kallana? Ekki virðist
ótrúlegt að þeir séu
heldur snyrtilegri og
kurteisari þegar stúlka
er um borð en þegar
eintómir kallar eru í
áhöfn
Mér þykir það ekki
ólíklegt. Þeir færðu sig til
svo að ég gæti verið ein
í klefa.
 Þetta eru séntilmenn
Já, já.
 Og þeir tjúnast
vonandi ekki allt of mikið
upp á aðeins einni viku
af því að vera með unga
stúlku um borð... Hvernig var annars þessi fyrsti
túr?
Ég var nú svolítið
sjóveik fyrst. Það var
það sem ég kveið helst
fyrir. Ég hef orðið drullusjóveik á hraðbát, svo
að ég bjóst við hinu
versta. En eftir fyrsta
daginn var þetta alveg í
lagi. Ég fann bara fyrir
smávægilegri vanlíðan.
 Geiri Bjartar var mjög
sjóveikur í upphafi síns

TRYGGVI GUÐMUNDSSON HDL
HAFNARSTRÆTI 1 • ÍSAFIRÐI
456 3940 & 456 3244 • 456 4547 • Netfang: tryggvi@snerpa.is

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 á
Einbýlishús / raðhús timburklætt
2 hæðum ásamt kjallara.
Bakkavegur 39: 201 m² Húsið er óklárað Verð
Einbýlishús
á tveimur 6,700,000,hæðum
ásamt Hlíðarvegur 43: 186 m²
innbyggðum bílskúr. Verð: raðhús á þremur hæðum
13,500,000,ásamt bílskúr. Skipti á
Góuholt 1:
142m² minni eign möguleg.
einbýlishús í góðu standi á Verð: 9,000,000,einni hæð ásamt bílskúr. Kjarrholt 2:
173,6 m²
Verð: 11,600.000,einbýlishús á einni hæð
Góuholt 3: 141m²
ein- ásamt góðum tvöföldum
býlishús á einni hæð ásamt bílskúr.
Verð:
bílskúr.
13,200,000,Verð: 12,000,000,Móholt 3:
142,4 m²
Hafraholt 10: 144 m² enda einbýlishús á einni hæð
raðhús á 2 hæðum ásamt ásamt bílskúr.
Verð:
bílskúr. Verð: 9,300,000,- 11,000,000,Hafraholt 22: 144,4 m² Silfurgata 9:
150m²
enda raðhús á tveimur einbýlishús á 2 hæðum á
hæðum ásamt bílskúr.
besta stað á Eyrinni,
Verð: 9,500,000,ásamt geymslu, kjallara
Hjallavegur 19: 242 m² og
skúr.
Verð:
einbýlishús á 2 hæðum 6,900,000,ásamt
innbyggðum Skipagata 11: 78,4 m²
bílskúr. Sér íbúð á neðri einbýlishús á tveimur
hæðÝmis skipti möguleg. hæðum ásamt eignarlóð.
Verð: 11,500,000,Verð: 4,500,000,Hlíðarvegur 26a: 120 m² Skólavegur 1:62,8 m² ein-
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Þórunn Ágústa Þórsdóttir í vélarrúminu á Gunnbirni við komuna til Ísafjarðar fyrir helgina.
ferils, ef það er einhver
huggun fyrir þig Var
þetta annars erfitt?
Nei, þetta var ekki
erfitt. Það er mjög rólegt
á rækjunni. Við fórum
norður fyrir land og
vorum við Langanes.
 Var gott í sjóinn?
Það var nú svolítill
sjógangur og báturinn
valt töluvert mikið.
Þórunn Ágústa er nú í
fríi einn túr en fer síðan
tvo næstu. Hún heldur
síðan áfram í skólanum í
haust.
 Hvað finnst mömmu
og pabba um þetta

býlishús á tveimur hæðum
ásamt
kjallara
og
þurrkhjalli.
Verð:
3,700,000,Stakkanes 4:
144 m²
raðhús á 2 hæðum ásamt
bílskúr. Skipti möguleg á
eign á Eyrinni.
Verð: 9,900,000,Tangagata 15b: 103 m²
einbýlishús á 2 hæðum
ásamt
uppgerðum
geymsluskúr.
Laust
fljótlega
Verð:
6,200,000,Urðarvegur 26: 236,9 m²
raðhús á tveimur hæðum
ásamt
innbyggðum
bílskúr. Tilboð óskast
Urðarvegur 58: 209 m²t
raðhús,byggt
1980.
Innbyggður
bílskúr.
Fallegt útsýni.Hagstæð lán
og góð kjör. Húsið er laust
Verð:
10,500,000,-íbúðir
4-6 herbergja
Fjarðarstræti 38: 130 m²
4ra herb. íbúð á tveimur
hæðum í þríbýlishúsi.
Verð: 7,000,000,Hjallavegur 12: 113,9 m²
4-5 herbergja íbúð á neðri
hæð í tvíbýlishúsi. Verð:
5,500,000,Pólgata 5a: 127,7 m² 5
herbergja íbúð á efri hæð
í þríbýlishúsi ásamt helm.
kjallara. Verð: 6,000,000,Seljalandsvegur
20:
161,2 m² 5-6 herbergja
íbúð á efri hæð í
tvíbýlishúsi ásamt stórum
bílskúr . Mjög fallegt

starfsval hjá stelpunni?
Er kallinn ekki bara kátur
með að dóttirin skuli feta
í fótspor hans?
Þau eru ánægð með
þetta. Hann er mjög
stoltur.
 Lærir þú eitthvað af
honum líka?
Já, ef það er eitthvað
sem ég þarf að spyrja
um, þá leita ég óspart til
hans. Ég kíki stundum til
hans um borð og er þá
að spyrja hann út í hina
og þessa vélarhluta og
hvernig þetta virkar allt
saman.
Faðir Þórunnar Ágústu

er Þór Ólafur Helgason,
yfirvélstjóri á Júlíusi
Geirmundssyni, en
móðir hennar er Álfhildur
Jónsdóttir frá Álfadal,
sem rekur Djúpmannabúð. Álfhildur segir að
þegar stúlkan var lítil
hafi hún verið alveg sjúk
að hanga í vélarrúminu
hjá pabba sínu, hún hafi
átt sínar eigin heyrnarhlífar og fengið að drepa
á vélinni og því um líkt.
Ég hélt reyndar að það
yrði aldrei neitt neitt úr
þessum áformum hjá
henni, en henni hefur
gengið mjög vel, segir

Álfhildur.
 Ætlarðu að verða
yfirvélstjóri með tíð og
tíma eins og faðir þinn?
Það gæti vel farið
svo. Auk skólans þarf ég
að klára þriggja ára
sjótíma og eitt og hálft
ár í smiðju til þess að
verða fullgildur vélstjóri.
 Þú verður kannski
einhvern tíma vélstjóri
hjá honum
Það er aldrei að vita
nema hann taki mig um
borð ef vantar vélstjóra,
segir Þórunn Ágústa
Þórsdóttir, upprennandi
vélstjóri.

Seljalandsv. 69
180, 6 m²
einbýlishús á
tveimur hæðum
ásamt innbyggðum
bílskúr. Skipti á
minni eign möguleg.
Verð: 9,500,000,útsýni.
Verð: 10,700,000,Silfurtorg 1: 104 m² 4-5
herb. íbúð ásamt 45 m²
íbúðarlofti og hluta kjallara.
Mikið uppgerð.
Verð:
8,000,000,Sólgata 8: 101,7 m² 3-4ra
herbergja íbúð á efri hæð í
þríbýlishúsi
ásamt
helmingi kjallara og rislofts.
Tilboð óskast
Stórholt 9: 164,3 m² 6
herbergja íbúð á 1. hæð t.v.
ásamt kjallara
m/sér
inngangi. Hægt er að
ganga í garð af svölum.
Verð: 8,000,000,Stórholt 13: 123 m² íbúð á
3ju hæð í fjölbýli ásamt bílskúr. Verið er að gera íbúðina upp. Verð: 7,800,000,Túngata 18: 89,2 m² 4ra
herbergja íbúð í góðu standi
á 3ju hæð í nýuppgerðu
Verð:
fjölbýlishúsi.
6,900,000,-

3ja herbergja íbúðir
Aðalstræti 20: 98 m² íbúð á
2. hæð t.h. í fjölbýlishúsi
ásamt sér geymslu. Verð:
7,200,000,Brunngata 12a: 68 m² íbúð
á efri hæð í tvíbýlishúsi,
íbúðin er að hluta undir risi.
Verð aðeins: 2,900,000,Sólgata 8: 80 m² íbúð á
neðri hæð í þríbýlishúsi í
góðu standi.
Verð:
5,800,000,Stórholt 13: 86,3 m² íbúð á
2. hæð í fjölbýlishúsi ásamt
sér geymslu og bílskúr.
Tilboð óskast
Túngata 21: 84,9m² íbúð á
1.hæð í þríb.húsi ásamt
bílskúr. Verð: 6,500,000,-

2ja herbergja íbúðir
Grundargata 2: 50,5 m²
íbúð á 1. hæð í fjölbýlishúsi.
Verð: 3,800,000,Hlíf II, Torfnesi: 50,4 m²

íbúð á 2. hæð í Dvalarheimili aldraðra. Verð:
6,200,000,Túngata 18: 53,4m² íbúð á
1.hæð
fyrir miðju í
fjölbýlishúsi ásamt sér
geymslu.
Verð:
5,500,000,Túngata 18: 53,4 m² íbúð í
góðu standi á 3ju hæð fyrir
miðju í nýlega uppgerðu
fjölbýlishúsi.
Verð:
5,500,000,Túngata 20: 53,4 m² íbúð í
góðu standi á 3ju hæð fyrir
miðju í fjölbýlishúsi. Verð:
4,900,000,Urðarvegur 78: 73,2 m²
íbúð á 3ju hæð fyrir miðju í
fjölbýlishúsi ásamt sér
geymslu.
Verð:
5,400,000,-

Atvinnuhúsnæði

Austurvegur 1: 103,4 m²
skrifstofuhúsnæði á 3. hæð.
Fallegt útsýni.
Laust
fljótlega. Verð: 5,500.000,-

Frá undirritun viljayfirlýsingar um fjarnám á Ísafirði á vegum Háskóla Íslands. Frá vinstri: Bergur Torfason hjá Fjórðungssambandi Vestfirðinga, Halldór Halldórsson bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, Björn Teitsson skólameistari Framhaldsskóla
Vestfjarða, Páll Skúlason rektor Háskóla Íslands, og Kristín Jónsdóttir frá Endurmenntunarstofnun Háskóla Íslands.

Aðalfundur Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða

Fjarnám við Háskóla Íslands
hefst í Ísafjarðarbæ í haust Síðasta mubla

Á aðalfundi Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða hf., sem
haldinn var á Ísafirði sl.
föstudag, var undirrituð viljayfirlýsing um fjarnám á vegum Háskóla Íslands á Ísafirði.
Stefnt er að því að samstarf
verði um fjarnám við Háskóla
Íslands á Ísafirði á komandi
vetri og er undirbúningur þegar hafinn. Í fyrstu atrennu er
ætlunin að taka upp kennslu í
rekstrar- og viðskiptanámi

Endurmenntunarstofnunar
Háskóla Íslands og einnig er í
undirbúningi að fyrirlestrar og
námskeið í öðrum deildum háskólans standi til boða á Ísafirði með hinu nýja sniði.
Húsnæði fyrir fjarskiptabúnað
og kennslu verður í Framhaldsskóla Vestfjarða á Torfnesi.
Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða hf. var stofnað í árslok
1996 og tók til starfa í mars á

síðasta ári. Á aðalfundinum
kom fram, að í byrjun var
einkum unnið að mótun starfseminnar, en auk þess var
mikið unnið að kynningarmálum á síðasta ári. Má þar nefna
Atvinnuvegasýningu Vestfjarða í byrjun júní, útgáfu
tveggja fréttabréfa sem dreift
var í hvert hús á Vestfjörðum,
útgáfu þrigja fréttamola um
ferðamál og málþing um
framtíðarsýn Vestfirðinga,

sem haldið var í haust.
Félagið er hlutafélag og eru
20% í eigu Byggðastofnunar,
20% í eigu FjórðungssambandsVestfirðinga, 20% í eigu
Áhugahóps um atvinnumál
kvenna en 40% í eigu fyrirtækja og einstaklinga. Hlutafé
er kr. 5 milljónir. Elsa Guðmundsdóttir atvinnuráðgjafi
og framkvæmdastjóri félagsins hætti störfum sl. haust.

Hrannar kvödd

Þessi sögulega mynd var tekin á miðvikudag í síðustu
viku, þegar verið var að bera út síðustu mubluna úr
eigu útgerðarfélagsins Hrannar hf. á Ísafirði út í gám,
en síðan var ferðinni heitið til Samherja á Akureyri.
Það eina sem þá var eftir að fjarlægja var skiltið yfir
dyrum, til þess að sjáanlegar minjar á Ísafirði um
útgerðarfélagið Hrönn og starf þess í marga áratugi
væru horfnar með öllu.

Ísafjarðardjúp

Myndlist í Vigur
Guðbjörg Lind Jónsdótir
sýnir nú í sumar myndverk
í Vigur. Viðfangsefni Guðbjargar Lindar hafa lengi
verið tengd vatni, í upphafi
fossum og síðar óræðum
eyjum á haffleti. Sýningin í
Vigur ber heitið Eyjar og
vættir. Hún er tileinkuð
ímynduðum eyjum, sæfar-

endum og vættum sjávar.
Um er að ræða tíu málverk
sem eru til sýnis í Viktoríuhúsi
og eru þau flest af eyjum. Úti
í náttúrunni standa svo þrjú
þrívíð málverk, sem eru þjóðsagnalegs eðlis og fjalla um
það sem við sjáum ekki en
trúum sum hver að búi í
undirdjúpum sjávar.

Guðbjörg Lind er fædd á
Ísafirði árið 1961 og alin þar
upp. Vorið 1985 útskrifaðist
hún frá málaradeild Myndlista- og handíðaskóla Íslands.
Hún hefur haldið margar
einkasýningar og tekið þátt í
fjölda samsýninga hér heima
og erlendis. Sýningin í Vigur
stendur út ágústmánuð.

Markaðsdagur í Bolungarvík

Líf og fjör í Víkinni

Hinn árlegi markaðsdagur
í Bolungarvík verður haldinn
laugardaginn 11. júlí nk. og
hefst hann kl. 13 við tjaldstæðið. Þetta er í sjöunda sinn
sem dagurinn er haldinn en
undanfarin ár hafa ýmsir
aðilar boðið margvíslegan
varning til sölu og hefur
fjölbreytnin verið mikil.

Þeim seljendum sem ætla
að taka þátt í markaðsdeginum
er bent á að skráning er í
Finnabæ í síma 456 7254.
Gjald fyrir hvern sölubás er
kr. 500. Hægt verður að
komast í rafmagn sé þess
óskað og þarf að tilkynna um
það sem fyrst. Þeim sem
áhuga hafa á að troða upp

með skemmtiatriði er bent á
að skrá sig á sama stað og
tilkynna um hvers eðlis
skemmtiatriðin eru.
Aðstandendur markaðsdagsins hvetja íbúa fjórðungsins til að leggja leið sína til
Bolungarvíkur á laugardag og
taka þátt í skemmtilegum
degi.

Guðbjörg Lind Jónsdóttir ásamt lambi í Vigur við eitt af hinum þrívíðu málverkum
sínum, Uppáhellingu fyrir sæfarendur (olía á tré).

Hermann Þorsteinsson skrifar

Letihaugar

Tilefni þessarar stuttu
greinar er sú grátlega staðreynd að búið er að leyfa
notkun eiturs í nokkrum
æðarvörpum til að drepa
veiðibjöllu, mink og fleira.
Hver heilvita maður hlýtur
að sjá þá hættu sem þessu
fylgir.
Eitrið getur einfaldlega

borist í fleiri dýr heldur en því
er ætlað. Það vekur undrun
mína að einstaklingum sem
vinna með dýr upp á hvern
einasta dag skuli detta önnur
eins vitleysa í hug að sækja
um notkun á slíku efni og taki
þeir til sín sem eiga. Það fyrsta
sem mér dettur í hug er ekkert
annað en hrein og klár LETI

slíkra manna. Fróðlegt
væri að vita ástæðu ráðherra fyrir að leyfa slíkar
aðgerðir. Gæti það verið
vegna þekkingarleysis
hans á eðli dýra og umhverfi þeirr?
Hermann Þorsteinsson,
hundaeigandi
Hafraholti 52, Ísafirði.
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Sverrir að
koma!
– samtal við ráðherrann og
bankastjórann fyrrverandi,
sem segir að það séu nógir
andskotans peningarnir til í
þessu þjóðfélagi, en samt eigi
að henda geðsjúku fólki og
örvasa gamalmennum út af
sjúkrahúsunum

Sverrir Hermannsson er að koma
vestur. Hann ætlar að hefja árásina á
heimaslóðum á Ísafirði, baráttuna
gegn kvótamisréttinu og frjálshyggjubrjálæðinu, eins og hann orðar það.
Hann var lengi þingmaður Austfirðinga og fór þar í upphafi í framboð af
hreinni tilviljun í eina landshlutanum
þar sem hann þekkti ekkert til. Hann
var ráðherra samtals um fjögurra ára
skeið en hefur nú sagt skilið við sinn
gamla flokk. Hann hefur verið milli
tannanna á fólki síðustu mánuði, hann
var úthrópaður sem skúrkur og maður gekk undir manns hönd að lemja
hann niður eins og girðingarstaur. En
Sverrir Hermannsson er girðingarstaur af óvenjulegra taginu, því að
hann hefur gengið upp við hvert högg
en ekki niður.

á kvöld, en ekkert erfiði.“

Var alltaf sjóveikur

– Hvað byrjaðirðu ungur að
róa?
„Ég var kornungur og alltaf
sjóveikur. Þrjú síðustu sumurin, frá því að ég var tólf ára,
Gísli bróðir tíu ára og Halldór
átta ára, var pabbi bara með
okkur smástrákana, því að þá
voru hinir eldri farnir til Ísafjarðar á stóru skipin, sem
kölluð voru. Síðasta sumarið
árið 1945 er mér minnisstætt.
Þá heyjuðum við ekkert, því
að þá var pabbi ákveðinn að
flytjast til Ísafjarðar. Þá voru
þeir Gísli og Halldór í landi
og beittu línuna á meðan við
feðgarnir fórum á sjó og farið
var með fiskinn á Ísafjörð. Þá
var aldrei róið nema sex daga
vikunnar. Það var ágætis fiskirí og afkoman var nokkuð góð
hjá kallinum. Allþéttbýlt var
við Djúp á þessum tíma. Í
Ögurvíkinni var kirkja, eins
og er ennþá, og læknisbústaður, og við vorum að því leyti
Sverrir Hermannsson er að Þá var önnur veröld á Íslandi. vel sett. Ég fer síðan til Ísasjálfsögðu Vestfirðingur, eins Faðir minn lifði á sjósókn, fjarðar í gagnfræðaskóla og
og allir vita, enda gæti maður sem hann hefði nú ekki fengið lýk þar landsprófi árið 1947
af hans tagi naumast verið af að stunda í dag eftir hinu nýja og síðan fer ég í Menntaskólöðru húsi og kynþætti. Hann ráðstjór narfyr irkom ulagi. ann á Akureyri, lýk þar stúder fæddur og uppalinn á Sval- Hann átti alltaf 36 kindur og entsprófi fjórum árum síðar,
barði í Ögurvík árið 1930. eina kú og fyrir þeim bústofni og svo áfram í Háskóla Ís„Foreldrar mínir höfðu byggt heyjuðum við á sumrin, en lands.“
Sverrir lauk prófi í viðþað hús árið 1925, en áður svo voru stundaðar fiskveiðar
bjuggu þau í Ögri þar sem vor og haust, frá því í marslok skiptafræði frá HÍ árið 1955,
fjögur elstu börn þeirra fædd- og fram í desember, fyrir utan var eftir það starfsmaður
ust, en móðir mín var uppalin sumarmánuðina. Þetta var Vinnuveitendasambands Ísí Ögri. Við vorum ellefu syst- ekki erfið vinna fyrir okkur lands í eitt ár en síðan skrifkini og af þeim eru dánir tveir systkinin. Uppistöðurnar gátu stofustjóri Verslunarmannaelstu bræðurnir, Gunnar og verið nokkuð langar, þegar félags Reykjavíkur í nokkur
Þórður skipstjórar, og systirin farið var á sjó klukkan fimm- ár og framkvæmdastjóri
Karitas húsfreyja á Húsavík. sex á morgnana og verið fram Landssambands íslenskra
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verslunarmanna 1957-1972.
Hann var forstjóri Framkvæmdastofnunar í átta ár og
síðari störf hans munu öllum
kunn, þingmennskan, ráðherradómurinn og bankastjórastarfið sl. tíu ár.

„Nú, er það svo? Ég skal
ekki segja. Menn eru misjafnlega fyrirferðarmiklir, eins og
gengur, og skapheitir. Sjálfsagt er þetta ættgengt. Menn
voru nokkuð miklir fyrir sér í
þessum ættum.“

þegar hann var saklaus.“

Get ekki verið að jarma
undir með öðrum um
Njálu

– Ekki leynir það sér í
tungutaki þínu, að þú ert
Fæddur í fiskamerkinu!
Ákaflyndir menn
þrautlesinn í fornritum Íslend– Þegar ég fletti upp á þér í
inga...
og skapmiklir
Alþingismannatali kom mér
„Það er ég að vísu.“
– Getur verið að innan við
á óvart, að þú skulir vera
– Einhverjar fornsögur, sem
þennan harða og hrjúfa skráp þú metur meira en aðrar?
fæddur í fiskamerkinu...
„Nú jæja? Er ég í fiska- leynist hlýr og mjúkur maður?
„Það er nú yfirleitt það ritið
„Það verða nú aðrir að sem ég held á eða er að lesa
merkinu?“
– Samkvæmt stjörnuspá- dæma um“, segir Sverrir og hverju sinni. Þetta eru svo
fræðinni, sem margir trúa en hlær. „Það verður ekki allt séð gullvægar bókmenntir, að það
aðrir ekki, eiga fiskarnir að af framkomunni. En menn eru tekur því hreinlega ekki að
vera reikulir í ráði, hikandi og ákaflyndir og skapmiklir og vera að nefna sérstaklega
óákveðnir og sveimandi og nenna ekki að hokra að hugs- Njálu eða Fóstbræðra sögu,
lítt færir um að taka af skarið. unum sínum einir, heldur ég tala nú ekki um Eyrbyggju
Varla er þér þannig rétt lýst... reyna að beita sér, vonandi til eða Eglu. Það tekur því ekki,
Sverrir hlær og gefur heldur góðs, fyrir þeim málefnum því að slíkt hefur engan endi.
sem þeir hafa áhuga á. Við Þetta er eins og með Laxness.
lítið fyrir þessa speki.
– Í jólaviðtali sem ég átti í erum nú ekki gefnir fyrir að Mér þykir sú bók jafnan best
vetur við systurson þinn, séra dylja hug okkar. Ég hygg að sem ég er að lesa þá stundina.
Magnús Erlingsson sóknar- við séum að mestu þar sem Þannig á ég ekki neina sérprest á Ísafirði, komst ég þann- við erum séðir, bræður.“
staka uppáhaldsbók og get
– Þú hefur líka minnt mig á ekki verið að jarma undir með
ig að orði um ykkur móðurbræður hans, að þið séuð að frásögn Eyrbyggju af sels- öðrum um Njálu og svo framjafnaði nokkuð kjarnyrtir, að hausnum sem kom upp úr vegis. Það er óþarfi. Við verðekki sé meira sagt, og dragið eldgrófinni á Fróðá og gekk um að opna þessi rit betur
þar hvergi af, og sparið ekki upp við hvert högg, en ekki fyrir ungdómnum, og það getheldur róminn, ef svo ber und- niður, þegar barið var á hon- um við ef við beitum sjónvarpi
ir. Hvað segir þú um þessa um...
í því skyni.“
lýsingu?
„Ég veit nú ekki hvaðan
„Ætli þetta sé ekki nokkuð menn ættu að hafa þann kunnÞá eignast einhver
nærri sanni!“
ugleika af mér, að ég láti vega
eiturlyfjabarón
– Stundum hefur það hvarfl- að mér án þess að svara fyrir
að að mér, einkum síðustu mig. Þar hefur mönnum misRíkisútvarpið
mán uðina, að hugsanlega sýnst, ef þeir hafa haldið að
hefðir þú ekki síður notið þín þeir gætu með þessum hætti
„Þess vegna er það hreint
á Sturlungaöld eða sem sam- vegið að æru minni án þess og beint frjálshyggjubrjálæði
tíðarmaður þeirra fóstbræðra að ég bæri hönd fyrir höfuð og Thatcherismi að ætla að
hér vestra, Þorgeirs Hávars- mér. Mér þykir það leitt, ef fara að selja Ríkisútvarpið. Ef
sonar og Þormóðar Kolbrún- þeir hafa haft slíkt aumingja- við ætlum að bjarga íslenskri
arskálds…
álit á manninum, sér í lagi tungu, þá þurfum við að nota

það tæki til hins ýtrasta. Að
ætla sér að einkavæða Ríkisútvarpið, sem endar auðvitað
með því að einhver eiturlyfjabarón eignast það, nú eða
kvótaeigendur, ef þeir halda
velli, er alveg með ólíkindum.
Og það er alveg með ólíkindum, að Íslendingar skuli vera
orðnir svo daufdumbir að láta
smeygja á sig þessum handjárnum, eins og menn eru að
reyna með frjálshyggjunni.
Og hefur tekist! Mínum gamla
flokki!“
– Já, varðandi þinn gamla
flokk og hugsanlegt framboð
þitt hér fyrir vestan – nú eru
þínir gömlu flokksbræður hér
í Vestfjarðakjördæmi alveg á
sama máli og þú í kvótamálum. Er ekki erfitt af þeirri
ástæðu að fara fram gegn
þeim?

Hugmyndasmiðurinn
sem er inni í hlust
á ráðherrunum
„Nú hefur ekkert verið
ákveðið með þetta. Það hefur
verið talað um að stofna
lýðræðisflokk, og þá er um að
gera að þar séu ekki einhverjar
prímadonnur að krefjast einhvers forgangs. Þetta verða
Vestfirðingar sjálfir að ákveða
þegar þar að kemur. En ég get
ekki séð að það sé erfitt að
bjóða sig fram fyrir sannfæringu sína. Nú liggur lífið við
að breyta þessu kerfi. Þótt
stjórnarskrá bjóði annað, þá
er búið að færa nokkrum
mönnum á silfurfati lungann
úr íslenskum auði og arðinn
af honum. Þessu verður að
breyta. Það er ekkert erfitt að
berjast fyrir því. Það er svo
margt sem hefur gengið úr
skorðum í mín um gamla
flokki, að ég á þar enga
samleið meir. Enga samleið.
Þeir hafa tekið frjálshyggjuna
upp á arma sína. Hugmyndasmiðurinn sem er inni í hlust
á ráðherrunum er Hannes
Hólmsteinn Gissurarson og
það er ekki örðugt að hefja á
loft merki gegn slíkri ósvinnu.
Nú er þannig verið að sauma
að gamalmennum. Heilbrigðismálin eru með þeim hætti,
að það er fullkomin vansæmd
að því. Það er verið að afhenda
einstökum mönnum allt upp í
milljarð á silfurfati í nýjum
þorskveiðiheimildum, en svo
er þræst á um þrjú hundruð
milljónir eða svo til að halda
Sjúkrahúsi Reykjavíkur opnu.
Það er hótað að senda geðsjúka heim eða á götuna, einnig örvasa fólk og fárveikt. Ég
segi ekki meira. Það eru nógir
andskotans peningarnir til í
þessu þjóðfélagi. Hvað ætla
menn að láta bjóða sér? Eru
Íslendingar orðir svo daufdumbir, að þeir skynja ekki
lengur hvað er heilbrigt og
hvað er sanngjarnt? Nei, það
er sko ekki erfitt að bjóða sig
fram til að breyta þessu, sem
er verið að velta yfir þjóðina.“

Blóraböggull
fyrir ógott kerfi
– Verður þú þess mjög var,
að vindurinn í þinn garð hafi

snúist frá því að veðrið dundi
á þér í vor?
„Já, það er alveg með ólíkindum. Eins og til þessa var
stofnað í upphafi, þá átti að
haga seglum eftir þeim vindi
sem á mig var magnaður. Þá
var ég náttúrlega útmálaður
skúrkur, óbótamaður. En ég
hef náð æru minni aftur. Viðhorfið er nú gjörbreytt og
menn sjá, að hér var verið að
velja blóraböggul. Fyrir ógott
kerfi að vísu, við skulum ekki
neita því. Þetta gamla kerfi,
hvort heldur voru laxveiðar
eða annað, var úr sér gengið
og hefði átt að vera búið að
breyta því. Það var óvarkárni
að dansa með áfram. Það var
óvarkárni, en ekkert afbrot.
Svo velja þeir mig sérstaklega
sem blóraböggul. Það var
löngum eins og það væri ekki
nema einn bankastjóri í þessum banka. Þetta var allt saman
viljaverk til þess að slátra
þeim sem kynni að verða
óþægur ljár í þúfu. Einhverja
nasasjón munu menn nú
kannski hafa haft af því. En
það má ekki skilja mig svo,
að það sé einhver hefndarhugur í mér. Mig langar
einfaldlega að hjálpa til að
brjóta þessa hlekki. Óánægjan
var búin að krauma lengi undir
niðri hjá mér. Ég hætti sjálfviljugur þátttöku í pólitík árið
1988. Árið áður voru þeir
menn komnir að völdum, Þorsteinn Pálsson og fleiri, sem
ég gat ekki unnið með. Ég
fann það undir eins og ákvað
að ég skyldi draga mig í hlé.“

Flokkurinn og
frjálshyggjan
,,Síðan fór þetta hríðversnandi. Flokkurinn minn tók upp
nýja frjálshyggjustefnu sem
nú er búið að slá alveg í gadda.
Fyrst vegna fiskveiðanna, en
nú síðast var það frumvarpið
um hálendi Íslands. Það gildir
nákvæmlega það sama um
miðhálendið og fiskinn í
sjónum, að það á að vera
sameign þjóðarinnar. En nú
setja þeir ný sveitarstjórnarlög
og láta þessa sameign í hendurnar á örfáum hreppum,
nokkrum af fámennustu
hreppum landsins. Þetta er nákvæmlega sama sagan. Þetta
er nákvæmlega sama lýðræðið, sem þeir viðhöfðu í þessu
máli. Enda þótt 70% þjóðarinnar væru andvíg þessu og
öll helstu félagasamtök landsins berðust gegn því, þá var
því skellt á. Hvers vegna?
Vegna þess að stjórnlyndið og
ráðríkið skulu ná fram að
ganga. Og ekki tjóaði að bíða
með þetta, vegna þess að
menn treysta á gleymsku
kjósenda fyrir næstu kosningar. Það var of hættulegt að
hafa þetta nærri kosningum.
Þannig er nú þingræðið okkar
og lýðræðið í framkvæmd.
Þessu þarf að breyta. Spurningin er bara hvort menn nái
hlustum fólksins, því að það
er enn til sanngirni og réttsýni
í þessari þjóð, þrátt fyrir mæði
af ofáti.“

Þingmaður Austfirðinga af tilviljun

– Af hverju varst þú Vestfirðingurinn þingmaðurAustfirðinga?
„Það var tilviljun. Árið
1963 var ég að vinna við að
stofna verslunarmannafélög
úti um allt land og meðal
annars átti ég ferð um Austurland til að koma þar upp félögum. Þar var þá mikil spenna
milli frambjóðenda Sjálfstæðisflokksins, Jónasar Péturssonar og Einars ríka, sem kallaður var, Sigurðssonar. Flokkurinn bað mig að kanna
hvernig landið lægi á Austurlandi, og það skipti engum
togum, að eftir þá sendiför
venti kjördæmisráðið á Austurlandi kvæði sínu í kross og
skoraði á mig að taka annað
sætið á framboðslistanum. Ég
gerði það, því að ég hafði
mikinn áhuga á pólitík, og sé
ekkert eftir því. Þar var ég svo
í framboði og fyrst varaþingmaður og síðan þingmaður í
tuttugu og fimm ár, hvorki
meira né minna. Þetta var sá
landshluti sem ég þekkti
minnst til þegar ég fór í framboð, í rauninni sá eini þar sem
ég þekkti ekkert til. Ég var
nokkuð kunnugur í öðrum
landshlutum. En ég hafði
mikla ánægju af þessu og
kynntist mörgum góðum
mönnum í öllum flokkum.“

tilþrifum. Hvernig líkaði þér
að missa metið?
„Mér var nú rétt sama. Ég
hafði ekkert dálæti á því meti.
Mín þræta þar var til þess að
mótmæla aðferð Ólafs Jóhannessonar að rjúfa þing,
þrátt fyrir að meirihluti þingheims væri búinn að krefjast
umræðna um vantraust á
stjórnina. Menn héldu að þetta
snerist um zetuna, en það var
misskilningur. Þetta var bara
málþóf, fílíböster eins og
kallað er, og ekkert annað, í
þessar fimm klukkustundir og
þrjátíu og fimm mínútur eða
hvað það var. Sumir segja að
þetta hafi verið eitthvað annað, en mér er rétt sama. Ég
náði mínum tilgangi með
þessu í þinglokin. Þetta vakti
mikla athygli á aðferðunum
sem notaðar voru, en í bland
var þetta til gamans gert. Ég
byrjaði eitthvað um hálfsex
eða hvað það var, og Ólafur
Jóhannesson kom í dyrnar um
níuleytið og spurði hvort
maðurinn þyrfti aldrei að
kasta af sér vatni, en það var
nú ekki það sem knúði mig úr
stólnum.“

Þingstörfin einna
ánægjulegust

– Það leynist ekki hlandskál
í ræðustól Alþingis?
„Nei, svo er ekki. En mig
langaði ákaflega í kaffi, og
Gils Guðmundsson þingforseti sagðist hafa látið færa mér
kaffi, hefði ég beðið um það.
Ég hafði nú aldrei vitað til
þess á þingi og ég var einfaldlega ekki svo hugmyndaríkur
að mér dytti það í hug. Enda
hefði ég þá sjálfsagt haldið
áfram. En ræðan var ágæt!
Mér lá ekkert á og það var
fullt af viti í henni! Ég fór yfir
þjóðmálasviðið, og þegar ég
var að tala um sjávarútvegsmál, þá barði Gils í bjölluna
og taldi mig vera kominn út
fyrir efnið. Það voru reyndar
grunnskólalög sem voru til
umræðu. En ég svaraði því
til, að sjávarútvegurinn væri
undirstaða alls, ekkert síður
menntunar og skólamála en
annars, þannig að það væri
ofureðlilegt að víkja að sjávarútvegsmálum þegar skólamál
væru á dagskrá. Og hann féllst
á það.“

– Þú hefur komið víða við,
er óhætt að segja. Hvert starfa
þinna hefur verið þér ánægjulegast?
„Ég geri ráð fyrir að það
séu þingstörfin. Ég var nú í
Framkvæmdastofnun og
starfaði þar með afbragðsmönnum. Þar var ágætt að
vinna og mörgu að sinna.
Ráðherrastörfin voru tröllaukin, mikil annastörf, en það var
líka afskaplega ánægjulegt,
vegna þess að ég kom svo
mörgu í verk. Þó að ég stæði
fremur stutt við, eitthvað um
24-25 mánuði í iðnaðarráðuneytinu og 21-22 mánuði í
menntamálaráðuneytinu, þá
gekk mér vel. En ef maður
lítur á þessi sautján ár sem ég
var aðalþingmaður, þá hygg
ég að það hafi verið einna
skemmtilegast, einkum vegna
félagsskaparins. Ég eignaðist
marga góða vini þar, og ekki
síður í öðrum flokkum.“
– Þetta heyrir maður oft hjá
þingmönnum...
„Já, sem betur fer. Maður
kemur engu fram á þinginu
nema að hafa ítök í öllum
flokkum. Það er ekki nóg að
hafa einfaldan meirihluta. Þér
vinnst ekki vel ef þú hefur
ekki gott samband við sem
flesta þingmenn, samráð og
samvinnu. Þetta er allt annað
þegar unnið er í nefndum en
þegar menn eru að gala á
málþingum.“

Jóhanna sló
ræðumet Sverris!
– Nú féll fyrir nokkrum
vikum gamla metið þitt í
ræðulengd á Alþingi og það
var einmitt sjálf Jóhanna Sigurðardóttir sem sló það með

Kaffileysi en ekki
hlandsprengur sem batt
enda á ræðuna

Skatan er alveg
skínandi álegg
– Það hefur komið fram að
þú ert listakokkur...
„Hah! Það dreifir huganum
að fást við matseld.“
– Er skatan ekki fastur liður
á þínu heimili, rétt eins og hjá
Halldóri bróður þínum í Mjógötunni, þar sem skötulyktin
er að sögn inngróin í dyrastafinn, og eins og hjá öðrum
sönnum Vestfirðingum?
„Jú, það passar. Reyndar
ekki endilega á Þorláksmessu.
Hún kann að vera laugardag
og sunnudag næst á undan.
Jú, hjálpi mér! Jón Páll hefur
alltaf útvegað mér skötuna,
Halldórsson. Þetta verður að
vera skata að vestan. Þó að
hægt sé að fá skötu í Reykja-

Gamalt vín
Enn er komið að kaflaskilum í grunnskólamálum á Ísafirði.
Nýkjörin bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar hefur ákveðið að
húsnæðisvandi grunnskólans á Ísafirði skuli leystur til
bráðabirgða með því að útbúa skólastofur á kaupfélagsloftinu.
Þar með er lögð fyrir róða Torfneslausnin. Hún byggðist á því
að nýta íþróttarvallarhúsið og flytja aðstöðu íþróttamanna annað.
Mörgum spurningum er ósvarað varðandi grunnskólann og
húsnæðismál hans. Það verkefni að tryggja börnum þessa bæjar
húsnæði til skyldunáms hefur kostað mikil pólitísk átök.
Meirihluti sjálfstæðismanna og eins fulltrúa alþýðuflokks sprakk
skömmu fyrir síðustu jól vegna þessa máls. Grunnskólamálið
var nánast eina kosningmálið, sem kjósendur ræddu. Nú er
komin skammtímalausn. Hún er sennilega fáum fullkomlega að
skapi. En náist sátt um bráðabirgðalausn gefst þó altént færi á
því að leita varanlegrar leiðar í húsnæðismálum grunnskóla.
Húsnæðismál grunnskóla eru vissulega alvörumál. En skóli er
ekki bara húsnæði. Þar fer fram starf sem hefur áhrif langt fram
á næstu öld, þótt eingöngu verði miðað við skólaárið
1998 til 1999. Nú virðist sem betur fer komin
nokkur festa í starfsemi grunnskólans á Ísafirði.
Sá skólastjóri sem nú situr, Kristinn Breiðfjörð
Guðmundsson, ásamt kennurum sínum
hefur unnið gott starf. Það er sérlega
mikilvægt að búa þannig að skólanum, að starf kennara og nemenda
líði ekki vegna húsnæðisvandræða.

..á nýjum belgjum
Það er auðvelt að gagnrýna þá
lausn sem nú var gripið til. En verst
er auðvitað að verja miklum
peningum til lausnar sem
eingöngu er til bráðabirgða.
Kannski voru meirihlutaslitin
ekki sannfærandi vegna þess
að í ljós kom mikill halli á
rekstri Ísafjarðarbæjar, allt að
170 milljónum króna. Enn
hefur ekki verið gerð grein fyrir því opinberlega hversu hár
hallinn var og hvers vegna hann varð.
En það er með pólitíkina eins og grunnskólann á Ísafirði.
Alltaf er verið að ræða sömu efnisatriðin, en framsetningin er
önnur. Vínið er hið sama. Belgirnir eru nýir. Auðvitað má velta
því fyrir sér hvort tímabært hafi verið að einsetja skóla. En
ákvörðunin var tekin af Alþingi. Sú þjóð er tæpast á réttri braut,
sem ekki leggur mikið upp úr menntun barna sinna. Sjálfstæði
Íslendinga kann að ráðast af menntun þjóðarinnar og getu til
þess að nýta hana í síbreytilegum heimi.
Það er sennilega dæmigert fyrir Íslendinga að snúast á hvolf yfir
húsnæðismálum grunnskólans en gleyma að ræða innihaldið.
Núverandi menntamálaráðherra, Björn Bjarnason, hefur sýnt
ákveðinn metnað fyrir hönd ráðuneytisins til að efla námskrá
grunnskóla. Grunnskólarnir eru nú alfarið verkefni sveitarstjórna.
Verkefnaflutning frá ríki til sveitarfélaga ber hæst á þessu sviði.
Sveitarstjórnarmenn verða að sýna metnað í skólamálum. Hér
hefur tækifærið komið og nú eiga sveitarstjórnir leik. Fyrst og
fremst verður að gæta þess að Ísafjarðarbær dragist ekki aftur úr
öðrum sveitarfélögum varðandi góða grunnskóla og kennslu.
Verkefni bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar eru ærin. Leysa þarf
með metnaðarfullum hætti húsnæðisvanda grunnskólans. Enn
mikilvægara er að marka metnaðarfulla skólastefnu. Með þeim
hætti einum er líklegt að foreldrar hafi áhuga á því að flytja með
börn á skólaskyldualdri til bæjarins. Grunnskólinn í Ísafjarðarbæ
verður að marka sér sess meðal hinna best. Það er ekki auðvelt,
en töluvert hefur miðað áleiðis með nýjum skólastjóra.
Húsnæðisvandamál, sem bæjarstjórn ber ábyrgð á því að
leysa, mega ekki draga úr þeirri þróun.

Háskólanám á Ísafirði
Hinn 26. júní síðast liðinn var undirrituð viljayfirlýsing milli
Háskóla Íslands og Endurmenntunarstofnunar hans annars vegar
og þriggja aðila á Ísafirði hins vegar um fjarkennslu á vegum
hinna fyrrnefndu á Ísafirði. Miðað skyldi við að kennsla hefjist
ekki síðar en í upphafi næsta árs. Þetta var gert í tengslum við
aðalfund Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða.
Ekki þarf að hafa mörg orð um mikilvægi þess að koma upp
með einhverjum hætti háskólanámi á landsbyggðinni. Æðri
menntun skipar æ stærri sess í nútímaþjóðfélagi. Sama gildir
um endurmenntun, sem miklu nær er að nefna símenntun. Það
er verulegt ánægjuefni að Framhaldsskóli Vestfjarða skuli
tengjast þessu verkefni líkt og því sem unnið er í samvinnu við
Háskólann á Ákureyri varðandi nám í hjúkrun.
Með tengslum við Háskóla Íslands opnast gríðarlegir
möguleikar á sviði æðri menntunar. Að vísu má búast við því að
einhvern tíma taki að þróa endurmenntun, sem nýtast muni
þeim stóra hópi sem njóta vill tækifæris til símenntunar á
Ísafirði.
En mestar vonir vekur, þegar fram í sækir, sá möguleiki að
geta stundað nám, sem er blanda fjarkennslu og kennslu í
Háskólanum, þannig að þeir sem þá leið fara geti áfram búið úti
á landi en verið nemendur Háskóla Íslands.
-Stakkur.
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Ég lýsi yfir
stríði

,,Ég fer vestur í þessari viku og ætla að vera í
sumarbústað konu minnar og það er líklegt að ég boði
til fundar á Ísafirði um aðra helgi. Þar býr mitt fólk,
þar liggja rætur mínar, og þar ætla ég að hefja árásina.
Þar ætla ég að hefja fyrstu atrennuna og lýsa yfir
stríði gegn þeirri skipan mála sem komið hefur verið
á, sérstaklega í stjórn fiskveiða, og gegn frjálshyggjunni, sem nú tröllríður þessu þjóðfélagi."

vík, þá finnst mér það ekki
nóg. Hún verður að vera
vestfirsk. Við vorum aldir upp
við þetta. Skatan var svo kæst
í gamla daga, að maður varð
að halda fyrir nefið og rennsvitnaði. Hún var miklu kæstari hjá kallinum en nú tíðkast.
Hann hafði þetta allt haustið í
rimlakassa. Það var soðið
firnamikið af þessu í stórum
pottum og notað sem álegg á
brauð fram eftir vetrinum.
Þetta er alveg skínandi álegg,
eitthvert hið besta sem til er.
Menn eru að tala um að þetta
sé einhver ýldumatur. Það er
algjör fjarstæða. Þetta er
einhver best verkaði matur
sem til er, og meinhollur.“

Eðalborinn Vestfirðingur
og alveg sæmilegur
hákarlsmaður
– En ertu hákarlsmaður?
„Sæmilegur. Alveg sæmilegur hákarlsmaður. Ég fékk
8

gefnar tvær lykkjur frá Húsavík á síðasta ári og það er
eitthver mesta hunang sem ég
man eftir. Hann var stórkostlega vel verkaður. Sannleikurinn er sá, að sjávarafli verkast betur á hinum kaldari
svæðum landsins, vestra og
nyrðra. Siginn fiskur verkast
betur þar. Ég tala nú ekki um
vestfirsku ýsuna. Ég er nú
ákaflega vanafastur og rætur
mínar standa afar djúpt á
Vestfjörðum. Ég sagði oft við
Austfirðingana, til að ganga
fram af þeim, að ég væri eðalborinn Vestfirðingur. Hornstrendingur er ég í föðurætt
föður míns, en Barðstrendingur frá Múla á Barðaströnd
í móðurætt hans. Svo er Arnardalsætt í móðurætt mína alveg aftur úr. Óðal hennar var
Eyri í Skötufirði. Ég hafði
þannig alveg rétt fyrir mér í
þessu, en mönnum þótti þetta
nokkurt yfirlæti. Ég hef stundum til siðs að ganga fram af
mönnum. Það er í mér dálítill
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um hætti, allra síst eftir að ég
var genginn úr þeirra röðum.
Það mun halda áfram að gusta
með þeim hætti úr þeim
herbúðum, en ég er ýmsu
Þriðji ritstjóri
vanur og kippi mér ekki upp
við það. Enda snúast breytMorgunblaðsins?
ingar á fiskveiðikerfinu og
– Segðu mér: Ert þú í raun eignaskiptingunni í þjóðfélagþriðji ritstjóri Moggans, eins inu um mikilvægari hluti en
svo, að þar komi eitthvað við
og haldið hefur verið fram?
„Eigi er ég það nú, að vísu. sögu ávirðingar sem reynt er
En mönnum hefur kannski að klína á eina persónu sem
sýnst að ég hafi átt þar mikið heitir Sverrir Hermannsson.
olnbogarými til þess að svara Þær sjást ekki með berum augfyrir mig og sækja mín mál. um þegar hitt grúfir yfir okkur
En ég vil spyrja: Hver er sá eins og foldgnátt fjall, þessi
sem ekki á kost á því að skrifa ódæmi og þetta helsi sem búið
greinar í Morgunblaðið, allra er að smeygja á þjóðina með
sveita og flokka kvikindi? Á framkvæmd fiskveiðistjórnþessum dögum sem runnu unarinnar.“
upp í apríl gengu spjótalögin
ört um hríð og ég þurfti að
Ég lýsi yfir stríði
sinna þessum skrifum mínum.
– Þú ert á leiðinni vestur...
Þessum mönnum, sem vildu
„Já, ég fer vestur seinna í
valta yfir mig, eins og það
þessari
viku og ætla að vera í
heitir á nútímamáli, líkaði það
þess vegna ekki að ég skyldi sumarbústað konu minnar og
ná vopnum mínum með þess- það er líklegt að ég boði til
hrekkur af því tagi. Sumir hafa
álitið þetta mont, og það
verður bara að hafa það.“

fundar á Ísafirði um aðra helgi.
Þar býr mitt fólk, þar liggja
rætur mínar, og þar ætla ég að
hefja árásina. Þar ætla ég að
hefja fyrstu atrennuna og lýsa
yfir stríði gegn þeirri skipan
mála sem komið hefur verið
á, sérstaklega í stjórn fiskveiða, og gegn frjálshyggjunni, sem nú tröllríður þessu
þjóðfélagi. Ég veit það af
öllum þeim fjölda upphringinga, sem ég hef fengið, að á
heimaslóðum mínum sitja
fylgismenn hvarvetna á fleti
fyrir.“

Eru Vestfirðingar að njóta
ávaxta erfiðis síns?
– Það virðist stundum anda
nokkuð köldu frá þér til Þorsteins Pálssonar...
„Þorsteinn er bara verkfæri
í höndum Kristjáns Ragnarssonar, taglhnýtingur og handbendi. Heyrðirðu það sem
Þorsteinn sagði í ræðu á

hátíðisdegi sjómanna? Hann
sagði að nú væri komið að
því að nú uppskæru menn eftir
því sem til hefði verið sáð.
Nú væru menn að njóta ávaxta
erfiðis síns. en hvað segja
Vestfirðingar um þetta? Eru
þeir að njóta einhverra ávaxta
af erfiði sínu? Eru þeir að njóta
uppskeru af einhverju sem
þeir sáðu til? Sjálfur sjávarútvegsráðherrann ber þetta á
borð. Það verður engu breytt,
nema við fáum til þess afl hjá
þjóðinni að berja þetta niður.
Gáðu að orðum mínum: Það
mun allt verða reynt til þess
að hanga í böndunum og
viðhalda þessu. Hér verður
barátta upp á líf og dauða fyrir
framtíð unga fólksins, sem á
að erfa landið. Ef ekki tekst
að breyta þessu, þá mun næsta
kynslóð neyðast til þess að
kaupa réttindi sín og eignir
aftur af mönnum sem þá verða
fluttir til Flórída“, segir Sverrir
Hermannsson.
– Hlynur Þór Magnússon.

Ættingjar geimfarans Bjarna Tryggvasonar á Ísafirði samankomnir ásamt Bjarna og fölskyldu fyrir framan Tjöruhúsið í Neðstakaupstað á miðvikudagskvöld í síðustu viku.

Geimfari í heimsókn

Kemur aftur
á eigin vegum
Bjarni og fjölskylda heilsa upp á þau hjón Hjálmfríði Guðmundsdóttur og Sigtrygg Jörundsson.

Bjarni, eiginkona hans Liliana og dóttirin Lauren ásamt
Halldóri Halldórssyni bæjarstjóra Ísafjarðarbæjar.

Víðförlasti maðurinn af íslenskum uppruna, Bjarni
Tryggvason geimfari, kom til
Ísafjarðar sl. miðvikudag,
skoðaði þar slóðir ættmenna
sinna í báðar ættir og hitti
fjölmörg þeirra. Þá um kvöldið var móttaka í Tjöruhúsinu í
Neðstakaupstað, þar sem
Bjarni, kona hans og börnin
tvö hittu ættingjana og tókst
sá fundur með miklum ágætum. Bjarni er ákaflega óþvingaður í framkomu, og hafi einhver verið svolítið þvingaður
og feiminn fyrirfram að hitta

Bjarni og fjölskylda við komuna til Ísafjarðar. Það voru þeir Ólafur Helgi Kjartansson
sýslumaður og Halldór Halldórsson bæjarstjóri sem tóku á móti fjölskyldunni.

þennan háfleygasta Ísfirðing
sögunnar, þá hvarf sú tilfinning óðara eins og dögg fyrir
sólu. Bjarni heilsaði upp á alla
og voru viðræður hinar líflegustu og skemmtilegustu og
frændsemin rifjuð upp.
Ein af frænkum Bjarna í
móðurættina er Anna Guðmundsdóttir, eiginkona Konráðs Eggertssonar, en móðir
Önnu og amma Bjarna voru
systur. Bjarni fór í heimsókn
til ömmusystur sinnar, móður
Önnu, sem býr á Hlíf, en hún
lifir ein eftir af níu systkinum.

Og hér heilsar hann upp á frænku sína Önnu Guðmundsdóttur og eiginmann hennar Konráð Eggertsson.
Bjarni lýsti því yfir á samkomunni í Tjöruhúsinu, að
hann ætlaði að koma aftur og
þá á eigin vegum. Dagskrá
hinnar opinberu heimsóknar
hans til Íslands í boði forseta
Íslands var nokkuð stíf, eins
og jafnan er í slíkum tilvikum,
og við brottförina sagði Bjarni
að næst myndi hann reyna að
hafa meiri tíma til að skoða
sig um og hitta fólk.

Á fimmtudag fór Bjarni
ásamt fjölskyldu sinni inn í
Vigur með Konna Eggerts og
fjölskyldu hans á hraðbátnum
Önnu og í fylgd Ólafs Helga
Kjartanssonar sýslumanns,
sem annaðist móttöku þeirra
hér vestra fyrir hönd forseta
Íslands, en síðan fór hann og
fjölskyldan flugleiðis suður þá
um kvöldið.

Það var kátt á hjalla þegar ættingjarnir hittust í Tjöruhúsinu. Hér er Bjarni á spjalli við þau
Önnu Guðmundsdóttur, Konráð Eggertsson, Guðmund Konráðsson, Hörpu Björnsdóttur
og Tryggva Guðmundsson.

Atvinnuleikhús ungs fólks
Í sumar starfar farand- og fjöllistahópur á Vestfjörðum, en þar er í raun
um að ræða atvinnuleikhús rekið af Ísafjarðarbæ og Vinnuskólanum.
Hlutverk hópsins er að hleypa meira lífi og fjölbreytni í ferðaþjónustu á
svæðinu og skemmta ferðafólki jafnt sem heimamönnum. Í hópnum eru
átta ungmenni og hafa þau öll stundað tónlistarnám og eru komin langt á
þeirri braut með ýmis hljóðfæri. Einnig hafa þau öll stundað leiklist í Grunnskólanum á Ísafirði. Upphafsmaður og forstöðumaður hópsins er Greipur
Gíslason. Á myndinni er mannskapurinn í hinum fjölbreytilegustu klæðum
íslenskum niðri í Neðstakaupstað.
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kaup & sala
ókeypis smáauglýsingar

Notalegt lítið einbýlishús við
Skólastíg 23 í Bolungarvík
er til sölu. Tilboð óskast.
Uppl. gefur Sigríður Inga í
símum 456 7526 eða 456
3669.
Tek að mér að flétta Afrófléttur. Upplýsingar í síma
456 5337.
Til sölu er húseignin að
Sætúni 6 á Suðureyri. Uppl.
í síma 456 3248.
Til leigu er einbýlishús með
bílskúr að Þuríðarbraut 9 í
Bolungarvík. Laust 1. ágúst.
Á sama stað er til sölu
Bronco II árg. 1987. Uppl. í
síma 456 7409 eftir kl. 19.
Óska eftir sumarbústað á
leigu í nágrenni Ísafjarðar í
2-4 vikur í júlí. Uppl. gefur
Helga Sigurgeirsdóttir í síma
456 3249.
Til leigu er 3ja herb. íbúð
að Urðarvegi 78 á Ísafirði.
Íbúðin leigist til 1. des. nk.
Uppl. í síma 456 4244 eftir
kl. 18.
Til leigu er 3ja herb. íbúð
að Engjavegi. Laus 1. ágúst.
Uppl. í síma 456 4039.
Til sölu er 210m² raðhús.
Uppl. í síma 456 7523.
Halló! Á einhver flutningsbúr fyrir kött til sölu eða til
að lána mér í þrjár vikur?
Vinsamlegast hringið í síma
456 4125.
Einstæð móðir óskar eftir
dagmömmu með réttindi
fyrir 6 mánaða gamlan
dreng frá og með ágúst nk.
Vinsamlegast hafið samband í síma 456 5158 eftir
kl. 19 á kvöldin.
Ég er búin að léttast um 11
kíló. Ef þú vil grennast,
hringdu þá og kannaðu
málið. Upplýsingar í síma
896 2894.
Til sölu er Power-Trek
gönguskíðahermir með
brennslu- og kílómetramæli
og fl. Uppl. í síma 456 5151.
Til sölu er Toyota Corolla
árg. 1990. Sumar- og vetrardekk á felgum fylgja. Reyk-

laus dekurbíll. Uppl. í síma
456 7567.
Tilboð óskast í húseignina
að Hjallavegi 4 á Ísafirði.
Gott hús á góðum stað. Mjög
gott útsýni. Upplýsingar gefa
Þorgerður eða Guðmundur
í síma 456 3107.
Til sölu er biluð Suzuki TS50 skellinaðra árg. 87-89.
Selst á kr. 25 þúsund. Uppl.
í síma 456 3421. Á sama
stað er til sölu Boomerang
golfsett, fullt sett með
kerru. Selst á kr. 30 þúsund.
Til sölu er 3ja herb. íbúð á
1. hæð að Stórholti 11 á
Ísafirði. Útsýni í þrjár áttir,
ný eldhúsinnrétting. Verð
kr. 3,5 milljónir. Hagstæð
kjör. Uppl. gefur Bjarni í
símum 587 3717 og 898
3716.
Óska eftir vel með farinni
Suzuki TS skellinöðru. Uppl.
í síma 456 7669.
Óska eftir notuðum, ódýrum, ca. 200 ltr. hitavatnskút. Uppl. í síma 456 7262
eftir kl. 18.
Til sölu er vel með farið
hjónarúm úr beyki með
náttborðum. Uppl. í símum
456 5159 eða 895 7116 eftir
kl. 18.

Guðmundur Þór Kristjánsson starfsmaður
Björgunarbátasjóðs SVFÍ skrifar

Vegna fréttaflutnings af hátíðarhöldum sjómannadagsins
Eftirfarandi leiðrétting óskast birt í blaði ykkar vegna
fréttaflutnings af hátíðarhöldum sjómannadagsins á Ísafirði í ár. Í greininni eru rangar
fullyrðingar.
Sigling hefur um langt árabil verið tímasett fyrir hádegi
á laugardegi en ekki eftir hádegi eins og fram kemur í
BB. Mjög góð þátttaka var í
siglingunni á laugardag og til
marks um það var dreift u.þ.b.
450 dósum af gosdrykkjum,
sem segir okkur að ekki færri
en 500 manns hafi siglt með
skipunum. Allt sem viðkemur
skipulagningu á siglingunni
var vel skipulagt og gekk sá

Til sölu er Alpen Cruiser
tjaldvagn árg. 91 með stóru
fortjaldi. Upplýsingar í síma
456 3392.

Atvinna

Til sölu er grænn Silver
Cross barnavagn. Uppl. í
síma 456 5154.

Starfsmann vantar við sorphirðu hjá
Gámaþjónustu Vestfjarða ehf.
Upplýsingar gefur Ragnar í síma 892 0660.

Til sölu er Nissan Sunny
4x4, árg. 1992. ABS, álfelgur, rafmagn í öllu. Ekinn 75
þús. km. Uppl. í símum 456
5159 eða 895 7116.
Húseignin að Hlíðarstræti
24 í Bolungarvík er til sölu
eða leigu. Laus nú þegar.
Uppl. í síma 587 7207.
Til sölu er Mercedes Benz
280S árg. 1980. Sjálfskiptur
með topplúgu, brúnn að lit.
Tilboð óskast. Á sama stað
er til sölu 28" Beco sjónvarp. Upplýsingar í síma
456 4455.

Sigurðarbúð
Til sölu er Sigurðarbúð, ca. 200m² húsnæði
Slysavarnafélaganna á Ísafirði og ca. 200m²
húsnæði Hjálparsveita skáta við Hjallaveg.
Upplýsingar gefur Gísli Gunnlaugsson í
síma 456 3902.

Vestlæg átt, gola eða
kaldi. Skúrir á víð og
dreif, einkum sunnan- og
vestanlands og kólnar
heldur.
Horfur á fimmtudag:
Suðvestan kaldi og
rigning, en vestlæg gola
eða kaldi og skúrir
síðdegis. Hiti 8-16 stig.

Á sunnudag:
Snýst í norðlæga átt með
skúrum norðan- og
austanlands.

Horfur á föstudag
og laugardag:

Á mánudag:
Hæg norðlæg átt og víða
bjart veður.

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
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dagsskrárliður mjög vel.
Sjómannadagsblað Vestfjarða var borið ókeypis í öll
hús á Ísafirði og öllum öðrum
byggðum á Vestfjörðum á
föstudagskvöld svo allir sem
vildu vita, gátu fengið upplýsingar um tímasetningar, með
því að lesa dagskrána þar.
Aldrei stóð til að hafa neina
skemmtun á Sundahafnarsvæðinu, þannig að fólk þurfti
ekki að vera á þvælingi milli
hafnarsvæðanna vegna þess.
(Sjá dagskrá í sjómannadagsblaðinu). Fullyrt er í BB að
dagskrá hafi verið við Sundahöfn!
Björgunaræfing sem haldin
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HELGAR

sjónvarpið
20.05
20.40
21.35
22.30
22.50
23.40
01.25
02.55

MIÐVIKUDAGUR
13.00
15.35
16.00
16.20
16.40
16.55
17.10
17.30
17.45
18.00
18.05
18.30
19.00
20.05
20.35
21.05
21.55
22.30
22.50
01.50

Í blíðu og stríðu (e)
Cosby (12:25) (e)
Súper Maríó bræður
Snar og Snöggur
Borgin mín
Dynkur
Glæstar vonir
Sjónvarpsmarkaðurinn
Línurnar í lag (e)
Fréttir
Nágrannar
Prúðuleikararnir (6:22)
19>20
Moesha (15:24)
Sjáumst á föstudaginn (3:6)
Eins og gengur (2:8)
Tildurrófur (6:6)
Kvöldfréttir
Íþróttir um allan he
Dagskrárlok

FIMMTUDAGUR
13.00
14.45
15.30
16.00
16.25
16.50
17.15
17.30
17.45
18.00
18.05
19.00

Lögregluforinginn Jack Frost
Ein á báti (4:22) (e)
Mótorsport (e)
Eruð þið myrkfælin
Snar og Snöggur
Simmi og Sammi
Eðlukrílin
Sjónvarpsmarkaðurinn
Línurnar í lag (e)
Fréttir
Nágrannar
19>20

Gæludýr í Hollywood (4:10)
Bramwell (2:10)
Ráðgátur (16:21)
Kvöldfréttir
New York löggur (9:22)
Lögregluforinginn Jack Frost
Tilviljun ræður (e)
Dagskrárlok

FÖSTUDAGUR
13.00
13.50
14.45
15.10
15.35
16.00
16.25
16.45
17.10
17.30
17.45
18.00
18.05
19.00
20.05
21.00

New York löggur (9:22) (e)
Læknalíf (12:14) (e)
NBA tilþrif
Punktur.is (5:10) (e)
Andrés önd og Mikki mús
Töfravagninn
Snar og Snöggur
Skot og mark
Glæstar vonir
Sjónvarpsmarkaðurinn
Línurnar í lag (e)
Fréttir
60 mínútur (e)
19>20
Hættulegt hugarfar (17:17)
Barnfóstrufélagið
(The Baby-Sitter’s Club)
Sumarið er fram undan og vinkonurnar sjö í Stoneybrook í Connecticut
bíða í ofvæni. Þetta er skemmtilegasti
tími ársins, tíminn þegar ævintýrin
gerast. Og þær hafa ýmislegt í huga.
Vinkonurnar eru orðnar nógu gamlar
til að vinna sér inn peninga og nú ætti
að verða lítið mál að gera sér
dagamun. En þrátt fyrir úthugsaða
ráðagerð fer ekki allt eins og til er
ætlast. Kærastar skjóta upp kollinum,
keppinautar eru á stjái og síðast en
ekki síst, afskiptasamir foreldrar.
22.40 Kona ríka mannsins
(Rich Man’s Wife)
Josie Potenza á allt sem hugurinn
girnist. Á heimili hennar er hvergi til
sparað enda eiginmaðurinn, Tony,
vellauðugur. En þegar Tony er myrtur

var á Pollinum á Ísafirði á
sunnudag var stutt vegna þess
að það gekk mjög vel að framkvæma þau atriði sem á dagskrá voru og má það kannski
teljast gagnrýni vert af hálfu
áhorfenda en fyrir okkur sem
að henni komu, var hún stórkostlegur sigur. Þar kom í ljós
hversu hæfum og vel þjálfuðum björgunarmönnum við
eigum á að skipa. Björgunaræfingin var samstarfsverkefni
Bjsv. Skutuls og Hjálparsveitar skáta og er ég fullviss að
jafn fumlaus og öguð vinnu-

brögð og skátarnir sýndu, eru
vandfundin.
Varðandi heiðrun aldraðra
sjómanna og ræðumann dagsins er ekkert við okkur að
sakast sem stóðum að hátíðarhöldunum. Fulltrúi eins af
stéttarfélögunum sem standa
að sjómannadeginum hafði
tekið að sér að sjá um þau
atriði.
Guðmundur Þór Kristjánsson, formaður Vélstjórafélags Ísafjarðar og
starfsmaður Björgunarbátasjóðs SVFÍ.

Svæðisskrifstofa
fatlaðra Vestfjörðum

Stuðningsfjölskylda
Langar þig að efla þekkingu þína og fá
nýja sýn á lífið og tilveruna?
Fjórtán ára dreng með fötlun vantar góða
fjölskyldu til að dveljast hjá tvo sólarhringa,
eina helgi í mánuði.
Ef þú hefur áhuga, hafðu þá samband við
Helgu eða Hrefnu á Svæðisskrifstofunni,
Mjallargötu 1, Ísafirði, sími 456 5224 og
kynntu þér málið.

HELGAR

veðrið

á hrottalegan hátt verða algjör
umskipti í lífi Josies. Lögreglan
grunar hana um ódæðisverkið og ekki
batnar ástandið þegar geðbilaður
morðingi hefur í hótunum við hana.
Ekkert nema svartnætti blasir nú við
Josie sem af veikum mætti reynir að
snúa vörn í sókn.
00.15 1941 (e)
Gamanmynd eftir Steven Spielberg
sem gerist í lok seinni heimsstyrjaldarinnar. Mikil ringulreið ríkir í
Kaliforníu þegar fréttist að Japanir
hafi í hyggju að gera innrás.
02.10 Grein nr. 99 (e)
(Article 99)
Gamanmynd sem gerist á sjúkrahúsi
í Kansas þar sem regluveldið er að
drepa allt í dróma. Myndin minnir
um margt á gamanþættina M*A*S*H
en læknarnir eru ekki á vígvellinum
að þessu sinni.
03.50 Dagskrárlok

LAUGARDAGUR
09.00 Eðlukrílin
09.10 Smásögur
09.25 Bangsar og bananar
09.30 Sögur úr Broca stræti
09.45 Bíbí og félagar
10.40 Heljarslóð
11.00 Ævintýri á eyðieyju
11.30 Úrvalsdeildin
12.00 Sjónvarpsmarkaður
12.15 NBA molar
12.40 Hver lífsins þraut (5:6) (e)
13.15 Meðal fiska og fólks (e)
13.40 Liðsauki af himnum (e)
15.20 Það fylgir ættinni (e)
16.45 Moll Flanders (e)
18.30 Glæstar vonir
19.00 19>20
20.05 Simpson-fjölskyldan (20:24)
20.35 Sumartónar (1:2).
21.15 Silverado
Þriggja stjörnu vestri sem gerist á

HELGAR

sportið

seinni hluta síðustu aldar. Tveir
ístöðulausir náungar, Paden og
Emmett, hafa ákveðið að freista
gæfunnar í Silverado.
23.30 Skuggabaldur á línunni
(When The Dark Man Calls)
01.00 Blóð hinnar sveltandi stéttar (e)
02.40 Kreistu mig, kysstu mig (e)
04.15 Dagskrárlok

SUNNUDAGUR
09.00 Sesam opnist þú
09.25 Bangsi litli
09.35 Mási makalausi
10.00 Svalur og Valur
10.25 Andinn í flöskunni
10.50 Frank og Jói
11.10 Húsið á sléttunni (7:22)
12.00 NBA kvennakarfan
12.25 Sumartónar (1:2) (e)
12.55 Lois og Clark (6:22) (e)
13.40 Furðuferð Villa og Tedda (e)
15.15 Borin frjáls: Nýtt ævintýri (e)
16.50 Moll Flanders (e)
18.30 Glæstar vonir
19.00 19>20
20.05 Ástir og átök (17:22)
20.35 Rýnirinn (6:23)
21.05 Fjarri heimsins glaumi (1:2)
Framhaldsmynd um ástir og örlög.
Þegar hin gullfallega Bathsheba
Everdene kemur til dvalar hjá frænku
sinni lyftist aldeilis brúnin á karlpeningi sveitarinnar. Gabriel Oak,
trygglyndur og heiðvirður maður, er
fyrstur til að biðja hennar en hefur
ekki erindi sem erfiði. Bathsheba er
farinn að daðra við nágrannann, herra
Boldwood, en gleymir honum um
leið og Frank Troy kemur fram á
sjónarsviðið. Frank er heitbundinn
annarri konu en fer samt að stíga í
vænginn við Bathshebu sem nú
verður að gera upp hug sinn.
22.50 60 mínútur
23.40 Brasilía (e)

Útboð

Útveggjaklæðning

Afmæli
Sigurður Th. Ingvarsson, Oddur Árnason formaður Sundfélagsins Vestra, og Skúli Þ.
Skúlason.

Ísafjörður

Sundmenn
fyrir 50
árum

Fimmtíu ár eru nú liðin frá
því að sveit Sunddeildar
Vestra á Ísafirði varð Vestfjarðameistari í 4x100 m
boðsundi.Af því tilefni komu
tveir úr þeim hópi, sem enn
eru ofar foldu og enn á Ísafirði, þeir Sigurður Th. Ingvarsson og Skúli Þ. Skúlason,
færandi hendi til Odds Árnasonar, formanns Sundfélagsins Vestra og afhentu honum
og félaginu mynd af sundsveitinni árið 1948 ásamt
texta og viðfestum verðlaunapeningi í minningarskyni.
Nýlokið er nú Vestfjarðamótinu í sundi 1998, sem
haldið var á Tálknafirði, og
stóð Sundfélagið Vestri þar
uppi sem sigurvegari, þegar
heildarúrslit voru talin saman.
Héraðssambandið HrafnaFlóki varð í öðru sæti, Ungmennafélag Bolungarvíkur í
þriðja sæti og Sundfélagið
Grettir í því fjórða.

Davíðssálmarnir

áhrif þeirra á
menningu okkar og trúarlíf

Þriðjudaginn 7. júlí kl. 20:30 flytur dr.
Gunnlaugur A. Jónsson erindi um Davíðssálmana eins og þeir endurspeglast í menningu okkar og trúarlífi.
Leitun er að texta sem markað hefur jafn
djúp spor í hugarheim Íslendinga og sálmar
Davíðs hafa gert og hafa fáar aðrar bókmenntir hlotið aðra eins útbreiðslu á Íslandi,
eða annars staðar í hinum kristna heimi.
Víða má sjá merki sálmanna í menningu
okkar og nægir þar að nefna þjóðsönginn
sem ortur er út frá 90. Davíðssálmi auk ótal
tilvísana í sálmana í bókmenntum, ævintýrum og þjóðsögum.
Dr. Gunnlaugur A. Jónsson er prófessor í
Gamlatestamentisfræðum við Háskóla Íslands. Hann lauk doktorsprófi við háskólann
í Lundi og hefum einkum fengist við Biblíurannsóknir og sagnfræði.
Fyrirlesturinn fer fram í safnaðarheimili
Ísafjarðarkirkju og er öllum opinn.

GERVIHNATTA
23.50 HM-skjáleikurinn

80 ára

Sunnudaginn 5. júlí verður Sölvey Jósepsdóttir áttræð.
Af því tilefni mun hún
og fjölskylda hennar taka á
móti g estum í kaffisal
Norðurtangans á afmælisdaginn milli kl. 15 og 18.

F.h. húsfélaganna að Skólastíg 12-14,
16-18, 19-21, Vitastíg 15-17 er óskað
eftir tilboðum í útveggjaklæðningu viðkomandi húsa.
útboðsgögn fást afhent gegn 3.000 kr.
skilatryggingu á skrifstofu Bolungarvíkurkaupstaðar, Ráðhúsinu við Aðalstræti, frá
föstudeginum 3. júlí n.k.
Tilboð verða opnuð þriðjudaginn 14. júlí
1998 kl. 11.00 á sama stað.
Bæjartæknifræðingurinn í Bolungarvík

Halló Ísafjarðarbær!
Vídeóhöllin og Frummynd eru búin að
sameina fyrirtæki sín í gömlu og glæsilegu
húsnæði Videóhallarinnar v/Norðurveg.

Vigur

Ragna
heiðruð

Þann 16. júní sl. var
úthlutað viðurkenningu úr
Minningarsjóði séra Sigurðar Stefánssonar og
Þórunnar Bjarnadóttur frá
Vigur.
Að þessu sinni hlaut
viðurkenninguna Ragna
Aðalsteinsdóttir bóndi á
Laugabóli fyrir góðan og
farsælan búskap á jörðinni
í um 43 ára skeið, traustar
og vandaðar byggingar og
miklar ræktunarframkvæmdir.
Það var Baldur Bjarnason sem afhenti Rögnu
viðurkenninguna.

Þetta gerir að verkum að
þjónustan eflist til muna!
Við erum með:
• Vídeóspólur 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

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 á aðeins kr. 200-500

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

sjónvarpið
TV2
NORGE

TV3
D+N+S

TV
DANMARK

KANAL 5
SVERIGE

MTV
EUROPE

DR2
DANMARK

CNN
USA

FÖSTUDAGUR

MIÐVIKUDAGUR
13.45
16.45
17.30
17.35
17.50
18.00
18.30
19.00
20.00
20.35
20.40
21.10
22.05
23.00
23.15
23.45

HM-skjáleikurinn
Leiðarljós
Fréttir
Auglýsingatími
Táknmálsfréttir
Myndasafnið
Ferðaleiðir
Lögregluskólinn (10:26)
Fréttir og veður
Víkingalottó
Laus og liðug (22:22)
Löggan á Sámsey (4:6)
Heróp (7:13)
Ellefufréttir
Fótboltakvöld
HM-skjáleikurinn

FIMMTUDAGUR
13.45
16.45
17.30
17.35
17.50
18.00
18.30
19.00
20.00
20.35
21.00
21.55
22.05
23.05
23.20

HM-skjáleikurinn
Leiðarljós
Fréttir
Auglýsingatími
Táknmálsfréttir
Krói (8:21)
Grímur og Gæsamamma
Loftleiðin (13:36)
Fréttir og veður
Frasier (15:24)
Rannsókn málsins (1:4)
112 Neyðarlínan (3:6)
Bannsvæðið (1:6)
Ellefufréttir
Fótboltakvöld

11.10 HM-skjáleikurinn
14.10 HM í knattspyrnu
Átta liða úrslit
Bein útsending frá St Denis.
16.45 Leiðarljós
17.30 Fréttir
17.35 Auglýsingatími
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Þytur í laufi (47:65)
18.30 HM í knattspyrnu
Átta liða úrslit
Bein útsending frá Nantes.
21.00 Fréttir og veður
21.35 Clover
Bandarísk fjölskyldumynd frá 1996
byggð á skáldsögu eftir Dori Sandes.
Ung blökkustúlka í Suðurríkjunum
missir föður sinn ogættingjar hennar
og stjúpmóðir deila um forræði yfir
henni.
23.15 McCallum - Rödd úr fortíðinni
Bresk sakamálamynd frá 1997.
Meinafræðingurinn Iain McCallum
kemst í hann krappan þegar óvinur
hans eitrar fyrir hann.
00.50 Saksóknarinn (8:20)
01.35 Útvarpsfréttir
01.45 HM-skjáleikurinn

LAUGARDAGUR
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
10.30 HM-skjáleikurinn
13.55 Auglýsingatími
14.10 HM í knattspyrnu
Átta liða úrslit
Bein útsending frá Marseille.
16.50 Heimssigling
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Rússneskar teiknimyndir
18.30 HM í knattspyrnu
Átta liða úrslit

Söluaðili gervihnattabúnaðar: Frum-Mynd, v/ Norðurveg Ísafirði, sími 456 4853
21.00 Fréttir og veður
21.35 Lottó
21.40 Georg og Leó (9:22)
22.10 Draumaliðið
(The Dream Team)
Bandarísk gamanmynd frá 1989.
Geðlæknir sem fer með fjóra sjúklinga
sína á íþróttavöll í New York verður
viðskila við þá og í framhaldi af því
leika þeir lausum hala í borginni.
00.00 Garðurinn
(The Courtyard)
Bandarísk spennumynd frá 1996.
Morð er framið í fjölbýlishúsi í Los
Angeles og ungur arkitekt sem var
nýfluttur í húsið ákveður að leggja
allt í sölurnar til að upplýsa málið
01.45 Útvarpsfréttir
01.55 HM-skjáleikurinn

SUNNUDAGUR
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
10.50 HM-skjáleikurinn
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Kevin
18.15 Tómas og Tim (8:10)
18.30 Hvað nú, Baddi?
Norræn þáttaröð um lítinn dreng og
systkini hans sem hafa misst foreldra
sína úr eyðni.
19.00 Geimstöðin (1:52)
20.00 Fréttir og veður
20.35 Sögur úr Hrísey
Seinni þáttur af tveimur þar sem
Ingólfur Margeirsson rithöfundur
freistar þess að varðveita ýmsar
munnlegar alþýðusögur úr Hrísey. Hér
segja Hríseyingar sögur af sjálfum sér
og öðrum sem varpa ljósi á alþýðu-

menningu, mannlíf og atvinnuhætti
fyrr á tímum. Þættirnir eru ríkulega
skreyttir gömlum ljósmyndum sem
fæstar hafa birst áður opinberlega.
Gunnar Þórðarson samdi tónlistina.
Þættirnir eruframleiddir af Saga Film
í samvinnu við Delos ehf.
21.05 Emma í Mánalundi (9:26)
(Emily of New Moon)
Kanadískur myndaflokkur fyrir alla
fjölskylduna gerður eftir sögumLucy
Maud Montgomery um ævintýri
Emmu og vina hennar áJátvarðareyju
við strönd Kanada. Þýðandi: Ýrr
Bertelsdóttir.
21.55 Helgarsportið
22.15 Æskudraumar (1:2)
(Blood and Peaches)
Bresk sjónvarpsmynd frá 1995. Þetta
er nútímasaga um æskuna,ástina, ellina og dauðann sem gerist í Bradford
á Norður-Englandi. Seinni hlutinn
verður sýndur að viku liðinni. Leikstjóri er Charles Beeson og aðalhlutverk leika Jayne Ashbourne, Stuart
Laing, Jason Done og Rosemary
Leach. Þýðandi: Ásthildur Sveinsdóttir.
23.30 Útvarpsfréttir
23.40 HM-skjáleikurinn

Ayglýsingar
og áskrift

456 4560

Netfang ritstjórnar
bb@snerpa.is

NRK 2
NORGE

NRK 1
NORGE

BBC PRIME
ENGLAND

CARTOON
TNT - USA

Láttu þér líða vel!
Grennri, styrkari og stæltari
með Herbalife. Vantar
dreifendur á Vestfjörðum.
Halldór Stefánsson, símar
553 0502 og 587 1471

CANAL+
NORGE
DANMARK
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FRÉTTABLAÐ

Á VESTFJÖRÐUM

Stofnað 14. nóvember 1984 Sími 456 4560 Fax 456 4564  Netfang: hprent@snerpa.is  Verð kr. 200 m/vsk

Íslensk-kanadíski geimfarinn Bjarni Tryggvason heimsótti Ísafjörð og nágrenni um miðja síðustu viku ásamt eiginkonu sinni og börnum en eins og
komið hefur fram á Bjarni ættir sínar meðal annars að rekja til Ísafjarðar. Það voru þeir Ólafur Helgi Kjartansson sýslumaður á Ísafirði og Halldór
Halldórsson bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar sem tóku á móti fjölskyldunni og fylgdu henni um svæðið. Meðfylgjandi mynd af fjölskyldunni var tekin í
Tjöruhúsinu í Neðstakaupstað síðastliðið miðvikudagskvöld, en þá stóð þar yfir móttaka fyrir ættingja Bjarna hér vestra. Á myndinni er Bjarni ásamt
eiginkonu sinni Liliana og börnunum Michael og Lauren. Sjá nánar frétt og myndir á bls. 9.

Niðurstaða Sjóslysanefndar vegna rannsóknar á Æsuslysinu

Óstöðugleiki ástæða slyssins að mati nefndarinnar

Rannsóknanefnd sjóslysa
lauk í síðustu viku við rannsókn á aðdraganda þess að
kúfiskskipið Æsa frá Flateyri
fórst á Arnarfirði í blíðskaparveðri 25. júlí 1996 með þeim
afleiðingum að tveir skipverjar fórust og fjórir komust lífs
af eftir miklar hrakningar.
Niðurstaða rannóknarinnar
var á þann veg að stöðugleiki
skipsins hefði verið ófullnægjandi eins og hleðslu þess
var venjulega háttað þegar
fullfermi var fengið við lok
veiðiferðar. Þá telur nefndin
það ámælisvert af hálfu útgerðar skipsins að hafa ekki
tilkynnt um breytingar á

skipinu til lögmætra eftirlitsaðila. Stöðugleikaútreikningar sem gerðir voru á skipinu
og staðfestir voru af Siglingamálastofnun ríkisins árið
1987 eru ófullnægjandi heimild um stöðugleika skipsins á
slysadegi að mati nefndarinnar. Þannig var gert ráð fyrir
62,4 tonna þunga í lest skipsins þótt raunþyngd hafi að
jafnaði verið nálægt 75 tonnum er fullfermi var náð en
þegar skipið fórst voru tæp 80
tonn um borð. Þá mun stöðugleiki skipsins hafa verið enn
lakari sökum þess að upprunalegum veiðarfærum, plóg sem
var 2 tonn var skipt út fyrir

3,6 tonna plóg.
Þá mun olíu hafa verið eytt
að fullu úr aftari olíutönkum
daginn sem slysið átti sér stað
auk þess sem tekið hafði verið
til við að eyða olíu úr fremri
tönkum. Þá var lítið neysluvatn um borð og stafnhylki
tómt. Þetta var talið rýra stöðugleika skipsins enn frekar.
Einnig mun stýri skipsins
hafa verið stækkað án heimildar lögskipaðra eftirlitsaðila.
Mat nefndarinnar er að stöðugleiki skipsins hafi verið
mjög slakur vegna mikillar
hleðslu, fyrirkomu hluta farms
í sílói og minni birgða af
brennsluolíu og vatni en venja

var. Þá mun sjó ekki hafa verið
dælt úr lest áður en sjóbarki
var tekinn inn og vanrækt
hafði verið að loka lúgu á
aðalþilfari.
Rannsóknanefnd sjóslysa
bendir sérstaklega á það í
skýrslu sinni að tryggja þurfi
betur að útgerðarmenn og
verktakar í landi fari að lögum
við breytingar á skipum.
Ámælisvert verði að teljast
að ákveða og/eða framkvæma
breytingar á skipi sem til þess
eru fallnar að rýra öryggi þess,
án vitundar eða samþykkis
opinberra eftirlitsaðila.
Í viðtali við DV í síðustu
viku segir Kolbrún Sverris-

Rannsóknarnefnd sjóslysa
hefur lokið rannsókn á
ástæðum þess að Æsa ÍS
fórst fyrir tveimur árum.
dóttir, sem missti eiginmann
og föður í slysinu, að niðurstaðan sé mikill léttir og að
hún muni höfða mál á hendur
Siglingamálastofnun og útgerðinni eftir réttarhlé.
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