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Héraðsdómur Vestfjarða

Krafði útgerð
bóta fyrir eigið
kjaftshögg
Færeyskur karlmaður sem
sló skipsfélaga sinn og braut í
honum tvær tennur um borð í
Núpi BA og var dæmdur fyrir
líkamsárás, krafðist þess að
útgerð skipsins greiddi honum
700 þúsund krónur í bætur
vegna þess að hann var sjálfur
óvinnufær eftir árásina sökum
þess að sýking komst í hnefann.
Dómur í þessu máli var
kveðinn upp í Héraðsdómi
Vestfjarða á föstudag - skaðabótamáli árásarmannsins
gegn útgerð Núps sem hafði
sagt Færeyingnum upp störfum með fjórtán daga lögbundnum uppsagnarfresti
vegna langvarandi samskiptaörðugleika.
Umrædd árás átti sér stað
15. október 1996 og við hana
hruflaðist Færeyingurinn á

hnefa viðkjaftshöggið. Sýking
komst í sárið og var maðurinn
óvinnufær um hríð. Útgerðin
hélt því fram að maðurinn
hefði ekki sinnt því að vinna
út uppsagnarfrestinn en þar
sem Færeyingurinn var
óvinnufær taldi hann sig eiga
rétt á launum í veikindaforföllum. Krafa hans var upp á
samtals 700 þúsund krónur.
Héraðsdómur Vestfjarða
taldi að Færeyingurinn hefði
með vítaverðri háttsemi sinni
um borð í Núpi, fyrirgert rétti
sínum til forfallalauna þann
tíma sem hann var frá störfum
vegna afleiðinga eigin gjörða
og sýknaði því útgerð Núps
af kröfum Færeyingsins.
Helgi I. Jónsson, settur
héraðsdómari á Vestfjörðum
kvað upp dóminn.

Ísafjarðarhöfn

Féll ofan í lest

Síðdegis á fimmtudag í síðustu viku fékk lögreglan á Ísafirði tilkynningu um að skipverji á Auðbirni ÍS hefði fallið
frá þilfari og ofan í lest.
Lögregla og sjúkralið fóru
þegar á vettvang en talið var
að maðurinn hefði legið á lestargólfinu um tíma. Hann var
þegar fluttur á Fjórðungssjúkrahúsið á Ísafirði til aðhlynningar.
Samkvæmt upplýsingum
frá vakthafandi lækni á FSÍ
voru meiðsl mannsins ekki
alvarleg og fékk hann að fara
til síns heima eftir sólarhring.

Frá slysstað við Sundahöfn
á Ísafirði á fimmtudag.

20 ára starf unnið
á tveimur árum
- sjá samtal við Ágúst Kr. Björnsson,
sveitarstjóra Súðavíkurhrepps í miðopnu
Ódýrasta parketið í bænum!
aðeins kr. 1.595.- pr. m²
Ódýrasta sólpallaefnið í bænum!
28 x 95 á kr. 133.- pr. m
21 x 95 á kr. 97.- pr. m

Innveggjaefni í úrvali!
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Bæjarins besta er aðili að samtökum bæjar- og héraðsfréttablaða.
Eftirprentun, hljóðritun, notkun ljósmynda og annars efnis er
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Hópurinn sem tók þátt í Safari-hestaferðinni.

Ég er kominn heim
,,Ég fer vestur seinna 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
Leiðari
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.”
Já, við Ísafjarðardjúp liggja rætur þessa fyrrum alþingismanns, ráðherra og bankastjóra, sem “maður gekk
undir manns hönd að lemja hann niður eins og girðingarstaur” eftir að hafa verið á milli tannanna á fólki og
úthrópaður sem skúrkur, eins og komist var að orði í
viðtali Hlyns Þórs Magnússonar við Ögurgoðann, eins
og sumir hafa kallað manninn, í seinasta tölublaði BB.
Sverrir Hermannsson og Matthías Bjarnason eiga það
sameiginlegt að menn leggja við hlustir er þeir tala. Og
báðir hafa þeir nú tæpitungulaust lýst yfir andstöðu við
fiskveiðistefnu stjórnvalda, kvótakerfið í núverandi
mynd. Matthías kveðst styðja við bakið á Sverri, sem
hefur sagt skilið við sinn gamla flokk og hyggur á
framboð við næstu alþingiskosningar. Af fyrstu
viðbrögðum hér vestra má ætla að Sverrir hafi gott leiði
þegar sigling hefst. Skal þó engu um spáð.
Rétt er að gefa gaum að orðum Sverris í niðurlagi
tilvitnaðs viðtals eftir að fáein kjarnyrði höfðu fallið um
sjávarútvegsráðherra og þau ummæli hans á sjómannadaginn, að nú uppskæru menn eftir því sem til hefði
verið sáð og nytu ávaxta erfiðis síns í skjóli kvótakerfisins:
,,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.”
Hver sem útkoman af brölti Sverris Hermannssonar
verður er eitt næsta víst: Í næstu kosningum verður
tekist á um kvótamálið. Hver og einn kjósandi verður að
gera sér ljóst að málið er í hans höndum. Hann heldur á
fjöregginu.
Málið snýst ekki um það hvort Sverrir Hermannsson
verður þingmaður á nýjan leik. Það snýst um framtíð
sjávarplássa um land allt. Það snýst um að ungt fólk fái
að hasla sér völl í heimabyggð sinni.
Það snýst um framtíð Vestfjarða.
s.h.
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Eiríkur Finnur Greipsson á Flateyri skrifar

Safari-hest
 sem breyttist í brúðkaup(sferð)

Er nokkru heilvita fólki
mögulegt að láta sér detta í
hug að fara í fjögurra daga
hestaferð yfir þrjú vestfirsk
fjöll, ef það hefur nánast aldrei
komið á hestbak? Ég held að
það verði að teljast líklegra,
að eitthvað sé að í toppstykkinu hjá slíku fólki. Söguritara
og eiginkonu hans hafði nefnilega verið boðið, af Jóni Guðna Guðmundssyni og eiginkonu hans Guðríði Guðmundsdóttur, fyrir liðlega ári
að taka þátt í jómfrúarferð hins
unga fyrirtækis þeirra, sem ber
nafnið „Hestaleigan Hraun.“
Mikið átti að stunda þjálfun
í reiðmennsku síðastliðinn
vetur – en ekkert, já ekkert
var gert í málinu af hálfu okkar. Ekki fyrr en nokkrum dögum áður en lagt skyldi af stað.
Reiðnámskeið var haldið fjögur kvöld í Bolungarvík, fyrir
okkur hjónin og Magneu Guðmundsdóttur frá Flateyri, sem
var eins og við lítt sem ekkert
reynd í reiðmennsku. Gekk
námskeiðið í raun vel. Söguritari hentist þó af baki einu
sinni og hafði í raun bara gott
af – engar skrámur – aðeins
hetjuskap og var reynslunni
ríkari. Að sjálfsögðu var
hjálmurinn á hausnum.

Ferðadagurinn rann upp
þann 1. júlí og við nýliðarnir
gátum ekki fengið af okkur
að viðurkenna að við værum
rög, eða jafnvel hrædd við að
fara. Mættum á tilskildum
tíma við hesthúsin í Bolungarvík. Allt var klárt, nestið –
eða líklega á máli reiðmanna,
trússið á trússahestinn – var
augljóslega í öndvegi – söguritara til yndisauka. Alls voru
mættir þarna við upphaf ferðar
15 ferðalangar frá Bolungarvík, Skagafirði, Kópavogi og
Flateyri, með fjörutíu hesta
til reiðar. En, guð minn góður!
Þarna voru komnir Guðmundur Hagalínsson, f ormaður
hestamannafélagsins Gusts í
Kópavogi, og líka Sveinbjörn
lögmaður Sveinbjörnsson
fyrrverandi formaður, ásamt
mökum sínum, Rögnu Guðmundsdóttur og Ágústu Halldórsdóttur. En ekki nóg með
það, þarna voru líka hestamaðurinn Guðmundur frá
Fjalli í Skagafirði Hermannsson ásamt ástmey sinni Klöru
Njálsdóttur, Sigmundur B.
Þorkelsson fiskverkandi og
kona hans Sigríður Björgmundsdóttir frá Kirkjubóli í
Valþjófsdal, Rögnvaldur Ingólfsson Bolvíkingur, Guð-

Hjónin Jón Guðni Guðmundsson og Guðríður Guðmundsdóttir, eigendur Hestaleigunnar Hrauns.
mundur B. Hagalínsson frá ur í girðingu sína. Fyrsta
Hrauni og auðvitað Jón Guðni áningarstað var náð, en fjallið
og Guja. Hvað vorum við, beið. Þegar við stoppuðum
þessi þrjú óreyndu, að gera í nokkru síðar í Bungunum
þessum hópi?
undir Hestakleifafjalli, þá
hugleiddi ég hversu gífurlega
sterkur íslenski hesturinn
Styrkur íslenska hestsins væri, að geta borið svona
Söguritari leit öfundaraug- ferlíki eins og mig og Guðum á son sinn sem ók bílnum mund ástfangna frá Fjalli upp
til baka, en nú varð ekki aftur þessi snarbröttu fjöll. Við
snúið. Smásuddi var, en það teymdum hestana yfir brattreyndist rétt sem þetta vana asta og efsta hjallann. Riðum
hestafólk sagði – veðrið skipt- síðan eftir nýlögðum reiðvegi
ir engu máli á baki! Hestarnir niður Svarthamarshvilft og að
báru okkur af stað fram Birkihlíð í Súgandafirði, þar
Syðridal, að Miðdal þar sem sem áð var og trússið tekið
Birgir Bjarnason hleypti okk- fram. Þetta var nokkuð erfið

Bolungarvík

Ísafjarðardjúp

Ísafjarðarbær

Nýr löndunarkrani

Dræm laxveiði

,,Fluga" í kirkjunni

Bæjarstjórn Bolungarvíkur hefur ákveðið að festa kaup á
nýjum löndunarkrana vegna tafa sem orðið hafa undanfarið
á löndun. Þegar vel hefur gefið hafa allt að 55 bátar lagt upp
í Bolungarvík og hafa þeir tveir kranar sem eru til staðar
ekki haft undan. Í Bolungarvík eru einnig uppi áform um að
bæta flotbryggju fyrir smábáta og að dýpka innsiglinguna.

Undir lok síðustu viku hafði veiðst á fjórða tug laxa í
Laugardalsá í Ísafjarðardjúpi en veiði hófst í ánni 12. júní
sl. Þá hefur einn lax náðst á landi úr Laugabólsvatni og rétt
um tíu laxar voru komnir á land í Langadalsá fyrir síðustu
helgi auk nokkurra bleikja. Engar upplýsingar hafa borist
um veiði í Hvannadalsá.

Á þriðjudag í næstu viku munu þeir Hjörleifur Valsson
fiðluleikari og Havard Öieroset gítarleikari halda tónleika
í Ísafjarðarkirkju. Yfirskrift tónleikanna er ,,Fluga" og er
þar ýjað að skyldleika við dægurflugur. Efnisskráin er í
léttari kantinum, sígaunatónlist og austurlensk þjóðlagatónlist í bland við þekkta rokk-, popp- og diskótónlist.
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ekki að sofa saman um nóttina. Nú var farið frekar seint
að sofa – en flestir sváfu þó
eitthvað. Þriðji ferðadagur var
á enda runninn.
Fjölskyldur Simma og
Siggu mættu á tilsettum tíma
og saman komu brúðhjónin,
ríðandi (á hestbaki), frá Tungu
að Dalskirkju. Söguritara
vöknaði um augun – þetta var
dásamlega fallegt par og
tignarlegt. Þau voru orðin gift
um hálftíma síðar eftir fallega
og látlausa athöfn í kirkjunni.
Skálað var í kampavíni og
hrópað ferfalt húrra fyrir hjónunum. Síðan var riðið af stað
í síðasta áfanga ferðarinnar,
fram Dalsdal, yfir Klúku og
niður að Hrauni. Nú var söguritari orðinn feikilega fær reiðmaður, gaf hestinum vel undir
kviðinn og keyrði hann á skeið
síðasta spölinn. Dásamleg
tilfinning.

Hestar og menn hvíla sig og mannfólkið nýtur veitinga úti í guðsgrænni náttúrunni.

taferðin
leið, fyrir viðvaninga alla
vega, en alls kyns mýkingarefni og sögur ferðafélaganna
léttu sporin. Ég var þó stöðugt
að verða betri reiðmaður, að
minnsta kosti dásömuðu
ferðafélagarnir tilburðina!
Reiðmannslífið var heillandi!
Náttúran í Súgandafirði er
undurfögur, og fallegri af hestbaki en á bak við rúður bílsins.
Eina hestafólkið á Suðureyri,
Bjarni og Bryndís, tók þar á
móti okkur af súgfirskum
höfðingsskap. Gistum við í
frábæru húsnæði verkalýðsfélagsins á Suðureyri, Bjarnaborg, fórum í sundlaugina og
átum veislumat sem konurnar
útbjuggu. Endað var á söng
við undirspil Sigmundar og
erindi Guðmundar frá Fjalli
um Sigurð skurð, sem ákærður var af Skúla sýslumanni
Thoroddsen fyrir að hafa
banað manni á Klofningsheiðinni, en Sigurður var þó ekki
dæmdur sekur. En snemma
fóru (næstum) allir að sofa.

Endaði ofan á frúnni
Seint var vaknað – allir úthvíldir. Annar dagur ferðar var
hafinn. Nú var í hópinn mættur
Bjarni saltfiskútflytjandi
Benediktsson, ferskur, hress
og glaður. Nú skyldi áfram
riðið, út í Staðardal, fram
Vatnadal yfir Klofningsheiði.
Sagan um negrastrákana sem
týndu hver af öðrum tölunni,
varð mér ofarlega í huga þegar
í ljós kom að tvær konur í
hópnum gátu ekki tekið þátt í
reið dagsins, þær ætluðu að
aka. Við hjónin riðum af stað
– en hnakkur konunnar reyndist vera of laust girtur, því hún
seig út á hlið og átti erfitt með
að stoppa.
Söguritari hefur horft á
marga vestrana þar sem hetjan
ríður einfaldlega upp að hesti
konunnar, grípur í tauminn og
stöðvar hestinn. En þetta
reyndist ekki einfalt, hestarnir

Sigríður Björgmundsdóttir og Sigmundur B. Þorkelsson
innsigla giftinguna með kossi í Dalskirkju.
hlupu til hliðar og flæktust í
vírneti sem lá á götunni. Allt
varð vitlaust, hestarnir, konan
og ég. Við hjónin flugum af
baki og ég endaði ofan á
frúnni! Við vorum óslösuð,
en aðeins skelkuð. Nú var
erfitt að vera karlmaður, því
konan sagðist halda að úr því
að það væri þoka á Klofningsheiðinni, þá væri best að hún
færi með hinum konunum
AKANDI til Flateyrar. Hetjan
ákvað að ríða áfram.Við áðum
í fjárréttinni niður við sjó í
Staðardal. Sagðar fleiri sögur,
innbyrt mýkingarefni og
kveðjukossar.

Taglhnýtingur
Það var rétt, þokan lá yfir
heiðinni. Við riðum samt
ótrauð áfram. Hallinn jókst
og jókst. Við misstum sjónar
af þeim sem fremst voru,
urðum að fara af baki og
teyma. Nú kynntist söguritari
í fyrsta sinn því hvað er að
vera taglhnýtingur, í orðsins
fyrstu merkingu. Mikið er nú
samt dásamlegt að fá að hanga
í taglinu. En svo kom áfallið,
ég gat ekki meira, þrátt fyrir
taglhnýtinguna, rann til á
skaflinum undir kvið hestsins
og hélt að ég væri að fá
hjartakast. Sveinbjörn – vinur
minn – kom mér til bjargar og
sagði: „Á bak með þig Eiríkur,

ég teymi undir þér upp á
brúnina.“ Niðurlægður, en
ánægður, hlýddi ég möglunarlaust, en muldraði að ég hefði
nefnilega meitt mig svo mikið
þegar að ég féll af baki, að ég
væri kvalinn í brjóstinu. Jón
Guðni, Sveinbjörn og Guðmundur formaður voru þarna
hrópandi, hlæjandi og hlaupandi upp og niður skaflinn, til
þess að passa hestana í rekstrinum. Mennirnir hljóta að hafa
mörg hjörtu hver.
Margt býr í þokunni. Hermt
var að Guðmundur frá Fjalli
hafi orðið vitni að því, aðValdi
Víkari hafi ætlað að hendast á
bak ofarlega í skaflinum. Guðmundur sem skreið upp síðasta hluta skaflsins eins og
selur, varð saltvondur og reif
upp kuta einn mikinn og otaði
honum að Valda og sagði: „Ef
þú vogar þér að fara á bak, þá
rek ég hann þennan á kaf í
afturendann á þér!“ Valdi
hljóp tvífættur upp skaflinn á
mettíma, með hestinn í taumi.
En Sveinbjörn lögfræðingur
bölvaði og bölvaði, því þetta
hefði getað orðið eitt dýrasta
og dýrmætasta mál þessarar
aldar. En hann mun áreiðanlega finna önnur mál, blessaður maðurinn, sér til framfærslu.
Yfir komumst við og riðum
niður í Klofningsdalinn, inn

Kvöldið er fagurt

Fengu ekki að sofa saman

Ólýsanlega skemmtileg,
jafnvel ótrúleg hestaferð var á
enda runnin. Rúna í Hrauni
og hinar konurnar sáu um að
metta ferðalangana. Fleiri
gestir bættust í hópinn og nú
varð mikið fjör. Sungið og
trallað, talað og etið – langt
fram á nótt. Brúðhjónin voru
rekin til rekkju, fljótlega upp
úr miðnættinu. Nokkrum mínútum síðar, svona álíka mörgum og reikna má með að líði
þegar slík nótt skal að velli
lögð, þá safnaðist allur hópurinn saman undir glugganum á
brúðarsvítunni og söng við
undirspil Guðríðar: „Kvöldið
er fagurt.“ Við létum okkur
svo hverfa, en mikið var gaman, reyndar ofsagaman.
Hestamenn eru án efa með
skemmtilegra fólki.
Við áttum erfitt með að fara
að sofa. Það er ekki skrýtið að
fólk sækist eftir gistingu í
Hrauni, fegurðin og veðurblíðan gera þennan stað að
því sem hann er: Frábær.
Hestaleigan Hraun hafði
sýnt það og sannað að hún
var fullkomlega fær um að
skipuleggja eftirminnilega og
skemmtilega
hestaferð.
Ferðafélagarnir voru, allir
með tölu, einstakir. Sunnudagurinn fór í það að njóta
veðurblíðunnar og náttúrunnar í Hrauni. Engar voru harðsperrurnar, engin þreytan, aðeins góðar minningar. Nú er
búið að leggja á ráðin um
myndakvöld í vetur og að fara
aðra álíka ferð, síðar – en það
verður önnur saga.
-Eiríkur Finnur Greipsson.

Heyrið mig nú. Allt var gerbreytt. Nú var þessi Safarihestaferð orðin að brúðkaupsferð Simma og Siggu.Við urðum öll að taka á honum stóra
okkar, útvega kampavín, æfa
söng, kaupa hringa (Dýrfinna
hafði aldrei smíðað svo stóran
hring eins og Sigmundur
þurfti) og halda gæsa- og
steggjapartí! Allt gekk upp,
farið var í Vagninn (krána á
Flateyri) og gæsirnar og steggirnir gerðu sitt besta til að
reyna á möguleg heitrof. Jafnvel var gengið svo langt að
væntanleg brúðhjón fengu

Söguritari, Eiríkur Finnur
Greipsson, sparisjóðsstjóri á
Flateyri í fullum skrúða.

Brúðhjónin fyrir framan Dalskirkju ásamt ættingjum og
vinum og sóknarprestinum, sr. Gunnari Björnssyni.
Eyrarfjallið og lokaáfangi
dagsins var við hesthúsin og
landnámsbæinn á Flateyri.
Við skiptum okkur niður á
heimahús Flateyringanna í
ferðinni. Farið í sund og heita
pottinn, sagðar sögur og
sungið mikið og hátt. Ótrúlegur maður hann Guðmundur
frá Hrauni – óstöðvandi í söng
og litríkum frásögum, ómetanlegur ferðafélagi, enda
frændi minn. Guðrún Bjarnadóttir frá Hrauni tók á móti
okkur eins og konungum.
Allir voru heillaðir af árangri
dagsins og fóru tiltölulega
snemma að sofa, eftir gönguferð um þorpið og upp á nýju
snjóvarnarvirkin. Þetta var
magnaður félagsskapur. Annar dagur hestaferðarinnar var
liðinn.
Ekkert átti að geta orðið til
þess að raska ró ferðafélaganna þennan daginn, ekki
spillti að veðrið var dásamlegt
og hestarnir farnir að rekast
vel. Allir knapar heilir og nú
var tala þeirra orðin 18; Guðmundur Steinar Björgmundsson og Sigríður Magnúsdóttir,
bændur að Kirkjubóli í Valþjófsdal, voru komin til að
ríða með hópnum fyrir fjörð.
Við riðum með tveim stuttum
stoppum inn að bænum Hesti
undir fjallinu Hesti, innst í
firðinum. Áðum þar í fjárréttinni og snæddum, sögðum
sögur, sungum og smurðum
okkur fyrir framhaldið.

Náttúran hljóp í Sigmund
Gerðust nú þeir hlutir sem
engan gat órað fyrir. Náttúran
hljóp svo heiftarlega í Sigmund B. Þorkelsson, að hann
skreið á hnjánum undir hest
sinn, í fjárréttinni að Hesti
undir fjallinu Hesti, spennti
greipar og ávarpaði ástmey

sína Sigríði Björgmundsdóttur: „Viltu giftast mér?“ Sigga
tók heiftarlegan smók, hélt
honum lengi niðri og blés svo
frá sér. Eftir nokkra umhugsun
sagði hún: „Já, en með nokkrum skilyrðum þó!“ Ekki var
það óskiljanlegt fannst okkur
hinum, konan var búin að vera
ástmey hans í tuttugu ár og
eiga með honum eitt barn!
Skilyrðin voru reifuð og samþykkt af Sigmundi. Allt var
klárt – hún vildi og hann vildi.
Aftur varð allt vitlaust, en
nú aðeins fólkið. Riðið var í
loftköstum út í Valþjófsdal og
hestunum komið fyrir í girðingu á jörðinni Tungu, sem
Sigmundur á. Síðan var okkur
boðið upp á veitingar hjá
Steina og Siggu á bæ þeirra
Kirkjubóli í Valþjófsdal, eina
bænum í byggð í Dalnum.
Gengið var skriflega frá skilyrðum Siggu fyrir giftingunni
og pappírinn vottaður af öllum
viðstöddum. Hvað var nú að
ske? Hringir þá ekki Sigmundur í séra Gunnar Björnsson og spyr hvort hann geti
gefið sig og Siggu saman í
Dalskirkjunni á laugardeginum kl. 14!
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Til leigu í miðbæ Ísafjarðar
í lengri eða skemmri tíma
fullbúin ný 70 fm. íbúð m/húsgögnum
á sama verði og
hótelherbergi

Nokkrar af myndunum 49 á útisýningunni á Flateyri.

Óvenjuleg ljósmyndasýning á Flateyri

Átthagarnir kalla

 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

Veitingahús til sölu!
Til sölu er fasteignin Mánagata 1, Ísafirði,
sem er veitingahús í fullum rekstri ásamt
vélum og tækjum tilheyrandi rekstrinum.

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 / raðhús
Bakkavegur 39: 201m² einbýlishús á tveimur hæðum ásamt
innbyggðum
bílskúr.
Verð kr. 13.500.000.Góuholt 1: 142m² einbýlishús í
góðu standi á einni hæð ásamt
bílskúr. Verð kr. 11.600.000.Góuholt 3: 140,7m² einbýlishús
á einni hæð ásamt bílskúr. Verð
kr. 12.000.000.Hafraholt 10: 144,4m² endaraðhús á tveimur hæðum ásamt
22,4m² bílskúr.
Verð kr. 9.300.000.Hafraholt 22: 144,4m² endaraðhús á tveimur hæðum ásamt
22,4m² bílskúr.
Verð kr. 9.500.000.Hjallavegur 19: 242m² einbýlishús á tveimur hæðum ásamt
innbyggðum bílskúr. Sér íbúð á
neðri hæð. Ýmis skipti möguleg.
Verð kr. 11.500.000.Kjarrholt 2:173,6m² einbýlishús
á einni hæð ásamt góðum
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tvöföldum bílskúr.
Verð kr. 13.200.000.Móholt 3: 142,4m² einbýlishús
á einni hæð ásamt bílskúr.
Verð kr. 11.000.000.Silfurgata 9:150m² einbýlishús
á tveimur hæðum ásamt
geymslu, kjallara og skúr. Laust
fljótlega.
Verð kr. 7.200.000.Skipagata 11: 78,4m² einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt eignarlóð.
Verð kr. 4.500.000.Stakkanes 4: 144m² raðhús á
tveimur hæðum ásamt bílskúr.
Skipti möguleg á eign á Eyrinni.
Verð kr. 9.900.000.Tangagata 15b: 103m² einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt uppgerðum geymsluskúr. Laust fljótlega. Verð kr.
6.200.000.Urðarvegur 26: 236,9m² raðhús á tveimur hæðum ásamt
innbyggðum bílskúr.
Verð kr. 11.800.000.-
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Nánari upplýsingar
gefur Tryggvi
Guðmundsson hdl.,
Hafnarstræti 1,
Ísafirði, sími 456 3244

Sérstæð ljósmyndasýning var opnuð á
Flateyri um síðustu
helgi, en sýningarsalurinn er nokkuð stór,
því að myndirnar eru
utanhúss, á skjólvegg
við sundlaugina. Hér er
um að ræða 49 litmyndir
og hver um sig 30x45
cm að stærð. Þær eru
kveðja frá Önfirðingafélaginu í Reykjavík, en
allar myndirnar tók hinn
ötuli formaður félagsins,
Björn Ingi Bjarnason.
Sýningin nefnist Átthagarnir kalla og eru
myndirnar nú komnar í
umsjá Íbúasamtaka
Önundarfjarðar. Allar
myndirnar eru úr Önundarfirði og af húsum á
Flateyri og allar teknar
kringum 17. júní. Þær
eru plastklæddar til
hlífðar gegn veðri og
vindum, en ef tíðarfar
verður framvegis eins og
hingað til í sumar, þá

væri öllu meiri þörf á
vörn gegn logni og
sólarhita. Ég hef aldrei
lent í annarri eins blíðu
og dagana þegar ég var
að taka þessar myndir,
sagði Björn Ingi í samtali
við blaðið. Um síðustu
helgi var íþróttamót á
Flateyri og því fjölmennt
þar úr öðrum plássum á
norðanverðum Vestfjörðum. Gestir gripu
þessa hugmynd strax á
lofti og sögðu að svona
þyrfti einmitt að gera líka
í þeirra heimabyggðum.
Sýningin verður opin
í allt sumar  og allir

velkomnir meðan
húsrúm leyfir, eins og
það er jafnan orðað. Við
hyggjum jafnvel á fleiri
slíkar sýningar síðar, því
að mikið er til af góðum
önfirskum myndum sem
ættu þar fullt eins mikið
erindi og þessar, sagði
Björn Ingi. Því má hnýta
hér við, að um helgina
voru átthagafélög
Önfirðinga, Súgfirðinga
og Dýrfirðinga með
sameiginlegt átthagamót suður í Borgarfirði
og fór það hið besta
fram.

4-6 herbergja íbúðir
Fjarðarstræti 38: 130m² 4ra
herbergja íbúð á tveimur hæðum
í þríbýlishúsi.
Verð kr. 7.000.000.Hjallavegur 12: 113,9m² 4-5
herbergja íbúð á neðri hæð í
tvíbýlishúsi.
Verð kr. 5.500.000.Pólgata 5a: 127,7m² 5 herbergja
íbúð á e.h. í þríbýlishúsi ásamt
helmingi kjallara.
Verð kr. 6.000.000.Seljalandsvegur 20: 161,2m² 56 herb. íbúð á efri hæð í tvíb.húsi
ásamt bílskúr. Íbúðin mikið
uppgerð.
Verð kr. 10.700.000.Silfurtorg 1: 104m² 4-5 herb.
íbúð ásamt 45m² íbúðarlofti og
hluta kjallara. Mikið uppgerð.
Verð kr. 8.000.000.Sólgata 8: 101,7m² 3-4 herb.
íbúð á efri hæð í þríb.húsi ásamt
helmingi kjallara og rislofts.
Verð kr. 7.000.000.Stórholt 9: 164,3m² 6 herb. íbúð
á 1.h.t.v. ásamt herb. í kjallara
með sér inngangi.
Verð kr. 8.000.000.Stórholt 13: 123m² íbúð á 3.
hæð í fjölbýli ásamt bílskúr. Verið
er að gera íbúðina upp.
Verð kr. 7.800.000.Túngata 18: 89,2m² 4ra herb.
íbúð í fjölb.húsi í góðu standi.
Húsið allt uppgert. Mögul. skipti
á minni eign.
Verð kr. 6.900.000.-

Silfurtorg 1
150 m² 4-5 herbergja íbúð á þriðju hæð í tvíbýlishúsi
ásamt íbúðarlofti. Mikið uppgerð. Verð: 8,000,000,3ja herbergja íbúðir
Aðalstræti 20: 98m² íbúð á 2.
hæð t.h. í fjölb.húsi ásamt sér
geymslu. Verð kr. 5.800.000.Brunngata 12a: 68m² íbúð á efri
hæð, að hluta undir risi, í tvíb.húsi
ásamt sér geymslu.
Verð kr. 3.000.000.Sólgata 8: 80m² íbúð á neðri
hæð í þríbýlishúsi.
Verð kr. 5.800.000.Stórholt 7: 76m² íbúð á 3. hæð
fyrir miðju í fjölb.húsi. Verð kr.
6.000.000.-

Stórholt 13: 86.3m² íbúð á 2.
hæð í fjölb.húsi ásamt sér
geymslu og bílskúr. Verð kr.
6.200.000.Túngata 21: 84,9m² íbúð á 1.
hæð í þríb.húsi ásamt bílskúr.
Verð kr. 6.500.000.-

2ja herbergja íbúðir
Túngata 18: 53,4m² íbúð á 1.
hæð fyrir miðju í fjölb.húsi ásamt
sér geymslu.
Verð kr. 5.500.000.Túngata 18: 53,4m² íbúð í góðu

standi á 3. hæð fyrir miðju í
nýlega uppgerðu fjölb.húsi. Sér
geymsla.
Verð kr. 5.500.000.Túngata 20: 53,4m² íbúð á 3ju
hæð í fjölbýlishúsi í góðu standi.
Húsið nýlega gert upp að utan.
Verð kr. 4.900.000.-

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

Eitthvað fyrir alla á Sæluhelgi 1998 á Suðureyri á næstu helgi

Markaðstorg og mansakeppni,
krafta-, kleinu- og harðfiskkeppni
Sæluhelgi 1998 verður á
Suðureyri um næstu helgi.
Þetta verður reyndar óvenjulöng helgi, því að hún hefst
annað kvöld, fimmtudagskvöld, með sýningu leikfélagsins Hallvarðar súganda á
leikritinu „Það er spurning“.
Á föstudag er farið á Norðureyri og verður byrjað að ferja
yfir kl. 16. Þar verður sand-

kastalakeppni og gjarðaskopp
og mannskapurinn grillar á
staðnum.
Séra Valdimar Hreiðarsson
messar í Suðureyrarkirkju kl.
11 á laugardagsmorgun. Byrjað verður að skrá í mansakeppni kl. 13, síðan verða
dýfingar, barnaball, unglingadiskó og loks dansleikur sem
hefst kl. 23, en þar leikur

hljómsveitin Upplyfting.
Á sunnudag verður fjölmargt um að vera á Suðureyri
– markaðstorg á Sjöstjörnunni, kaffisala Kvenfélagsins
Ársólar, húsmæðrafótbolti,
sleggjukast, kraftakeppni,
söngvarakeppni (skráning um
leið og í mansakeppnina),
pylsusala Félagsmiðstöðvarinnar, kleinukeppni, harðfisk-

keppni, barnahestar verða til
reiðu (og reiðar) fyrir yngstu
börnin, og undir lokin er afhending verðlauna og brekkusöngur. Miðnætursýning á
leikritinu hefst svo kl. 23.
Þátttakendur í kleinu- og
harðfiskkeppni komi með
hálft kíló af framleiðslu sinni
til Ævars keppnisstjóra milli
kl. 13 og 14 á sunnudag. Gefin

hefur ver ið út spóla með
tveimur Sæluhelgarlögum (97
og 98) og verður hún til sölu
meðan upplag endist. Sæluhelgarmerki verða seld á kr.
400 og gilda þau sem aðgöngumiðar á allt nema dansleik og leiksýningu. Einnig
fást Sæluhelgarhúfur.

Meira en hálft
fimmta þúsund
fiska veiddist
karlaflokki sigraði blönduð
sveit Gunnars Þorsteinssonar
frá Reykjavík og Akranesi
með 988 kg. Í öðru sæti varð
sveit Andra Páls Sveinssonar,
Akureyri, með 945 kg og í
þriðja sæti sveit Árna P.
Björgvinssonar, Akureyri,
með 908 kg.
Í
einstaklingskeppni
kvenna sigraði Sigríður Jóhannesdóttir, Ísafirði, með
325 kg, í öðru sæti varð Sigríður Rögnvaldsdóttir, Siglufirði, með 197 kg og í þriðja
sæti Ragnheiður Jónsdóttir,
Ísafirði, með 149 kg.
Í karlakeppninni sigraði
Þorsteinn Einarsson, Reykjavík, með 415 kg, í öðru sæti
varð Magnús Ingólfsson,
Akureyri, með 394 kg, og í
þriðja sæti varð Sigurjón
Guðmundsson, Ísafirði, með
362 kg.
Auk verðlauna fyrir sigur í
sveita- og einstaklingskeppni
voru keppendur heiðraðir fyrir
stærstu fiska af einstökum
tegundum, flestar veiddar
tegundir, flesta fiska o.fl.
Aflahæsti skipstjórinn var
Sveinn Björnsson og áhöfn
hans á Fiskinesi með 1.412
kg samtals eða 353 kg að meðaltali á stöng. Í öðru sæti varð
Albert Jónsson og áhöfn hans
á Þuríði sundafylli með 1.396
kg eða 349 kg á stöng, og í
þriðja sæti varð Bjarni Freyr
og áhöfn hans á Auðbirni með
1.191 kg eða 298 kg á stöng.
Stjórn SJÓÍS vill þakka
öllum sem tóku þátt í mótinu,
en þó sérstaklega skipstjórum,
aðstoðarmönnum þeirra og
öðrum sem störfuðu við mótið.

Vestfirðir

Ásgeir Þór
ráðinn framkvæmdastjóri
Fjórðungssambandssins
Stjórn Fjórðungssambands Vestfirðinga ákvað
á fundi á mánudagskvöld
að ganga til samninga við
Ásgeir Þór Jónsson sem
næsta framkvæmdastjóra
sambandsins.
Fjórtán umsóknir bárust
um stöðuna. Þær voru frá
Þorgils Axelssyni Reykjavík, Einari Njálssyni
Húsavík, en hann dró umsókn sína síðan til baka,
Sigríði Hrönn Elíasdóttur
Súðavík, Pétri E. Traustasyni Kópavogi, Kristni
Jóni Jónssyni Ísafirði,
Elíasi Oddsyni Ísafirði,
Jónasi Inga Péturssyni
Reykjavík, Gylfa Þór
Gíslasyni Ísafirði, Magnúsi Ólafs Hanssyni Bolungarvík, Jóni Inga Jónssyni Selfossi, Gunnari
Þórðarsyni Ísafirði, Ásgeir
Þór Jónssyni Bolungarvík,
Halldóri Má Þórissyni
Súðavík og Ingibjörgu
Elfu Stefánsdóttur Akureyri.
Að sögn Péturs H.R.
Sigurðssonar stjórnarformanns Fjórðungssambandsins er vonast til að
nýr framkvæmdastjóri geti
hafið störf sem fyrst.

Aðalmót SJÓÍS 1998

Aðalmót Sjóstangaveiðifélags Ísfirðinga (SJÓÍS) um
síðustu helgi heppnaðist í alla
staði hið besta, bátarnir voru
sérlega snyrtilegir og góð aðstaða um borð. Skipstjórar og
aðstoðarmenn þeirra lögðu sig
alla fram við að hjálpa veiðimönnum að taka fisk af krókum, greiða úr flækjum og gera
að aflanum. Sérstakar þakkir
fékk Guðmundur Jakobsson
skipstjóri á Neista, en hann
bauð áhöfn sinni til veislu um
borð. Þar átu menn lambasteik
og rjómatertu og kváðust
veiðimenn á báti hans aldrei
hafa notið slíkrar gestrisni á
öðrum mótum sem þeir höfðu
tekið þátt í annars staðar á
landinu.
Keppendur voru 33 víðsvegar af landinu, 8 konur og
25 karlar. Róið var frá Bolungarvík á sjö bátum bæði
laugardag og sunnudag á
veiðislóð undir Ritnum og úti
fyrir Straumnesi. Veður var
hið ágætasta, nær sléttur sjór,
skýjað en þurrt. Alls veiddust
4.563 fiskar sem vógu samtals
6.549 kg, aðallega þorskur,
en lítilsháttar veiddist af ýsu,
ufsa, karfa, stembít og kola.
Þá bar það til tíðinda, að tíu
kílóa lúða veiddist.
Á mótum sem þessu er
sveitakeppni karla og kvenna
og fjórir keppendur í hverri
sveit, en jafnframt er um einstaklingskeppni að ræða. Í
sveitakeppni kvenna sigraði
sveit Sigrúnar Baldursdóttur,
Ísafirði, með 706 kg. Í öðru
sæti var blönduð sveit Sigríðar
Rögnvaldsdóttur með keppendum frá Siglufirði, Reykjavík og Akureyri með 499 kg. Í

Ásgeir Þór Jónsson.

Ísafjörður

Þátttakendur í sjóstangaveiðimótinu þurftu ekki að fara langt til að ná þeim ,,gula" því nóg
var af honum við Brjótinn í Bolungarvík.

Eldri borgarar í Ísafjarðarbæ

Rútuferð á Látrabjarg

Fimmtudaginn 16. júlí nk.
munu eldri borgarar í Ísafjarðarbæ fara í rútuferð á
Látrabjarg. Farið verður frá
Dvalarheimilinu Hlíf á Torfnesi kl. 10 um morguninn
og verður gist í Flókalundi.
Þar verður einnig snætt

um kvöldið sem og morguninn eftir. Að morgunverði
loknum verður haldið af stað
og ekið út að Örlygshöfn þar
sem safn Egils á Hnjóti verður
skoðað. Þaðan verður síðan
haldið út á Látrabjarg og síðan
til Patreksfjarðar þar sem

snæddur verður kvöldverður.
Á heimleiðinni verður
ekið um Tálknafjörð og
Bíldudal. Allar nánari upplýsingar um ferðina fást á
skrifstofu Hlífar í síma 456
4076.

Matthías
stjórnar
fundi hjá
Sverri

Sverrir Hermannsson
fyrrv. bankastjóri og ráðherra heldur almennan
fund í Stjórnsýsluhúsinu á
Ísafirði kl. 9 á sunnudagskvöldið og mun þar ræða
stjórn fiskveiða og stjórnmálaviðhorfið almennt.
Það sætir nokkrum tíðindum, að Matthías Bjarnason, fyrrum þingmaður og
ráðherra fyrir Sjálfstæðisflokkinn verður fundarstjóri.
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Tuttug
unnið
Síðustu árin hafa verið í senn erfiður
og einkennilegur tími á margan hátt í
Súðavík, og þarf ekki að fjölyrða um
ástæður þess. Sveitarstjórinn í Súða víkurhreppi, Ágúst Kr. Björnsson,
kom til sérstakra verkefna í Súðavík í
febrúar 1995 og til stóð að vera hans
þar yrði stutt, en atvikin höguðu því
þannig, að hann dvaldist þar lengur
en ætlað var. Hann tók svo við starfi
sveitarstjóra þá um haustið og hefur
gegnt því síðan.
Við hittumst í húsnæði
Súðavíkurhrepps morgun einn
og ræðum saman í fundaherbergi hreppsnefndar, bæði um
manninn sjálfan og byggðarlagið. Ágúst er liðlega fertugur að aldri og landsbyggðarblanda að uppruna, eins og
hann orðar það, þó að hann sé
fæddur og uppalinn í Vogunum í Reykjavík og hafi lengst
átt þar heima, – „en mér líður
afskaplega vel úti á landi“,
segir hann.
Föðurætt hans er að mestu
úr Dýrafirði. „Langafi og
langamma, Guðmundur Nathaníelsson og Margrét Guðmundsdóttir, bjuggu á Kirkjubóli í Kirkjubólsdal í Dýrafirði, í Þingeyrarhreppi hinum
gamla. Þau áttu tólf börn sem
komust á legg og eitt af þeim
var amma mín, Gróa Ágústa
Guðmundsdóttir. Móðurættin
er hins vegar af Langanesi.
Þar var afi minn prestur á
Sauðanesi við Þórshöfn, séra
Þórður Oddgeirsson, ættaður
úr Vestmannaeyjum, en hann
6

var fimmti presturinn í beinan
karllegg. Það urðu nokkur
vonbrigði þegar það rofnaði.
Ég var líklega ein sex sumur í
sveit norður á Langanesi. Um
leið og skólinn var búinn á
vorin var maður stokkinn upp
í Þristana gömlu og farinn
norður og kom ekki aftur fyrr
en vika var búin af skóla.“
– Þú náðir því að ferðast
með Þristunum...
„Já, þetta var mikið ferðalag, tók nokkra klukkutíma
með viðkomu á Akureyri, og
var mikið ævintýri fyrir lítinn
pjakk.“
Ágúst á með konu sinni,
Sigríði I. Gunnarsdóttur, eina
dóttur á unglingsaldri. Hún
fór til Bandaríkjanna í síðustu
viku til dvalar hjá föðursystur
Ágústs, sem þar býr. „Þegar
ég var í skóla mátti ég ekki til
þess hugsa að missa úr ár og
verða á eftir jafnöldrum mínum í skóla. Nú sé ég eftir því
að hafa ekki farið utan sem
skiptinemi þegar ég var unglingur. Þetta er ákaflega gott
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mannlegum samskiptum. Ég
lenti oft í því að þurfa að kaupa
hina ýmsu hluti sem ég hafði
Lánaður vestur í upphafi enga sérstaka þekkingu á og
fékk þá einhverja sérfræðinga
Þegar Ágúst kom upphaf- til aðstoðar, en sá um samlega til Súðavíkur var hann skiptin við þá sem voru að
fenginn til þess að aðstoða bjóða út og kaupa, leiða menn
Jón Gauta Jónsson, sem þá saman og koma á samningum.
var settur sveitarstjóri, við að Mér fellur vel að starfa við
kaupa bráðabirgðahúsnæði, mannleg samskipti og stjórnsumarhúsin sem komið upp í un og þess vegna er sveitarSúðavík. „Það var hrein tilvilj- stjórastarfið mjög skemmtiun að ég var fenginn í þetta legt.“
verk. Jón Gauti bað um að fá
lánaðan mann í þessi mál, en
Vistleg húsakynni
ég vann þá hjá Ríkiskaupum.
Verkefni mitt var í fyrstu að
hreppsins
kaupa húsin og koma þeim á
– Það vekur athygli hversu
skip, en síðan leiddi eitt af vistleg húsakynni hreppsins
öðru. Ég fór vestur aftur og eru. Ekki var þetta svona þegar
var í mánuð við að koma hús- þú komst...
unum niður, kom síðan á ný
„Nei, hér höfðu orðið nokkþremur vikum síðar og ílentist rar skemmdir og húsnæðið var
hér. Jón Gauti var settur tekið í gegn eftir það. En þetta
sveitarstjóri fram í miðjan er ákaflega vel búið húsnæði
október 1995, en þá tók ég og vel búin skrifstofa. Áhöld
við því starfi. Við áttum mjög og tæki höfðu skemmst og ný
góða og farsæla samvinnu.“ voru fengin í staðinn, þannig
Ágúst er byggingatækni- að hér er allt í góðu standi.“
fræðingur, útskrifaður frá
– Hér er mikill fjöldi mynda
Tækniskóla Íslands 1984 og
hefur unnið mest af starfsæv- á veggjum...
„Þetta eru gamlar myndir
inni í kringum verktakastörf
með einum eða öðrum hætti, úr atvinnusögu Súðavíkur,
þar á meðal var hann mikið bæði skemmtilegar og verðuppi á Tungnaárhálendi í mætar og gott að þær skuli
mælingum fyrir veitumann- vera til. Hér við Ísafjarðarvirki og stíflugerð við Sultar- djúpið var einmitt stóriðja
tanga, Kvíslarveitu og Íslendinga á fyrri tíð. Fyrir
réttum hundrað árum voru
Blönduvirkjun.
En hvað var hann að fást þrjár hvalstöðvar hér í Álftafirði og á einu ári voru unnir
við hjá Ríkiskaupum?
„Þar vann ég á útboðssviði hér 130 hvalir, eða einn hvalur
og sá um útboð á ýmsum verk- þriðja hvern dag og rúmlega
um, þjónustu og vörukaupum. það. Þetta er á við heilt álver á
Það var fjölbreytt og skemmti- suðvesturhorni landsins í dag.
legt starf og byggðst mjög á Hér á þessu svæði er geymd

fyrir þroskann á unglingsárum.“

mikil saga, allt frá landnámsöld, og Ísafjarðardjúp var alla
tíð mikil matarkista og gullkista. Hér var fjölbyggt og
mikið umleikis á þeirra tíma
mælikvarða. Þar má t.d. nefna
útgerðina í Ögurvíkinni. Þýski
garðyrkjumaður inn Ernst
Fresenius kom hingað til lands
á fyrri hluta þessarar aldar,
settist að inni í Reykjanesi og
hóf þar ræktun á matjurtum
og var brautryðjandi á því
sviði. Fyrsti vísirinn að stóriðju hérlendis var einmitt í
Reykjanesi upp úr 1770, þegar
þar var komið upp saltvinnslu
úr sjó og notaður til þess hitinn
úr hverunum. En það dugir
ekki að horfa eingöngu til fortíðar. Nú þarf að huga að framtíðinni.“
– Þú komst hér í upphafi í
tímabundið verkefni og ætlaðir ekki að ílendast hér. Hefur
verið öðruvísi að vera hér en
þú bjóst við?

þegar ég kom aftur í apríl fór
ég að átta mig á því að þetta
væri rétt, og þegar sumarið
kom var ég alveg bergnuminn
af þessu svæði. Náttúran hér
er yndislega fögur, kyrrðin
mikil og aðeins rofin af fjölbreyttum söng fuglanna. Mér
fannst þá strax ákaflega gott
að vera hér og komst að raun
um að mér hafði verið sagt
alveg satt um þennan dásamlega stað. Nú er ég búinn að
biðjast afsökunar á því að hafa
dregið lýsingarnar í efa í
upphafi. Sveitirnar hér í Súðavíkurhreppi og firðirnir henta
mjög vel til útivistar og
náttúruskoðunar, þetta er víðáttumikið svæði og náttúran
fjölbreytt og ósnortin.“

Náttúrufegurðin
við Djúp og hvít tófa

Undirrituðum verður starsýnt á geysistóra litmynd á
„Já. Ég fann það fljótt að vegg, tekna úr lofti, þar sem
hér var gott að vera. Ég kom Súðavík og allur Álftafjörður
um hávetur, mikill jafnfallinn blasa við, líklega eitthvað á
snjór og skafrenningur upp á þriðja fermetra. Mats Vibe
hvern einasta dag, sex og sjö Lund sendi Súðvíkingum
vindstig og tíu stiga frost í þessa mynd að gjöf fyrir þremþrjár til fjórar vikur. Heima- ur árum. Hún er alveg ótrúlega
menn sem ég þekkti þá lítið skörp og falleg, enda þótt hún
sögðu mér að þetta væri afar sé stækkuð svona gríðarlega.
– Firðirnir í Súðavíkuróvenjulegt á þessum yndislega stað. Ég trúði því mátu- hreppi eru ærið ólíkir og
lega þá og mér fundust lýsing- Álftafjörðurinn er ámóta hlýar þeirra á veðursældinni í legur og mildilegur eins og
Súðavík ekki passa alveg við Skötufjörðurinn með Fossaskafrenninginn og skaflana hlíðinni er grófur ásýndum...
sem við þurftum að moka á
„Skötufjörðurinn er líka
hverjum degi þegar við vorum mjög fagur á sinn sérstaka
að koma upp sumarbústöð- hátt, klettamyndanirnar í
unum. Ég sagði að þetta gæti firðinum og grjóturðin í honeinfaldlega ekki verið rétt. En um vestanverðum er alveg

u ára starf
ð á tveimur
árum
Samtal við Ágúst
Kr. Björnsson,
sveitarstjóra
Súðavíkurhrepps

einstök“, segir Ágúst. „Þegar
ég á leið þar um nem ég oft
staðar til þess að skoða steinana. En Skötufjörðurinn er
vissulega með harðara yfirbragði en Álftafjörðurinn.“
Auk myndanna á veggjunum er uppstoppuð hvít tófa
stofuprýði á skrifstofunni.
Hvaðan kemur hún?
„Þessi tófa á nokkuð sérstæða sögu. Ég var nú bara að
taka hana upp úr kassanum
fyrir viku eða tíu dögum. Mig
hafði lengi langað í hvíta tófu
og var búinn að nefna það við
grenjaskyttur, að þær mættu
hugsa til mín ef þeir næðu í
eina slíka. En einn morguninn
þegar ég kom í vinnuna, þá
beið hér maður við dyrnar,
vegfarandi sem hafði átt leið
um Súðavíkurhlíð, og hafði
ekið á þessa tófu í rökkrinu.
Ég var fljótur að senda hana
suður til að láta stoppa hana
upp. Það hefur tekist afskaplega vel.“
Enn ein stór ljósmynd á
vegg vekur athygli. Hún er af
Halldóri Magnússyni. „Hann
var hér allt í öllu á sinni tíð,
sveitarstjóri, skólastjóri og
sparisjóðsstjóri, ákaflega duglegur maður og drífandi, sem
vann ötullega og af mikilli
röggsemi í þágu byggðarlagsins“, segir Ágúst.

Nauðsyn að fullvinna
hráefnið heima
„En það dugir ekki að horfa
bara á gamlar myndir og láta
sig dreyma um forna velmektartíma við Ísafjarðardjúp. Nú
er komið að því að við þurfum
að snúa vörn í sókn á ný, bretta
upp ermarnar, efla atvinnulífið
og styrkja byggðirnar. Eitt af
því sem nú er verið að gera í
því efni og er mjög mikilvægt,
er að tengja framhaldsskólann
hér vestra við háskólana og

koma hér upp háskólamenntun, þannig að ungviðið okkar
geti stundað hana hér heima.
Það er í mínum huga ein af
forsendum þess að byggðin
hér eflist á ný. Jafnframt verða
menn að taka höndum saman
og efla atvinnufyrirtækin á
svæðinu. Hér er að mestu
byggt á sjávarútvegi. Í mínum
huga er það alveg skýrt, að ef
sjávarútvegurinn á að skila
íslensku þjóðinni hagsæld á
þeirri öld sem senn er að ganga
í garð, þá þurfum við að auka
fullvinnslu á sjávarafurðum.
Við verðum að hætta að setja
allt í stórar og ódýrar pakkningar og láta aðra vinna úr
hráefninu, heldur verðum við
að gera það sjálfir. Við verðum
að fara að stíga slík skref,
hægt í fyrstu, en markvisst og
örugglega. Við verðum að
stefna að því, að þegar kemur
fram á hina nýju öld vinnum
við umtalsverðan hluta af
sjávarafurðum okkar í neytendapakkningar. Í því felst
gríðarlegur virðisauki. Ég vil
nefna eitt dæmi: Þegar ég hélt
upp á fertugsafmæli mitt ekki
alls fyrir löngu langaði mig til
að bjóða upp á djúpsteikta
rækju. Ég hugsaði með mér
að það væri ekkert mál að fá
hana hér í Frosta, þar sem við
erum með einhverja bestu
rækjuverksmiðju í landinu.
Síðan væri lítið mál að velta
henni upp úr hveiti og steikja
hana. En svo kom ég í veislu í
Reykjavík, þar sem boðið var
upp á óskaplega fallega rækju,
sem þannig var fyrir komið
að halinn stóð upp eins og
handfang. Ég spurði veitingamanninn hvernig hann gerði
þetta. Ég gerði þetta ekki,
sagði hann, ég keypti þetta í
heildsölu í Kópavogi. Ég
athugaði málið“, segir Ágúst,
„og þar kostaði kílóið kr.
2.300. Mér var sagt að þetta

væri innflutt rækja frá Thailandi og handpilluð þar.
Stundum er þar jafnvel um að
ræða rækju semThailendingar
hafa keypt frá Íslandi. Verksmiðjurnar hérna fá hins vegar
eitthvað um 400 krónur fyrir
kílóið. Þetta er dæmi um það,
hversu gífurlegur virðisaukinn í fullvinnslunni getur verið. Ef okkur tækist að setja þó
ekki væri nema fimm prósent
af þeim afurðum sem koma
hér úr Frosta í svona pakkningar, þá væri þar um stórauknar tekjur að ræða og fleiri
störf.“

Sameining fyrirtækjanna
– Breytti það einhverju til
hins betra eða til hins verra
hér í Súðavík, þegar Frosti
sameinaðist Hraðfrystihúsinu
í Hnífsdal?
„Auðvitað breytti það
ýmsu. Í sjávarútveginum
standast þau félög best í hinni
hörðu samkeppni, sem eru
með fjölbreyttan rekstur og
breiða samsetningu og standa
þannig í marga fætur. Verksmiðjan hér er mjög góð. Súðvíkingar eru þess mjög vel
meðvitaðir að þeir eiga rækjuverksmiðju sem er í fremstu
röð á landinu og framleiðir
mjög verðmæta og góða afurð. Það byggist á því, að hér
starfar mjög hæft og duglegt
fólk í verksmiðjunni. En það
er deginum ljósara, að í harðri
samkeppni má hvergi slaka á
og þegar sveiflur koma, þá er
nauðsynlegt að geta hallað sér
eitthvað á milli greina. Þess
vegna eru fyrirtækin að verða
stærri. Eftir sameiningu þessara tveggja fyrirtækja er
grunnurinn mun traustari.
Hér í Súðavík er rækjueining fyrirtækisins og verður
það áfram, en við verðum að
renna frekari stoðum undir

útgerðarþáttinn á bak við
hana. Hér er engin bolfiskvinnsla, eftir að verksmiðjunni var breytt fyrir nokkrum
árum. Vissulega eru skiptar
skoðanir um það, hvort rétt sé
að byggja upp með þeim
hætti, en frumskilyrðið er að
færast ekki of mikið í fang, en
skila mjög góðu verki. Kröfur
markaðarins eru mjög miklar.
Það er næg atvinna hér í
Súðavík, atvinnuleysi er nánast óþekkt og hefur alltaf verið
og við vonum að svo verði
áfram. Ég bind miklar vonir
við það, að í náinni framtíð
verði stærri og stærri hluti af
framleiðslu verksmiðjunnar
unninn í verðmætari neytendapakkningar. Sama gildir
vissulega um bolfiskvinnsluna hjá fyrirtækinu. Þetta
skapar ekki aðeins mikil verðmæti, heldur einnig mikla
vinnu í byggðarlaginu.“

Nýting húsanna
í gömlu byggðinni
„Við horfum einnig til
eflingar atvinnu í byggðarlaginu á fleiri sviðum. Þessa dagana erum við að koma á fót
hlutafélagi um rekstur húsanna í gömlu byggðinni. Eftir
að fólkinu var gert kleift að
flytja sig undan hlíðinni, þá
hefur hreppurinn með atbeina
Ofanflóðasjóðs eignast 54 hús
og íbúðir. Af þeim er nú búið
að selja níu, en við erum að
skoða með hvaða hætti má
nýta þetta mikla húsnæði sem
við eigum eftir. Helst viljum
við sjá eitthvað í þessum
húsum sem hefur margfeldisáhrif fyrir byggðarlagið. Við
horfum einkum til þess að
hluta af þessari byggð megi
nota fyrir sumardvalaraðstöðu
og hugsum þá fyrst og fremst
til verkalýðsfélaga og annarra
félagasamtaka.“

Framfarir....
Í síðustu viku var fjallað um húsnæði grunnskóla á Ísafirði. Nú
kynnu lesendur að halda að grunnskólinn á Ísafirði væri hinn eini
í Ísafjarðarbæ. Svo er auðvitað ekki. En hvort sem mönnum líkar
betur eða verr er það nú svo, að flestir hinna rúmlega 4400 íbúa
í Ísafjarðarbæ búa á Skutulsfjarðareyri. Hún hefur lengi gengið
undir nafninu Ísafjörður í daglegu tali fólks. Svo verður vafalaust
lengi enn. Með sama hætti munu Þingeyri, Flateyri, Suðureyri,
Mosvalla- og Mýrahreppar, að ógleymdum Hnífsdal lifa í munni
fólks og vitund. Það voru framfarir að sameina þessi sveitarfélög.
Af og til heyrast þær raddir, að sameiningin sé á kostnað minni
sveitarfélaganna, sem voru, og Ísafjarðarkaupstaður fyrrverandi
sé hinn eini sem hagnast á henni. Þetta er rangt sem betur fer. Það
sem alltaf gerist er hið sama og með landsbyggðina á Íslandi og
Reykjavík. Í augum Reykvíkinga er Ísland annað hvort Reykjavík,
og eftir atvikum næsta nágrenni, eða landsbyggðin. Hún er síðan
óskilgreind með öllu.
En landsbyggðin hefur átt verulega undir högg að sækja á
undanförnum árum og áratugum. Með hverju árinu hefur hlutfall
íbúa á suðvesturhorninu og annars staðar á Íslandi
breyst þessu margfræga horni í hag. Þó vitum við
öll, að Ísland er stórt land og þjóðin fámenn.
Reykvíkingar vilja njóta landsbyggðarinnar með
sínum hætti. Þangað vilja þeir geta komið til
að ganga, aka á alls kyns torfærutækjum í
óspilltri náttúru og skjóta fugla og
önnur dýr.
Þetta kalla þeir framfarir.

....á landsbyggðinni
Við landsbyggðarmenn höfum
mátt horfa á þorp og kaupstaði
dragast saman og íbúana flytja til
Reykjavíkur og nágrennis. Fátt
virðist hafa megnað að sporna við
stöðugum fólksflótta. En þó
megum við ekki gleyma því,
að líka er til það fólk, sem vill
búa á landsbyggðinni. Það
flytur meira að segja að sunnan
og út á land. Þessi hópur er
hins vegar fámennari en sá sem
fer suður.
Víða á landsbyggðinni eru miklar fjárfestingar og vel menntað
fólk. Ísafjörður er gott dæmi um þetta. Þegar sá frægi maður
Bjarni Tryggvason kom í heimsókn til Ísafjarðarbæjar og
Bolungarvíkur fyrir tæpum hálfum mánuði ásamt fjölskyldu
sinni, sýndi því sérstakan áhuga að heimsækja fyrirtækið Póls.
Það fyrirtæki vinnur sem kunnugt er að framleiðslu rafeindavoga,
sem eiga að virka úti á rúmsjó hvernig sem viðrar. Sjálfur mun
Bjarni hafa unnið að gerð mælitækja til notkunar um borð í
geimferjunni Discovery, sem uppfylla skulu sams konar kröfur,
að vísu við miklu erfiðari aðstæður.
Þarna kom þekktur geimfari og vísindamaður, Íslendingur
með kanadískan ríkisborgararétt, í heimabæ móður sinnar á
Íslandi og fann fyrirtæki, sem er leiðandi á íslenska vísu. Þetta
litla dæmi sýnir okkur ef til vill betur en margt annað, að það er
viljinn og viðhorfið til hlutanna sem mestu ræður um velgengni
fólks á landsbyggðinni, sem annars staðar.
Við höfum mátt horfa á eftir kvótanum til annarra byggðarlaga
af þeirri ástæðu að fyrri eigendur þessa mikilvæga réttar til
nýtingar auðlindarinnar í sjónum, ákváðu að selja hann. Því
verður heldur ekki neitað að til skemmri tíma er missir kvótans,
óveidda fiskjarins í sjónum, reiðarslag. Til hans verður ekki róið
nema að vera búinn að kaupa hann óveiddan í sjónum með einum
eða öðrum hætti. Slíkur hugsunarháttur er flestu venjulegu fólki
óskiljanlegur.

Grunnskólinn á Ísafirði
Hvað hafa þessar hugleiðingar að gera með grunnskólann á
Ísafirði? Svarið er bæði einfalt og auðskilið og þó! Grunnskólinn
skipar æ stærri sess í uppeldi barna og unglinga. Reyndar má
bæta því við að allir foreldrar grunnskólabarna ættu að láta sig
málefni skólans miklu skipta. Í síbreytilegum heimi verður það æ
mikilvægara að grunnskólinn sé í stakk búinn að veita nemendum
sínum hina bestu menntun og kennslu. Löngu er orðið tímabært
að endurskoða námskrá grunnskóla og leggja meiri áherslu á
lífsleikni, það er þann þátt að geta tekist á við lífið í öllum sínum
margbreytileika.
Það er ekki nægilegt að læra hinar ýmsu kennslugreinar,
stærðfræði, eðlisfræði, náttúrufræði og tungumál. Einnig verður
að kenna nemendum að nýta sér námsefnið. Sá sem kemur út í
lífið með góð próf er vel settur. En þau ein duga ekki til þess að
fást við margvísleg viðfangsefni sem bíða unglingsins úti í hinu
daglega lífi. Með lengri skólagöngu hafa börn gjarnan misst
tækifærið til að takst á við hlutina með leiðsögn fullorðinna,
annað hvort skólagenginna eða sjálfmenntaðra.
Grunnskólinn verður að fylla í skarðið og svara þeirri þörf sem
hvert barn hefur til að læra á lífið sjálft. Sumir eru reyndar þeirrar
skoðunar að slíkt sé óþarfi. Sá lærdómur verði fengin í skóla
lífsins. Sú skoðun er út af fyrir sig góðra gjalda verð. Enda munu
flestir reka sig á fyrr eða síðar. Stundum er þó of dýru verði keypt
að hver uppvaxandi árgangur reki sig á sömu hindranirnar.
Nægir að nefna vaxandi fíkniefnanotkun unglinga. Skólar hafa í
samvinnu við foreldra miklu hlutverki að gegna í þessum efnum.
Jákvætt viðhorf er mikils virði.
Húsnæðisumræða grunnskólans á Ísafirði þreytir marga, líka
nemendur, og þeir sjá ekki lausn framundan. Ábyrgð bæjarstjórnar
er mikil enda skemmir neikvæð umræða út frá sér.
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Læknaritari HSÍ
Læknaritari óskast í 50% starf við HSÍ.
Vinnutími er frá kl. 13:00-17:00. Æskilegt
er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Umsóknarfrestur er til 15. júlí.
Nánari upplýsingar gefur Þóra Gestsdóttir,
læknafulltrúi í síma 450 4501 kl. 08:0016:00 virka daga.

Eldhús
Aðstoðarmatráðsmaður óskast í 100%
starf. Starfsfólk til almennra starfa í eldhúsi.
Hlutastörf koma til greina. Umsóknum skal
skila til yfirmatráðsmanns, Birgis Jónssonar
sem einnig veitir nánari upplýsingar um
störfin í vs. 450 4560 og í hs. 456 4703.

Súðavíkurhreppur er
7,5% af flatarmáli Íslands
„Ef af þessu verður, þá hlýtur að koma til ýmis tengd
þjónusta. Ferðamenn hafa
vissulega um ýmislegt að
velja til afþreyingar á norðanverðum Vestfjörðum, en við
viljum koma á fót sem mestu
af því tagi hér í heimabyggðinni og byggja þá þjónustu á
okkar svæði hér í Súðavíkurhreppi sjálfum, en fara ekki
endilega á sömu staði og aðrir
eru að bjóða upp á. Sveitarfélagið okkar er ekki aðeins
ákaflega fagurt og fjölbreytt,
heldur einnig geysilega víðlent. Innan marka Súðavíkurhrepps er um 750 ferkílómetra
landsvæði, allt frá Götu við
Arnarnes og inn í Ísafjarðarbotn, eða um 7,5% af flatarmáli Íslands. Til samanburðar
má geta þess, að innan marka
Reykjavíkur var 114 ferkílómetra svæði áður en Kjalarneshreppur bættist þar við,
þannig að við áttum sjö sinnum stærra landsvæði. Vegalengdin eftir akveginum milli
endimarka Súðavíkurhrepps
er svipuð og úr Reykjavík og
upp í Norðurárdal. Út á þetta
svæði og sögu þess viljum
við gera, út á náttúrufegurðina
og kyrrðina, út á landnámssöguna og atvinnusöguna.
Hér eru mjög fallegar gönguleiðir milli fjarða, hinar gömlu
þjóðleiðir, til dæmis hér upp
úr Álftafirðinum og yfir skörðin. Örstutt er yfir í Önundarfjörðinn. Hér innar í Álftafirði
eru slóðir Jóns Indíafara og
Reisubókarhöfundar og heimili í æsku hans og elli og úr
þeirri sögu gætum við gert
eitthvað. Húsin í gömlu
byggðinni eru yfirleitt mjög
góð, þau eru hér og verða hér
um ókomin ár, enda þótt þau
séu háð kvöðum, og það væri
mjög dapurlegt fyrir Súðavík
og Vestfirði alla ef þau grotnuðu niður, engum til gagns.
Það er hreinlega skylda okkar
að finna leiðir til að nýta þau.“
Enda þótt aðeins 17 sveita8

býli séu eftir í byggð í Súðavíkurhreppi, er Ágúst ekki
svartsýnn á framtíð þeirrar
byggðar, enda hreppurinn
mjög grösugur og landstór og
vel fallinn til sauðfjárræktar.
„Ég er þeirrar skoðunar að
nýta beri landsins gæði eftir
því sem best hentar á hverjum
stað, og hér er einmitt mjög
gott að rækta sauðfé.“

Samkomulagið og starfið
í hreppsnefndinni
– Hvernig hefur samkomulagið verið í hreppsnefndinni?
„Það hefur nú oft verið sagt,
að allt skjálfi og nötri í hreppsnefndinni í Súðavík. En þann
tíma sem ég hef starfað hér,
frá því í febrúar 1995, finnst
mér það samstarf hafa gengið
vonum framar. Súðavíkurhreppur hefur nú á tveimur
árum gengið í gegnum verkefni sem sveitarfélag af þessari stærð tekst að jafnaði á við
á tuttugu árum. Þetta höfum
við gert með okkar eigin
stjórnsýslu, án þess að einhverjar hersveitir hafi komið
utan frá og tekið við heilum
málaflokkum, og það hefur
gengið mjög vel. Þetta hafa
verið gríðarlega erfið og mikil
verkefni og við höfum þurft
að vinna mjög hratt og taka
miklu skjótari ákvarðanir en
venja er í stjórnkerfi af þessu
tagi. Hreppsnefnd Súðavíkurhrepps hefur að mínum dómi
lánast ágætlega að takast á
við þetta einstæða verkefni,
að færa heilt þorp um set. Þetta
hefur aldrei verið gert hér á
landi áður. Menn hafa ekki
getað gengið í einhverjar
gamlar fundargerðir eða
skýrslur frá öðrum eða hringt
og spurt hvernig að slíku hafi
verið staðið einhvers staðar
annars staðar. Við höfum fetað
okkar eigin braut, tommu fyrir
tommu, og oft þurft að berjast
við mjög þungt og stirt stjórnvaldskerfi. Mér er til dæmis
mjög minnisstætt árið 1995,
þegar stjórnsýsla Ofanflóðasjóðs var með þeim hætti, að
hún virkaði hreinlega ekki
neitt. Erindi okkar þurftu að
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fara frá stofnun til stofnunar
og hreinlega gufuðu upp. Með
lagabreytingu var þessu sem
betur fer komið í langtum
betra horf, þegar stjórnsýsla
Ofanflóðasjóðs var færð undir
eitt ráðuneyti. En þessi þrautaganga hefur verið mjög erfið
og tafsöm. Vissulega hefur
hvesst í hreppsnefndinni,
skárra væri það nú, en hún
hefur skilað ágætu starfi.
Segja má, að nær allur hennar
kraftur hefur farið í þessi sérverkefni, sem ég hef verið að
lýsa, og þess vegna hefur hún
haft mjög lítinn tíma til þess
að sinna hinum hefðbundnu
verkefnum sveitarfélaga.“

Góð staða sveitarfélagsins
„En nú eigum við nýtt þorp
með nýju gatnakerfi og nýju
holræsakerfi og erum búnir
að leysa útrásarvandamálin
fyrir frárennslið, þannig að
staða okkar er óneitanlega
góð. Ekki má gleyma hinni
rausnarlegu gjöf frá vinum
vorum og frændum Færeyingum, nærri 26 milljónir, sem
notuð var til að byggja nýjan
leikskóla og til þess að ljúka
við og bæta aðstöðuna í
grunnskólanum. Grunnskólinn er einsetinn og ákaflega
vel búinn með frágenginni lóð
og leikfimihúsi. Skuldir sveitarfélagsins eru í meðallagi.
Við eigum fyrir rekstri málaflokka, getum borgað af núverandi lánum og eigum svolítinn afgang. Þessi staða veitir
okkur ákveðinn forgang.“

Eftirmál hreinsunarstarfanna
– Nú er komin á sátt vegna
hreinsunarstarfanna…
„Eins og þú veist, voru eftirmál við aðstandendur og þolendur snjóflóðanna vegna
hreinsunarstarfa, sem voru
unnin strax eftir flóðin. Árið
1996 var reynt að ná sáttum í
þeim málum, en það gekk ekki
alveg þá. En í hugum manna
var mjög mikilvægt að gera
aðra tilraun, áður en sveitarstjórnin sem hafði staðið í öllu

þessu færi frá. Þess vegna var
séra Kristján Björnsson sóknarprestur á Hvammstanga
fenginn til þess að vinna að
þeim málum í vetur, og sú
vinna endaði með sátt. Hún
er að vísu þannig, að líklega
er enginn fullkomlega sáttur,
en það sýnir einmitt að allir
hafa lagt sig fram um að ná
saman og teygt sig lengra en
þeir ætluðu í upphafi. Og það
finnst mér góð sátt þegar allir
hafa lagt sig fram.“

Atvinna
Óskum eftir starfsfólki til almennra fiskvinnslustarfa í öllum deildum fyrirtækisins.
Nánari upplýsingar veitir Ásgeir Þór Jónsson
á skrifstofu Þorbjarnar hf. eða í síma 456
7500.

Heiðar Guðbrandsson og Anna Lind

– Hvernig er að vinna með
Heiðari Guðbrandssyni?
„Hann hefur starfað mjög
lengi í hreppsnefnd og mörgum hefur þótt hann nokkuð
fyrirferðarmikill. Það orðspor
hefur borist um allt land.
Vissulega getur stöku sinnum
verið fjandanum erfiðara að
vinna með honum, hann á til
að valta yfir fólk og virða ekki
það sem manni finnast eðlilegar markalínur í mannlegum
samskiptum, en á móti kemur
að hann á til góða spretti.Allir
eiga sínar góðu og veiku
hliðar, bæði ég og þú, og það
hlýtur að gilda um hann eins
og aðra.“
Í lok samtals okkar berst
talið að því, að Bergljót
Jónsdóttir, hinn ágæti skólastjóri Grunnskóla Súðavíkur,
er á förum til stærri verkefna
á Norðurlandi. Nýr skólastjóri
hefur þegar verið ráðinn, Anna
Lind Ragnarsdóttir, ung kona
sem er fædd og uppalin í
Súðavík. Hún nýtti sér fjarnámsleiðina í kennaranámi,
eftir að hafa lokið stúdentsprófi frá Menntaskólanum á
Ísafirði. „Mér finnst það ákaflega ánægjulegt að við skulum
eiga hér fólk í heimabyggð
sem hefur bæði hæfileika og
menntun til að takast á við
slík verkefni og hefur átt kost
á að nýta sér slíka leið til
náms“, segir Ágúst Kr. að
lokum.
– Hlynur Þór Magnússon.

ÍSAFJARÐARBÆR
LEIKSKÓLINN SÓLBORG
Leikskólakennara eða annað áhugasamt starfsfólk vantar á leikskólann
Sólborg á Ísafirði. Um er að ræða
þrjár 50% stöður eftir hádegi. Einnig
vantar okkur leikskólakennara eða
þroskaþjálfa í sérkennslu í 50-60%
stöðu fyrir hádegi.
Nánari upplýsingar gefur leikskólastjóri í síma 456 3185.
ÚTBOÐ
Ísafjarðarbær óskar eftir tilboðum í
endurbætur á inntökum og aðveituæð
vatnsveitunnar á Suðureyri.
Útboðsgögn verða afhent hjá tæknideild frá og með fimmtudeginum 9.
júlí nk. og kosta kr. 3.000.Tilboð verða opnuð 16. júlí nk.
Tæknideild.

Fasteign til sölu
Til sölu er fasteignin Kjarrholt 6, Ísafirði,
sem er ca. 120m² einbýlishús á einni hæð,
byggt árið 1980, ásamt 35m² bílskúr. Fasteignin er laus mjög fljótlega.
Allar nánari upplýsingar gefa Björn Jóhannesson hdl., sími 456 4577 og Ingimar Halldórsson, sími 456 3983.
Lögsýn ehf.

Góustaðir í Skutulsfirði

Góustaðaættin kemur saman

Góustaðaætt í Skutulsfirði kemur jafnan
saman á fimm ára fresti,
á hálfum og heilum tug
ára, þannig að næsta
reglulegt mót verður
árið núll eins og Magni
Guðmundsson í Netagerð Vestfjarða orðaði
það, en hann er einn af
sonum þeirra Góustaðabræðra. Þessi siður var
tekinn upp árið 1980. Að
þessu sinni var haldið
aukamót vegna þess að
einn Góustaðabræðra
gat ekki komið síðast,
en nú voru reyndar tveir

aðrir sem ekki gátu
komið.
Komið saman óformlega á föstudagskvöld,
drukkið súkkulaði og etið
kex. Á laugardag var
farið á Ingjaldssand og í

Skrúð en um kvöldið var
sameiginlegur málsverður og síðan
skemmtiatriði og smávegis dansiball, sem
lauk á kristilegan hátt
upp úr miðnætti.

Þrjú börn Ólafs Sveinssonar, þau Karl læknir, Guðríður viðskiptafræðingur og Ólöf Ásta
ljósmóðir og hjúkrunarfræðingur, með sýnishorn af börnum sínum á háhesti.

Bræðurnir Gunnar, Ólafur
og Sigurður Sveinssynir frá
Góustöðum í Skutulsfirði.

Frá vinstri: Gunnlaugur
Einarsson, Farmall, Magni
Guðmundsson og Halldór
Guðmundsson og allir með
hatt og sígar nema traktorinn.

Sigurður Sveinsson á Farmallnum eins og honum einum er lagið, en traktorinn
tekur jafnan virkan þátt í
ættarmótum Góustaðafólks
og rifjar ekki aðeins hey,
heldur einnig upp gamlar og
góðar minningar eins og aðrir á þeim samkomum.
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kaup & sala
ókeypis smáauglýsingar

Til sölu er sex herbergja
íbúð á 1. hæð að Stórholti 9
á Ísafirði. Íbúðin er björt
og góð. Sér inngangur í
kjallara. Hægt er að ganga
niður í garð af svölum.
Blokkin er nýmáluð og
malbikað plan. Allt fullgreitt. Upplýsingar í síma
421 4463 (Vigdís).
Óska eftir einstaklingsíbúð á leigu á Eyrinni. Uppl.
í síma 456 3772.
Fjögurra manna fjölskylda
bráðvantar íbúð á leigu á
Ísafirði í haust. Upplýsingar í síma 587 5164.
Til sölu er Nissan Sunny
4x4 árg. 1992. ABS, álfelgr,
rafmagn í öllu. Ekinn 75
þús. km. Ný sumardekk
fylgja. Uppl. í símum 456
5159 eða 895 7116.
Til sölu er Silver Cross
vagn og barnareiðhjól fyrir
2-4 ára. Uppl. í síma 456
5906.
Til sölu er Toyota Corolla
árg. 1988, skoðaður 1999.
Uppl. í síma 456 6231.
Til sölu er húseignin að
Kjarrholti 6 á Ísafirði. Laus
fljótlega. Uppl. gefa Kristín
eða Ingimar í síma 456
3983.
AuPair óskast til Þýskalands. Verður að vera 20
ára eða eldri og verður að
hafa bílpróf. Nánari upplýsingar gefur Ágústa í síma
431 2443.
Til leigu er 5 herb. íbúð á
Eyrinni á Ísafirði. Uppl. í
síma 893 8753.
Til sölu er lítið einbýlis-

hús við Skólastíg 23 í Bolungarvík. Verðhugmynd:
1.000.000.- Uppl. í símum
456 7526 eða 456 3669.
Tilboð óskast í húseignina
að Hjallavegi 4 á Ísafirði.
Gott hús á góðum stað. Mjog
gott útsýni. Upplýsingar gefa
Þorgerður eða Guðmundur
í síma 456 3107.
Til sölu eða leigu einbýlishús ásamt bílskúr (Bakkavegur 39). Laus 1. ágúst.
Uppl. í síma 456 4367.
Einstæð móðir óskar eftir
dagmömmu frá og með
ágúst. Upplýsingar í síma
456 5158 eftir kl. 19.

Tálknafjörður

Brúðkaup í StóraLaugardal

Sóknarpresturinn á Tálknafirði, séra SveinnValgeirsson,
gekk á laugardaginn að eiga
heitkonu sína, Ásdísi Elínu
Auðunsdóttur þroskaþjálfa,
og fór athöfnin fram í StóraLaugardalskirkju í Tálknafirði. Af skiljanlegum ástæðum þurfti að þessu sinni að
kveðja annan prest til verks í
Stóra-Laugardal. Það var séra

Óska eftir notuðureiðhjóli
fyrir 9 ára strák, ódýrt eða
gefins. Upplýsingar í síma
456 3834.
Til sölu er Lada Sport árg.
86. Upplýsingar í síma 456
2038 á kvöldin.
Óska eftir barna burðarpoka(Bergen). Upplýsingar
gefa Linda eða Finnbogi í
síma 456 4686.
Til sölu er Mitsubishi NMT
farsími með öllu (nýrri
gerðin). Upplýsingar í síma
456 8191.
Vestfirðingar!Ef þið þurfið
að skreppa til Reykjavíkur,
þá höfum við íbúð handa
ykkur í hjarta Reykjavíkur.
Upplýsingar í símum 568
3229 og 554 6396.
Hæ, hæ! Við erum þrírhamstrar sem vantar gott heimili, helst allir saman. Búr og
fylgihlutir fylgja. Upplýsingar í símum 456 5135 (Edda)
og 456 3052 (Kristín).

Horfur á miðvikudag:
Breytileg vindátt, kaldi
eða stinningskaldi og
rigning um nærfellt allt
land framan af degi, en
snýst síðan í allhvassa
norðan og norðaustanátt
og styttir upp sunnan til.

Rannsókn á breytingum á gróðurfari eftir að byggð fer í eyði

Í þessari viku er stór hópur
grasafræðinga í fimm daga
leiðangursferð um Jökulfirði.
Leiðangurinn er á vegum
NáttúrustofuVestfjarða í samvinnu við Líffræðistofnun Háskóla Íslands. Í förinni er doktorsnemi frá háskólanum í
Greifswald í norðausturhluta
Þýskalands, Anne Gref, en
hún hyggst vinna rannsókna-

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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verkefni sitt þar.
Gróðurfar Jökulfjarða er lítt
rannsakað, en þar gefst einstætt tækifæri til rannsókna á
því hvernig og hversu hratt
gróðurfar breytist eftir að hætt
er að nýta land til hefðbundins
búskapar og beitar. Í leiðangrinum er gerð forkönnun á
gróðurfari jarða í norðanverðum Jökulfjörðum, við bæi sem

fóru í eyði frá síðustu aldamótum og fram yfir 1950. Svæði
verða síðan valin til ítarlegri
rannsókna, en stefnt er að því
að bera saman líffræðilega
fjölbreytni, tegundasamsetningu gróðurs, hlutdeild
plöntutegunda í gróðri og
lífmassa milli svæða sem hafa
verið mislengi í eyði.
Í leiðangrinum eru sex

grasafræðingar og er þetta
sennilega stærsti grasafræðileiðangur sem farið hefur um
svæðið. Auk Anne Gref eru í
hópnum þau Anton Helgason,
Arnlín Óladóttir, Dorothy
Lubecki, Helga Friðriksdóttir
og Þóra Ellen Þórhallsdóttir,
prófessor.

Íbúð til sölu!
Til sölu er sex herbergja íbúð á 1. hæð að niður í garð af svölum. Blokkin er nýmáluð og
Stórholti 9 á Ísafirði. Íbúðin er björt og góð. malbikað plan. Allt fullgreitt.
Sér inngangur í kjallara. Hægt að ganga
Upplýsingar gefur Vigdís í síma 421 4463.

Horfur á fimmtudag:
Ákveðin norðanátt með
rigningu á Norður- og
Austurlandi en úrkomulaust að mestu um landið
sunnanvert.
Á föstudag lítur áfram út
fyrir norðlæga átt, en
fremur aðgerðarlítið
veður á laugardag og
sunnudag.

Fyrir kirkjudyrum í Stóra-Laugardal að athöfn lokinni:
Brúðhjónin Ásdís Elín Auðunsdóttir og séra Sveinn
Valgeirsson með svaramennina, feður sína, hvorn við sína
hlið, en að baki þeim standa Ragnar Sveinsson, sonur
þeirra, og séra Guðjón Skarphéðinsson, sem gaf þau saman.

Grasafræðileiðangur í Jökulfjörðum

Augnlæknir
Augnlæknir verður með móttöku á Ísafirði
dagana 20.-22. júlí. Tímapantanir og upplýsingar eru í síma HSÍ 450 4511 frá kl. 8-16
alla virka daga.

Guðjón Skarphéðinsson,
sóknarprestur á Staðarstað á
Snæfellsnesi, en þau Ásdís
Elín eru systkinabörn. Svaramenn voru feður brúðhjónanna, þeir Auðun Guðjónsson
og Valgeir Sigurðsson.
Að athöfn lokinni var brúðkaupsveisla í Félagsheimilinu
Dunhaga á Tálknafirði, sem
Kvenfélagið Harpa annaðist.

HELGAR

MIÐVIKUDAGUR
13.00
15.05
15.35
16.00
16.20
16.40
17.10
17.30
17.45
18.00
18.05
18.30
19.00
20.05
20.30
20.55
21.55
22.30
22.50
23.45

Dómsorð (e)
NBA molar
Cosby (14:25) (e)
Súper Maríó bræður
Snar og Snöggur
Ómar
Glæstar vonir
Sjónvarpsmarkaðurinn
Línurnar í lag (e)
Fréttir
Prúðuleikararnir (7:22)
Nágrannar
19>20
Moesha (16:24)
Sjáumst á föstudaginn (4:6)
Eins og gengur (3:8)
Tildurrófur (1:6)
Kvöldfréttir
Íþróttir um allan heim
Dómsorð (e)
(The Verdict)
01.50 Dagskrárlok

FIMMTUDAGUR
13.00 Greifynjan (e)
14.30 Daewoo Mótorsport (e)
15.00 Gerð myndarinnar
Armageddon
15.35 Andrés Önd og Mikki mús
16.00 Eruð þið myrkfælin
16.25 Snar og Snöggur
16.50 Simmi og Sammi

sjónvarpið
17.15
17.30
17.45
18.00
18.05
19.00
20.05
20.40
21.35
22.30
22.50
23.40
01.10
03.10

Eðlukrílin
Sjónvarpsmarkaðurinn
Línurnar í lag (e)
Fréttir
Nágrannar
19>20
Gæludýr í Hollywood (5:10)
Bramwell (3:10)
Ráðgátur (17:21)
Kvöldfréttir
New York löggur (10:22)
Greifynjan (e)
Ógift kona (e)
Dagskrárlok

FÖSTUDAGUR

HELGAR

toppleikurum. Líf slökkviliðsmanna
er enginn dans á rósum eins og áhorfendur komast að raun um. Við
fylgjumst með tveimur bræðrum
sem feta í fótspor föður síns og ganga
til liðs við slökkviliðið. Pabbinn, sem
var sannkölluð hetja, lét lífið við
skyldustörf og synir hansverða nú að
takast á við starfið á eigin forsendum.
Það er hægara sagt en gert og ekki
bætir það ástandið að samkomlagið
þeirra á milli er heldur stirt.
01.00 Viðtal við vampíruna (e)
03.00 Svo gott sem dauð (e)
(As Good As Dead)
04.25 Dagskrárlok

LAUGARDAGUR
13.00 New York löggur (10:22) (e)
13.50 Læknalíf (13:14) (e)
14.45 Hjákonur (1:3) (e)
15.35 Punktur.is (6:10) (e)
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 (e)
18.00 Fréttir
18.05 60 mínútur (e)
19.00 19>20
20.05 Elskan, ég minnkaði börnin
21.00 Matthildur
Matilda er stúlka sem býr yfir
einstökum hæfileikum. Hún er fær
um að ná árangri í hverju sem hún
tekur sér fyrir hendur. Hæfileikarnir
eru þó enn öllum huldir því foreldrar
hennar eru of uppteknir af sínum
eigin heimi. Það er ekki fyrr en Matilda fer í skóla sem ástandið batnar
og boltinn fer að rúlla. Einn kennaranna sér strax að Matilda er um margt
ólík öðrum börnum og hefur alla
burði til að láta gott af sér leiða.
22.45 Eldhugar
Þriggja stjörnu háspennumynd með

HELGAR

veðrið

09.00 Eðlukrílin
09.10 Bangsar og bananar
09.15 Sögur úr Broca stræti
09.30 Bíbí og félagar
10.25 Aftur til framtíðar
10.50 Heljarslóð
11.10 Ævintýri á eyðieyju
11.35 Úrvalsdeildin
12.00 Sjónvarpsmarkaður
12.15 NBA molar
12.40 Hver lífsins þraut (6:6) (e)
13.15 Montand
Einstök mynd um franska leikarann
og söngvarann Yves Montand.
15.35 Ástríkur í Ameríku
16.55 Kengúruhöllin (1:2) (e)
18.30 Glæstar vonir
19.00 19>20
20.05 Simpson-fjölskyldan (21:24)
20.35 Bræðrabönd (11:22)
21.05 Til hamingju með afmælið,
Gillian
(To Gillian on her 37th Birthday)
David Lewis neitar að horfast í augu
við staðreyndir. Eiginkona hans, Gillian, lét lífið í sjóslysi fyrir tveimur
árum. Harmleikurinn, sem bar upp á

sportið

afmælisdag eiginkonunnar, er David
enn efst í huga. Þráhyggja hans við
að halda í fortíðina kemur illa við
aðra fjölskyldumeðlimi og einkanlega Rachel, stúlkuna sem þau eignuðust saman fyrir 16 árum. Mágkonan Esther sér að í óefni er komið
og kallar saman fjölskyldufund til að
hreinsa loftið.
22.40 IP 5
Umtöluð frönsk kvikmynd um piltana Tony og Jockey sem takast á
hendur óvenjulegt ferðalag. Sá eldri,
Tony, er stefnulaus draumóramaður
sem nú er gagntekinn af ástarsorg.
Blökkudrengurinn Jockey lætur sér
fátt um finnast enda of ungur til að
hugsa um slík mál. Hann lætur þó til
leiðast og heldur með til Toulouse
svo Tony getið komið lagi á líf sitt.
En fyrst þurfa þeir að að stela bíl og
þá byrja vandræðin fyrir alvöru.
00.40 Afhjúpun (e)
(Disclosure)
02.45 Rockford - Engin guðsgjöf (e)
(Rockford Files: A Blessing
In Disguise)
04.15 Dagskrárlok

SUNNUDAGUR
09.00
09.30
09.40
10.00
10.25
10.50
11.10
12.00
12.30
13.00
13.45
15.25
16.55
18.30
19.00

Sesam opnist þú
Bangsi litli
Mási makalausi
Svalur og Valur
Andinn í flöskunni
Frank og Jói
Húsið á sléttunni (8:22)
NBA kvennakarfan
Slökkviliðið í Reykjavík (e)
Lois og Clark (7:22) (e)
Skytturnar þrjár (e)
Bróðir Sherlocks (e)
Kengúruhöllin (2:2) (e)
Glæstar vonir
19>20

FRUMMYND - VÍDEÓHÖLLIN

Lögreglan í eftirlitsferð í Jökulfjörðum

Strangt eftirlit með
ólöglegri laxveiði í net
Lögreglan á Ísafirði fór um
síðustu helgi í fyrstu eftirlitsferð sumarsins í Jökulfirði
og norður á Strandir og var
erindið einkum að huga að
netalögnum. Í Aðalvík fundu
lögreglumennirnir nokkur net
í sjó. Eitt þeirra var smáriðið
silunganet, sem lax ánetjast
ekki, og löglegt að öðru leyti
en því, að merkingu var áfátt.
Talað var við eigandann og
kippti hann því í lag á stundinni. Tveir menn voru staðnir
að verki við að draga á fyrir
lax og var lagt hald á veiðarfæri þeirra og þá laxa sem

þeir höfðu veitt, en síðan
gengur málið sína leið um
réttarkerfið.
Nokkur net sáu lögreglumennirnir, sem þeir náðu ekki
til að þessu sinni, þar eð þeir
voru fótgangandi en ekki með
bát og netin stóðu djúpt. Þess
vegna mun lögreglan fara
aftur og sigla þá með landi.
Nokkrar slíkar ferðir munu
verða farnar í sumar og haust.
Lögreglan mun hafa samvinnu við bæði Landhelgisgæsluna og Veiðimálastofnun um þetta eftirlit og verður
þyrla frá Gæslunni fengin í

einhverjar ferðir.
Það orð hefur legið á, að
dræma laxveiði í ánum við
Ísafjarðardjúp megi að umtalsverðu leyti rekja til ólöglegra
netaveiða, en það er háttur laxa
að gaufa með landi og þræða
hvern fjörð og vog þegar þeir
eru á leiðinni í sína heimaá og
eru þeir því auðveld bráð
veiðiþjófa. Að sögn lögreglunnar eru veiðiþjófar á norðanverðumVestfjörðum ekki alltaf
smátækir og notast þá ekki við
neina ómerkilega netastubba,
heldur allt upp í 70 til 100 m
trossur af stórriðnum netum.

Bíldudalur

Vatnsfjarðarætt kemur
saman

Niðjar prófastshjónanna í
Vatnsfirði við Ísafjarðardjúp
á fyrstu áratugum þessarar
aldar, þeirra séra Páls Ólafssonar (1850-1928) og Arndísar Pétursdóttur Eggerz (18581937), koma saman á Bíldudal
um næstu helgi. Séra Páll sat
Vatnsfjörð nærri þrjá áratugi,
eða frá árinu 1900 til dauðadags. Bíldudalur tengist ættlegg þeirra hjóna mjög, því
að þar settust mörg börn þeirra
að og stofnuðu þar heimili.

Prestshjónin í Vatnsfirði við Djúp ásamt börnum sínum og
öðru heimilisfólki síðsumars árið 1906.
Stórmerkileg ljósmynd er á því að eignast smærra eintak
til af þeim hjónum með af henni á mótinu.
börnum sínum og öðru heimÚtlit er fyrir að aðsókn til
ilisfólki, tekin þegar kirkju- samfundanna á Bíldudal verði
bygging stóð yfir í Vatnsfirði með allra mesta móti og hafa
árið 1906. Undirbúnings- um 300 manns þegar boðað
nefnd ættarmótsins á Bíldu- komu sína. Vegna skipulagndal um helgina hefur ákveðið ingar verður ekki hægt að taka
að láta þessa mynd vera tákn þátt í mótinu nema tilkynna
þess. Í því skyni hefur hún komu sína fyrirfram. Þeir sem
látið stækka myndina upp í enn eiga eftir að boða þátttöku
1x2 metra og verður hún höfð geta gert það með því að hafa
til sýnis á ættarmótinu. Einn- samband við Guðbjörgu Friðig gefst þeim sem vilja kostur riksdóttur á Bíldudal.

GERVIHNATTA
20.05 Ástir og átök (18:22)
20.35 Rýnirinn (7:23)
21.05 Köttur á heitu blikkþaki
(Cat on a Hot Tin Roof)
Klassísk kvikmynd sem fær þrjár og
hálfa stjörnu í kvikmyndahandbók
Maltins. Fjölskyldufaðirinn er við
dauðans dyr og vandséð hver muni
halda uppi heiðri ættarinnar eftir hans
daga. Synirnir Brick og Gooper gera
báðir tilkall til æðstu virðingarstöðunnar en þeir eru eins ólíkir og dagur
og nótt. Annar er óeigingjarn og
trygglyndur en hinn er gráðugur
tækifærissinni. Barátta þeirra dregur
dilk á eftir sér og afleiðingarnar verða
skelfilegar nema einhver grípi í
taumana.
22.55 60 mínútur
23.45 Stökksvæðið (e)
(Drop Zone )
Alríkislögga er á hælunum á fallhlífarstökkvurum sem nota hæfni sína í
glæpsamlegum tilgangi. Í hita leiksins
lendir hann á ystu nöf og kemst í tæri
við fólk sem gengur fyrir adrenalíni.
01.25 Dagskrárlok

18.00 Myndasafnið
18.30 HM í knattspyrnu
Undanúrslit
Bein útsending frá St Denis.
21.00 Fréttir og veður
21.30 Víkingalottó
21.35 Laus og liðug (1:22)
22.05 Heróp (8:13)
23.00 Ellefufréttir
23.15 HM-skjáleikurinn

FIMMTUDAGUR
13.45
16.45
17.30
17.35
17.50
18.00
19.00
20.00
20.35
21.00
21.55
22.05
23.05
23.20
23.50

HM-skjáleikurinn
Leiðarljós
Fréttir
Auglýsingatími
Táknmálsfréttir
Krói (9:21)
Loftleiðin (14:36)
Fréttir og veður
Frasier (16:24)
Rannsókn málsins (2:4)
112 Neyðarlínan (4:6)
Bannsvæðið (2:6)
Ellefufréttir
Fótboltakvöld
HM-skjáleikurinn

FÖSTUDAGUR

MIÐVIKUDAGUR
13.45
16.45
17.30
17.35
17.50

HM-skjáleikurinn
Leiðarljós
Fréttir
Auglýsingatími
Táknmálsfréttir

13.45 HM-skjáleikurinn
16.45 Leiðarljós
17.30 Fréttir
17.35 Auglýsingatími
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Fjör á fjölbraut (4:14)
19.00 Tenórarnir þrír
Jose Carreras, Luciano Pavarotti og
Placido Domingo í beinni útsendingu á hátíðartónleikum í París við
lok heimsmeistarakeppninnar í
knattspyrnu. Tónleikunum verður
fram haldið að loknum fréttum.
20.00 Fréttir og veður

við Norðurveg, sími 456 4853
Opið mánudaga - föstudaga
frá kl. 13:00-23:30,
laugardaga kl. 11:00-23:30
og sunnudaga kl. 14:00-23:30

Nýir diskar

Afmæli

Bandalög 8
Pottþétt 12
Pottþétt diskó
Flugan
Grease
John Fogerty
Celine Dion

90 ára
Þórður Einarsson, fyrrverandi
starfsmaður
Kaupfélags Ísfirðinga,
Hlíf Ísafirði, verður 90 ára
laugardaginn 11. júlí.
Hann tekur á móti gestum í sal Frímúrara á afmælisdaginn milli kl. 15
og 18.

Sigurveig
Buch
spámiðill

verður stödd
á Þingeyri
dagana 11. 12.
og 13. júlí nk.
Les í bolla,
Tarotspil,
Dulskyggnispil,
Rúnir,
Víkingakort
og lýsi
persónuleika
fólks
Nánari
upplýsingar í
síma 456 8333

Nýjar myndir
Starship Troopers

Sjáðu hana, vertu furðu
lostinn, sjáðu hana aftur

Shadow
of Doubt

Melanie Griffit
Tom Berenger

Nýtt! - Nýtt!

DVD-diskar til leigu

Playstation tölvur og leikir,
karaoke, sjónvörp og vídeó
til leigu

Persónuleg þjónusta!

sjónvarpið
TV2
NORGE

TV3
D+N+S

TV
DANMARK

KANAL 5
SVERIGE

MTV
EUROPE

DR2
DANMARK

CNN
USA

Söluaðili gervihnattabúnaðar: Frum-Mynd, v/ Norðurveg Ísafirði, sími 456 4853
20.30 Tenórarnir þrír
21.45 HHÍ-útdrátturinn
21.55 Svipmyndir úr opinberri
heimsókn til Eystrasaltsríkja
22.20 Halifax - Vafasöm játning
Áströlsk sakamálamynd frá 1996.
Móðir játar að hafa myrt barn sitt en
rannsókn réttargeðlæknisins Jane
Halifax leiðir í ljós að hún er að hlífa
hinum raunverulega morðingja.
23.55 Saksóknarinn (9:20)
00.40 Útvarpsfréttir
00.50 HM-skjáleikurinn

LAUGARDAGUR
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
10.30 HM-skjáleikurinn
11.50 Formúla 1
Bein útsending frá tímatöku á Silverstone-brautinni í Englandi.
13.50 HM-skjáleikurinn
16.35 Auglýsingatími
16.50 Heimssigling
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Rússneskar teiknimyndir
18.30 HM í knattspyrnu
Bronsleikurinn
Bein útsending frá París.
21.00 Fréttir og veður
21.35 Lottó
21.40 Georg og Leó (10:22)
22.10 Á villigötum
(Lost in America)
Bandarísk gamanmynd frá 1985 um
vel stæð hjón sem draga sig út úr lífsgæðakapphlaupinu og leggja upp í
langferð um Bandaríkin.
23.50 Allt eða ekkert
(Kalkuliertes Risiko)

Þýsk spennumynd frá 1995 um mann
sem er sakaður um morð en fer í felur
og reynir að hreinsa mannorð sitt og
finna rétta morðingjann.
01.25 Útvarpsfréttir
01.35 HM-skjáleikurinn

SUNNUDAGUR
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
10.45 HM-skjáleikurinn
12.40 Formúla 1
Bein útsending frá kappakstrinum á
Silverstone-brautinni í Englandi.
14.40 HM-skjáleikurinn
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Jónatan
18.15 Tómas og Tim (9:10)
18.30 HM í knattspyrnu
Úrslitaleikurinn
Bein útsending frá St Denis.
21.00 Fréttir og veður
21.35 Halldór Kiljan Laxness (1:3)
Heiman ég fór. Í þessum fyrsta þætti
af þremur rekur Halldór Laxness ævi
sína og verk í gömlum viðtölum en
auk þess er rætt við fjölda fólks um
skáldið og verk þess. Umsjónarmaður
er Halldór Guðmundsson.
22.45 Æskudraumar (2:2)
(Blood and Peaches)
Bresk sjónvarpsmynd frá 1995. Þetta
er nútímasaga um æskuna, ástina,
ellina og dauðann sem gerist í
Bradford á Norður-Englandi.
00.00 Helgarsportið
00.20 Útvarpsfréttir
00.30 HM-skjáleikurinn

Ayglýsingar
og áskrift

456 4560

Netfang ritstjórnar
bb@snerpa.is

NRK 2
NORGE

NRK 1
NORGE

BBC PRIME
ENGLAND

CARTOON
TNT - USA

CANAL+
NORGE
DANMARK
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Bæjarins besta
ÓHÁÐ

BÍLATANGI
Ísafirði
Símar 456 3800 og 456

4580

FRÉTTABLAÐ

Á VESTFJÖRÐUM

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

BÍLATANGI
Ísafirði
Símar 456 3800 og 456

4580

Sólarblik á Tálkna
Tálkni er oftast sem skuggamynd úr þessari átt, en hér er hann snemma að morgni um síðustu helgi, þegar morgunsólin notar síðasta tækifærið þann
daginn að bregða geislum sínum á þetta fjallmyndarlega fjall.

Lyftaramaður, skipstjóri og Oddi hf. dæmdir fyrir Héraðsdómi

Sektaðir fyrir ,,framhjálöndun af gáleysi

Lyftaramaður, skipstjóri
Hafsúlunnar BA 741 og Oddi
hf. á Patreksfirði voru á
föstudag dæmdir fyrir Héraðsdómi Vestfjarða til að greiða
samtals 1,2 milljónir króna í
sekt fyrir að hafa landað tæplega fimm tonna þorskafla
framhjá vigt af gáleysi í lok
nóvember á síðasta ári.
Oddi hf. sem var kaupandi
aflans, er dæmdur til að greiða
400 þúsund króna sekt fyrir
lyftaramanninn og sömu fjárhæð sjálfstætt. Refsing skipstjórans var hins vegar skilorðsbundin þar sem Fiskistofa
svipti hann veiðileyfi í fjórar

vikur vegna athæfisins.
Það var að morgni 25. nóvember á síðasta ári að tveir
veiðieftirlitsmenn frá Fiskistofu voru að fylgjast með
löndun við bryggjuna á Patreksfirði. Þar var óvanur lyftaramaður, piltur, í ákvæðisvinnu við að landa úr Núpi
BA 69. Einn úr áhöfn Hafsúlunnar bað piltinn þá að keyra
einnig fiskkör úr sínum báti
og varð lyftaramaðurinn við
því en ákvað að bíða með að
láta vigta aflann úr Hafsúlunni
til að tefja ekki uppskipun úr
Núpi. Pilturinn ákvað síðan
að keyra átta fiskkörum úr

Haföldunni inn fyrir dyrnar á
fiskmóttöku Odda, kaupanda
aflans, og ætlaði síðan að láta
vigta aflann þegar tími gæfist
frá löndunarvinnunni við
Núp.
Þegar þarna var komið sögu
gripu veiðieftirlitsmenn inn í
og kölluðu lögreglu til. Málið
fór síðan í rannsókn, Hafsúlan
var svipt veiðileyfi í fjórar
vikur og ákæra gefin út. Fyrir
dómi sagði pilturinn að yfirmenn sínir hefðu aldrei bent
sér á að óvigtaður afli yrði að
fara rakleiðis á hafnarvog áður
en honum væri ekið inn í hús.
Í niðurstöðu Héraðsdóms

kemur fram að samkvæmt
meginreglu laga beri ökumanni sem flytur óveginn afla,
skilyrðislaust að aka rakleiðis
frá skipshlið að hafnarvog. Því
teljist brot piltsins á lyftaranum fullframið. Samkvæmt
lögum er skipstjóra jafnframt
lögð sú skylda á herðar að
láta vigta hverja fisktegund
sérstaklega og taldi dómurinn
að skipstjóranum hafi borið
að sjá til þess að aflinn úr bát
hans yrði vigtaður og hann
hafi því vanrækt þá fortakslausu skyldu sína.
Dómurinn taldi ósannað að
forsvarsmanni Odda hafi ver-

ið kunnugt um þá ráðagerð að
bíða með vigtun aflans og var
hann því sýknaður af þeim
sakargiftum sem hann var
ákærður fyrir. ,,Ekkert er fram
komið í málinu sem bendir til
þess að um samantekin ráð
hafi verið að ræða af hálfu
ákærðu, heldur verður að miða
við að brotið hafið verið framið af gáleysi," segir í niðurstöðu Héraðsdóms.
Það var Helgi I. Jónsson,
settur héraðsdómari á Vestfjörðum sem kvað upp dóminn.
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