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Lögreglan á Ísafirði

Áttatíu fá sekt

Lögreglan hefur tekið í notkun tvær tölvustýrðar hraðamyndavélar, sem eru hafðar
aftur í ómerktum bílum og
taka myndir gegnum afturrúðuna. Þær eru afar fjölhæfar og
jafnframt löggiltar til hraðamælinga. Hægt er að taka
myndir úr bílnum og mæla
hraða annarra bíla hvort sem
hann er sjálfur kyrrstæður eða
á ferð og hvort sem verið er
að mæta bílum eða þeir koma
á eftir bílnum með myndavélina.
Tæki þessi eru geysidýr,
kosta margar milljónir króna
hvort og eru miklu dýrari en
bíllinn sjálfur. Þau taka aðeins
myndir af bílum sem mælast
á ólöglegum hraða og er hægt
að stilla þær á mismunandi
hraðastig fyrir venjulega bíla
annars vegar og flutningabíla
hins vegar. Ökumenn verða
ekki varir við að þeir séu

myndaðir, nema aksturinn sé
svo vítaverður að nauðsyn sé
á tafarlausum aðgerðum. Þeir
fá hins vegar „glaðninginn“ í
pósti – tilkynningu um fjárútlát og punktamissi, og munu
um áttatíu ökumenn sem
myndaðir hafa verið á Ísafirði
og í nágrenni vera að fá slíkan
póst þessa dagana.
Bílarnir verða á ferð um
allt land og má vænta þeirra
hvar sem er og hvenær sem
er. Þótt tæki þessi séu dýr, þá
borga þau sig fljótt – ekki
endilega með sektarfé, heldur
með fækkun slysa sem vitneskjan um þetta aðhald veitir
ökumönnum.

Frá fundinum á mánudagskvöld.

Ísafjörður

Sverrir byrjaður

Hátt á annað hundrað
manns sóttu fyrsta baráttufund Sverris Hermannssonar
fyrir réttlæti í kvótamálum,
sem haldinn var á Ísafirði á
mánudagskvöldið.
Þar hóf Sverrir formlega
baráttu sína gegn núgildandi
kvótakerfi og kynnti hugmyndir sínar um breytingar á
því. Meginatriði í málflutningi
Sverris er að jafna aðstöðu

hinna stóru og hinna smáu í
útgerð og koma í veg fyrir að
sameiginlegur auður þjóðarinnar haldi áfram að safnast í
hendur örfárra manna.
Hann vill jafnframt koma í
veg fyrir þá braskmöguleika,
sem núverandi kerfi býður upp
á. Sverrir hyggur á framboð
samtaka um réttlæti í fiskveiðimálum um allt land við
næstu alþingiskosningar.

Kemur til dyranna
eins og hún er klædd

-sjá viðtal við Bjarndísi Friðriksdóttur
málarameistara í miðopnu
Ódýrasta parketið í bænum!

Sími 456 5500

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!

Útgefandi:
H-prent ehf.
Sólgötu 9,
400 Ísafjörður
% 456 4560
o 456 4564
Netfang prentsmiðju:
hprent@snerpa.is

Stafræn útgáfa:
http://www.snerpa.is/bb
Ábyrgðarmenn:
Sigurjón J. Sigurðsson
Halldór Sveinbjörnsson
Ritstjóri:
Sigurjón J. Sigurðsson
Netfang ritstjórnar:
bb@snerpa.is

Bæjarins besta er aðili að samtökum bæjar- og héraðsfréttablaða.
Eftirprentun, hljóðritun, notkun ljósmynda og annars efnis er
óheimil nema heimilda sé getið.

John Maddison, sendiherra framkvæmdastjórnar ESB ásamt Halldóri Halldórssyni bæjarstjóra Ísafjarðarbæjar í Vigur.

Sendiherra ESB

Hvalfjarðargöngin
Um helgina var fagnað
formlegri opnun Hvalfjarðarganganna, átta mánuðum
Leiðari
fyrr en ráð hafði verið fyrir
gert. Segir það margt um þá,
sem að verkinu stóðu.
Margir höfðu allt á hornum sér þegar Hvalfjarðargöngin komust fyrir alvöru á dagskrá. Það átti einnig
við um göngin undir Breiðadals- og Botnsheiði. Nú
efast enginn lengur um gagnsemi þeirra síðar nefndu.
Hið sama verður upp á teningnum með Hvalfjarðargöngin, sem eru dýrasta mannvirkið, sem ráðist hefur
verið í við vegagerð til þessa.
Sem samgöngumannvirki hafa Hvalfjarðargöngin
sérstöðu. Þau eru ekki kostuð af ríkissjóði og þar verður
innheimtur vegtollur. Innheimta veggjalds hefur áður
verið reynd á Íslandi. Sú skattheimta fékk fremur óvæntan
og dramatískan endi.
Hvalfjarðargöngin koma mörgum til góða. Vest firðingar eru þar engin undantekning. Hvalfjarðargöngin
og Gilsfjarðarbrúin verða mikilvægir hlekkir í samgöngumálum Vestfirðinga þegar endahúturinn á tengingu
Vestfjarðakjálkans við þjóðvegakerfið verður hnýttur.
Vestfirðingar fagna þeim merka áfanga í samgöngumálum sem náðst hefur með gerð ganganna undir
Hvalfjörð.

Siglufjörður
Siglfirðingar minntust tveggja merkisafmæla heimabyggðarinnar með veglegum hætti um helgina.
Eitthundrað og áttatíu ár eru liðin síðan Siglufjörður
fékk löggilt verslunarleyfi og áttatíu ár síðan hann öðlaðist
kaupstaðarréttindi.
Samskipti Ísfirðinga og Siglfirðinga hafa löngum verið
góð og margvísleg, einkum á árum áður meðan
Siglufjörður var miðstöð síldveiða. Á þeim árum kynntust
Ísfirðingar síldarbænum öðrum stöðum betur. Enn er
síldaráranna minnst með söknuði þótt þeim fækki nú
óðum er tóku þátt í sjálfu ævintýrinu.
Samskipti komust á milli ísfirskra og siglfirskra
íþróttamanna. Þeir öttu ekki bara kappi, milli þeirra
tókst mikil og langvarandi vinátta. Tvívegis var háð
bæjarkeppni í frjálsum íþróttum milli kaupstaðanna og
ísfirskir íþróttamenn fjölmenntu á 50 ára kaupstaðarafmæli Siglufjarðar 1968.
Siglfirðingum eru sendar bestu hamingjuóskir í tilefni
þessara merku tímamóta.
s.h.

Snæfjallaströnd

Unaðsdalskirkja 100 ára
Kirkjan í Unaðsdal í Snæfjallahreppi hinum forna á
100 ára vígsluafmæli um þessar mundir og verður þess
minnst með sérstakri guðsþjónustu nk. sunnudag, þann
19. júlí, og hefst hún klukkan hálftvö. Þar messar að
sjálfsögðu séra BaldurVilhelmsson, prófastur í Vatnsfirði,
en fleiri prestar munu verða við athöfnina. Fagranesið
fer frá Ísafirði kl. 11 um morguninn og flytur kirkjugesti
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á Vestfjörðum

Spennandi að
kynnast vestfirsku atvinnulífi
,,Það er spennandi og uppörvandi að sjá hvernig Vestfirðingar hafa byggt upp hátæknifyrirtæki sem keppa á
alþjóðlegum markaði og fiskvinnslu sem er leiðandi í gæðum," segir John Maddison
sendiherra framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins
fyrir Ísland og Noreg sem var
nýverið á Vestfjörðum og
heimsótti þá m.a. fyrirtæki á
Ísafirði og í Bolungarvík.
,,Rétt eins og framkvæmdastjóri eins þeirra fyrirtækja
sem ég heimsótti sagði, þá er
einangrun aðeins hugarástand. Það er sífellt auðveldara að fá ávinning af alþjóðlegri samvinnu og viðskiptum. Ef menn hafa þekkingu
og áræðni þurfa þeir ekki að
setja fyrir sig fjarlægðir eða
stærð byggðarlagsins sem þeir
búa í. Smæð og fjarlægð frá
mörkuðum fylgja enn ókostir
og kostnaður vegna flutnings,
ferðalaga og skorts á sérhæfu
starfsfólki, en það getur líka
verið ávinningur að vera í litlu
samfélagi þar sem nálægðin

er mikil," sagði John Maddison.
Hann sagði það hafa komið
honum skemmtilega á óvart
að sjá framsækið starf t.d. hjá
Póls, 3X-Stál, Skipasmíðastöðinni og Þorbirni hf. ,,Annars hafa Vestfirðingar lengi
verið framsæknir í viðskiptum. Hér fengu menn fyrst
greitt með peningum í alþjóðlegum viðskiptum og hér var
rekið eitt stærsta útflutningsfyrirtæki Íslands um nokkurt
skeið," sagði sendiherrann.
Ísland er aðili að evrópska
efnahagssvæðinu (EES) og
tekur þátt í margskonar áætlunum á vegum Evrópusambandsins (ESB), s.s. til styrktar rannsóknum og þróun,
samstarfs fyrirtækja, nemendaskiptum og fleiru. Sendiráðið er í Osló en sendiherrann
kemur reglulega til Íslands. Í
sendiráðinu starfar Íslendingur, Aðalsteinn Leifsson,
sem svarar m.a. fyrirspurnum
frá Íslendingum um ESB,
skrifar kynningar- og fræðsluefni og fleira.

Sigrún Eiríksdóttir
hársnyrtir mun leysa
mig af á hárgreiðslustofu minni dagana
15.-18. júlí.
Kær kveðja,
Sigga Þrastar
að Bæjum og kemur síðan aftur um fimmleytið og tekur fólk
til baka. Páll Jóhannesson sóknarnefndarformaður í Bæjum
kveðst vonast til að sem flestir sjái sér fært að koma og vera
við athöfnina. Eftir messu verður gestum boðið í kaffi í
Dalbæ og verður þeim sem koma með bátnum séð fyrir
bílfari til og frá.
Unaðsdalskirkja er nú nýendurbyggð frá grunni að heita
má og í mjög góðu standi, og var það verk unnið á árunum
1990 til 1996. Sóknarnefndin stóð fyrir endurbyggingunni
en smiðir voru þeir Óskar Kárason og Rúnar Eyjólfsson.
Nú eru eftir í Unaðsdalssókn aðeins tíu sálir og þar af tvær
sem eru í raun fluttar til Ísafjarðar, þau Páll sóknarnefndarformaður og kona hans.

ÍSAFJARÐARBÆR
ÚTBOÐ
Ísafjarðarbær óskar eftir tilboðum í
gerð bílastæða milli Hótels Ísafjarðar
og Skipagötu. Verkið felst í uppgrefti
og lagningu frárennslislagna og fyllingu með burðarlagsefni. Helstu
magntölur eru:
1. Uppgröftur 768m³
2. Frárennslislagnir 51m
3. Aðkeyrð fylling 960m³
4. Jöfnun yfirborðs 960m²
Útboðsgögn verða seld frá og með
föstudeginum 17. júlí nk., á kr. 2.000.
Tilboð verða opnuð fimmtudaginn
23. júlí nk. kl. 11:00.
Bæjarverkfræðingur.

Ástkær eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir, afi og langafi

Baldur Bjarnason
Vigur

verður jarðsunginn frá Ögurkirkju laugardaginn 18. júlí kl. 14:00.
Rútuferð verður frá Hótel Ísafirði kl. 11:30.
Sigríður Salvarsdóttir og fjölskylda

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og vinarhug
við andlát og útför elskulegs eiginmanns, föður,
tengdaföður, afa og langafa

Guðmundar Ólafssonar
Hlíðarvegi 3, Ísafirði

Guð blessi ykkur öll
Guðbjörg Sigrún Valgeirsdóttir
Kristján Guðmundsson Guðfinna Skúladóttir
Valgeir Guðmundsson Hildur Bæringsdóttir
Ólafur Guðmundsson Steinunn Arnórsdóttir
Sigurður R. Guðmundsson Jóna Guðmundsdóttir
Ólöf M. Guðmundsdóttir
Ingibjörg S. Guðmundsdóttir Guðmundur Ásgeirsson
Birgir M. Guðmundsson Nina Sandberg
barnabörn og barnabarnabörn.

Körfuknattleikur

Ósvaldur til KFÍ

KFÍ hefur fengið góðan liðsstyrk, þar sem KR-ingurinn
Ósvaldur Knudsen hefur skrifað undir samning við liðið.
Ósvaldur er framherji eins og Bandaríkjamaðurinn James
Cason sem félagið hefur einnig gert samning við. Þjálfari
KFÍ næsta tímabil hefur verið ráðinn Englendingurinn
Tony Garbalotto, en hann var aðstoðarþjálfari enska landsliðsins þegar Lazlo Nemeth þjálfaði það.

Bílasýning

laugardag og sunnudag frá kl. 14-17
Nissan Micra, Nissan Almera,
Nissan primera, Nissan primera
station og nissan terrano ii

Fullur sýningarsalur af nýjum
bílum. Einnig mikið úrval
notaðra bíla á staðnum.

Subaru impreza, subaru legacy
og subaru forester
komið og reynsluakið einhverjum
af þessum frábæru bílum

Bílasalan

Ísafjarðarflugvelli
Símar 456 4712 og
456 4718. Fax 456 4715
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Vestur-Ísafjarðarsýsla

Stiklað með
stikur um
gönguleiðir
Nokkrar gönguleiðir í
fjalllendi Vestur-Ísafjarðarsýslu voru stikaðar nú
fyrir skömmu og tók
verkið vikutíma. Verkefni
þetta var styrkt af
Umhverfissjóði verslunarmanna. Þetta var gert
að tilstuðlan Dorothee
Lubecki, ferðamálafulltrúa Vestfjarða, og til
verksins komu félagar úr
Sjálfboðaliðasamtökum
um náttúruvernd, en
það eru tólf ára gömul

samtök fólks, aðallega
af suðvesturhorni landsins, sem fer um landið
og leggur göngustíga,
hreinsar upp gamlar
girðingar, hleður vörður
o.s.frv. til að auðvelda
gangandi ferðamönnum
að komast leiðar sinnar.
Má sem dæmi benda á
gerð göngustíga við
fossinn Dynjanda í
Arnarfirði (sem margir
vilja heldur nefna Fjallfoss), sem félagar úr

Á Sjónarhóli. Guðmundur Hagalínsson frá Hrauni, Jóhanna eldri, Guðmundur Hjartarson og Valdimar Gíslason á
Mýrum. Myndirnar tók Edda Arnholtz, leiðbeinandi og leiðsögumaður á Mýrum.
þessum samtökum
unnu við síðastliðið
sumar.
Að þessu sinni komu
átta konur og einn
karlmaður frá samtökunum, og unnu þau

Jóhanna eldri, Lilja, Bára, Valdimar, Magnhildur og Guðmundur Hjartarson á Búðarhorni.
Nesdalur í baksýn.

undir stjórn Eddu Arnholtz á Mýrum í Dýrafirði
og Guðmundar Hagalínssonar frá Hrauni á
Ingjaldssandi. Auk þess
mætti til leiks Valdimar
H. Gíslason, æðarbóndi
á Mýrum.
Veðrið lék við sjálfboðaliðana, sólskin og
heiðskírt flesta daga.
Var því hægt að stika
allar þær leiðir sem
ráðgerðar höfðu verið og
gott betur. Að vísu urðu
menn uppiskroppa með
stikur á tveimur stöðum,
þannig að ekki var hægt
að fullklára þær leiðir, en
vonast er til að verkstjórarnir og/eða aðrir áhugamenn fái lokið því seinna
í sumar. 220 stikur voru
til ráðstöfunar.
Leiðirnar sem stikaðar
voru þessar:
1. Frá gamla veginum
ofarlega á Gerðhamradal, þ.e. frá Girðisbrekku

ofanvert við Prestalág,
upp í Núpsdalsskarð og
þaðan niður Núpsdalinn
að vestanverðu að
Alviðruseli og vegarenda
sem er ruddur smalavegur (stikur og vörður).
2. Frá Sandsheiði
vestur á Óþola. Þaðan
meðfram brún Skagafjalls að Sandskörðum
(stikur og vörður).
Tengist leiðinni um
Sandskarðadal við
Sandskörðin.
3. Frá Nesdalsskarði
(Hraunsmegin) inn
Girðisbrekku yfir að
Sjónarhól. Þaðan upp
Sandskarðadal í Sandskörð, sem er gömul
leið yfir Fjallaskaga
(stikur og vörður). Frá
Sandskörðum var
ráðgert að stika og
hlaða vörður að Aragjótu
í brúninni fyrir ofan
Fjallaskaga og þaðan
yfir í Nesdalsskarð, en til

þess entust dagar og
stikur ekki að sinni.
Ellefu stikur bíða þó
vinnufúsra handa vaskra
sjálfboðaliða við Sandskörðin.
4. Úr Nesdalsskarði
upp á Hraunshorn.
Þaðan með brúnum út
að Búðarhorni norðan
Nesdals. Síðan í norður
að landmælingavörðu á
ystu brún Barða ofan við
Leikvöll, sem er milli
Purku og Geldingaskálar. Frá vörðunni var
gengið að Ingjaldshaugi
en þar vantar stikur. Frá
Ingjaldshaugi voru
síðustu stikurnar settar
að Kika í Skáladal, þar
sem þykir best upp- og
niðurgöngu.
Eftir er að merkja
upphaf gönguleiðanna
með smekklegum
skiltum, gerðum úr
rekaviði, sem komið
verður fyrir í haust eða í

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
Hjallavegur 4:212m² steinsteypt
einbýlishús ásamt 30m² bílgeymslu. Fallegt útsýni.
Tilboð óskast.
Heiðarbraut 12:221m² einb.hús
á tveimur hæðum ásamt bílgeymslu. Auðvelt að skipta
húsinu í tvær sjálfst. íbúðir. Skipti
koma til greina.
Verð kr. 10.500.000.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 enda-
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raðhús 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
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.-
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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.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
104m² 4-5 herbergja íbúð í tvíbýli
ásamt rislofti. 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,-

Breyting á
deiliskipulagi í
landi Eyrardals í
Súðavíkurhreppi
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi í
landi Eyrardals í Súðavíkurhreppi er hér
með auglýst samkvæmt 25. gr. skipulagslaga nr. 73/1997. Deiliskipulagssvæðið
afmarkast af Eyrardalsá í norðri, að Langeyri í suðri og austri og línu dreginni ofan
nýju byggðarinnar í landi Eyrardals í vestri.
Í breytingunni felst að á lóðinni við
Holtagötu 2 verður byggt 3ja íbúða hús,
en aðstæður á lóð gera að verkum að
byggja verður kjallara undir húsið.
Uppdráttur og greinargerð verða til sýnis
á skrifstofu Súðavíkurhrepps frá kl. 13:0015:00, 15. júlí til 15. ágúst 1998.
Skriflegar athugasemdir skulu hafa
borist skipulagsnefnd (hreppsnefnd) eigi
síðar en kl. 15:00 þann 15. ágúst 1998.
Þeir sem ekki gera athugasemdir innan
tilskilins frests, teljast samþykkir tillögunni.
Súðavík 14. júlí 1998,
Sveitarstjóri.

Útsalan
er hafin

síðasta lagi næsta vor.
Einnig er í athugun að
þétta stikurnar á ýmsum
stöðum, þar sem heldur
langt þykir á milli þeirra.
Sjálfboðaliðarnir héldu
til í Hrauni á Ingjaldssandi á meðan á verkefninu stóð. Þar er
sumargisting í stóru og
vel búnu íbúðarhúsi í
fallegum garði og fór vel
um alla. Eitt kvöldið var
efnt til grillveislu og var
verkstjórum boðið
ásamt mökum.
Skráðir félagar í
Sjálfboðaliðasamtökum
um náttúruvernd eru nú
um 150. Mest hefur
verið unnið á svæðum í
umsjá Náttúruverndarráðs, en einnig Ferðafélags Íslands, sveitarfélaga og einkaaðila.
Vinnuferð með Sjálfboðaliðasamtökunum
gefur gott tækifæri til að
starfa að náttúruvernd.
Þar vinnur hver eftir sinni
getu, fólk með sama
áhugamál hittist og
kynnist landinu á einkar
ánægjulegan hátt. Börn
eru velkomin í ferðirnar
með forráðamönnum
sínum, og gamalt fólk er
ekki síður velkomið. Á
veturna eru haldnir
rabbfundir, þar sem
félagsmenn ræða um
ferðir síðasta sumars,
skoða myndir og spá í
ný verkefni.

Myndlist barna í Drymlu
Nú stendur yfir í húsnæði Drymlu í Bolungarvík sýning á listaverkum barnanna sem
voru í leikskólanum þar í vetur. Myndirnar eru upp um alla veggi og eru skemmtileg
umgjörð um hið margvíslega handverk sem þar er á boðstólum. Hér getur að líta
nokkur barnanna (og fleiri) með hluta af myndunum sínum í baksýn. Talið frá vinstri:
Aron, Kristján Heiðberg (útskrifaður úr leikskólanum og reyndar bráðum
Framhaldsskólanum líka), Gunnar, Ingimundur, Guðfinna aðstoðarleikskólastjóri,
Guðmann, Daníel, Svana, Kristín, Thelma, Egill Steinar, Ingunn leikskólastjóri og
Rakel.

Ísafjörður

Miðbærinn
óþrifalegur
Nú er ferðamannatíminn í
hámarki og fjölmennt á hverjum degi í hjarta Ísafjarðarbæjar. Eitthvað virðist vefjast
fyrir bæjaryfirvöldum að sópa
götur og torg svo að þau séu
hrein að morgni, eins og
tíðkast t.d. í Reykjavík. Mörgum hefur blöskrað bréfaruslið,
umbúðirnar, glerbrotin og
annað sorp sem heimamenn
jafnt sem gestir þurfa að vaða
nótt sem nýtan dag en bærinn
lætur eiga sig. Meðfylgjandi
mynd var tekin fyrir stuttu,
þar sem hundur er að virða
fyrir sér brotna verslunarrúðu

fataverslun barnanna
og glerbrotin á gangstéttinni.
Tilviljun ræður að þessi mynd
er birt en ekki einhver önnur,
en margar voru teknar þann

dag víða í miðbænum af hinu
fjölbreytilegasta drasli.
Kannski á þetta bara að vera
svona.

Ljóninu, Skeiði, sími 456 4070
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Bjarndís málari
 kemur til dyranna eins og hún er klædd

Bjarndís Friðriksdóttir málarameistari á
Ísafirði er önnur tveggja kvenna með
þann titil á Íslandi í dag, og sú eina sem
er í fullu starfi í þeirri grein allt árið. Hún
er Vestfirðingur eins og þeir gerast tærastir, kemur til dyranna eins og hún er
klædd (hvort sem það er málningarsamfestingurinn eða eitthvað annað). Hún er
óþvinguð og hispurslaus, kjarnyrt og
mergjuð í orðavali, kraftmikil og hláturmild, stundum svolítið hrjúf á ytra borði,
en góðvildin og hlýjan og græskuleysið
og jákvæðnin þar fyrir innan leyna sér
ekki fyrir neinum. Samtalið sem undirritaður átti við Bjarndísi á heimili hennar
við Hlíðarveginn eitt kvöldið er með
þeim skemmtilegustu sem hann hefur
lent í, og það sem hér fer á eftir er einungis fátækleg skuggamynd og sýnishorn af því sem okkur fór á milli. Það er
skrásetjaranum að kenna en ekki viðmælandanum. Sumt af því telst jafnvel
ekki prenthæft í svona virðulegu blaði,
jafnvel ekki á Vestfjörðum.
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Bjarndís hefur aldrei reykt
og aldrei drukkið. „Maður er
hálfgerður kjúklingur að hafa
aldrei prófað þetta. En ég hef
bara aldrei haft nokkurn áhuga
á því. Ekki nokkurn einasta“,
segir hún. Það er líka alveg
greinilegt, að hún þarf ekki
að smakka vín til þess að vera
sífellt kát og fjörleg. Hún
segist vera og alltaf hafa verið
mikið dansfífl – „og það var
alltaf verið að segja mömmu
og pabba að ég væri á sjötta
glasi. Það vissu auðvitað allir
betur en ég sjálf. Pabbi sagði
að ég væri alveg eins og Lóa
Konn. Hún byrjaði að drekka
45 ára og það hefur varla
runnið af henni síðan (fyrirgefðu, Lóa mín). Þetta gerist
stundum þegar fólk byrjar
seint. Maður á aldrei að segja
aldrei, en ég segi samt aldrei
og ætla að standa við það.“

Bjarndís ásamt bræðrum sínum, þeim Helga Mar, Jónbirni og Steinþór.

orðinn útibússtjóri. „Haddi er
svo myndarlegur og fríður og
fínlegur maður, og ég sagði
einhvern tímann við hann í
gríni „þú ert bara helvíti mikill
Haddi kroppur
kroppur“ svo allir í bankanum
heyrðu. Hann fór auðvitað
Já, Bjarndís kemur til dyr- allur hjá sér og roðnaði eins
anna eins og hún er klædd og og karfi, en eftir þetta ávarpaði
segir umbúðalaust það sem ég hann alltaf: Hæ, kroppur!
henni dettur í hug. Fyrir Svo varð hann bankastjóri og
mörgum árum var hún að mála ég spurði hann hvort ég ætti
Útvegsbankann, þegar Hall- þá ekki að hætta ávarpa hann
dór Margeirsson var enn ekki svona og taka upp virðulegra

orðalag. En Haddi svaraði
einfaldlega: Þú ert nú einhver
eðlilegasta manneskjan hérna,
og ef þú hættir því, þá eru nú
allir hættir að vera eðlilegir
við mig.“
Hin konan sem er málarameistari hérlendis er Helga
Magnúsdóttir á Húsavík.
„Hún er á svipuðum aldri og
Bjössi Helga. Ég er í þessu í
fullu starfi, en hún er svona
viðloðandi fagið ennþá, ekki
alveg hætt. Við erum held ég

númer þrjú og fjögur frá Ástu
málara. Svo eru nokkrar með
sveinspróf. Málningarfyrirtækin hampa okkur kvenfólkinu alveg óskaplega, vegna
þess hversu fáar við erum.
Maður er auðvitað alltaf með
einhverja prímadonnutakta.
Þeim finnst það skemmtilegt
og láta mann finna það og
njóta þess.“
– Það hefur verið mikil og
góð málningartíð í sumar...
„Já, þetta er allt léttara og

skemmtilegra í góðu veðri.
Auðvitað hafa komið góð
sumur áður. En þegar koma
rigningardagar eins og í síðustu viku, þá hugsar maður
vissulega: Andskotinn, þetta
eyðileggur allt fyrir mér. En
pabbi sagði þá alltaf: Þetta er
nú búið að vera gott hjá okkur,
við verðum líka að hugsa um
bændurna og sprettuna. Og
ég hef það viðhorf vissulega í
heiðri. Náttúran verður að fá
sitt. Maður getur ekki alltaf
verið á egóflippi og hugsað
bara um sjálfan sig. Það er
ekki hægt.“

Öll familían í málningunni
– Ertu með marga í vinnu?
„Nei, ég er nú yfirleitt ekki
með marga. Nú er Jónbjörn
bróðir minn kominn vestur að
taka törn hjá mér eins og hann
gerir oft á sumrin, annars vinnur hann sjálfstætt sem málarameistari fyrir sunnan. Helgi
Mar bróðir minn hefur líka
oft unnið hjá mér, en núna er
hann að vinna við jarðgöngin
við Sultartanga. Hann er með
mestu réttindi sem sprengjusérfræðingur hérlendis. Dúi
bróðir vann með okkur pabba
í fleiri ár og hann kemur enn
og tekur tarnir þegar vantar
mannskap í málningarvinnunni í togurunum. Sonur minn
kemur líka og grípur í þetta,
þannig að segja má að öll
familían sé í málningunni.
Annars er ég kannski með
einn og tvo og þrjá stráka og
allt upp í átta eða tíu og jafnvel
fleiri í togurunum, en það eru
bara rispur í viku og viku í
senn. Þá eru bæði einhverjir
frá mér og einhverjir frá íshúsunum og alla vega.“
Faðir Bjarndísar var Friðrik
Bjarnason málarameistari á
Ísafirði, Diddi málari eins og
hann var ævinlega nefndur,
en hann lést fyrir skömmu. Í
samtali okkar Bjarndísar ber
föður hennar oft á góma og
hún nefnir hann jöfnum höndum pabba og Didda málara.
Hann lærði iðnina hjá Stjána
málara, föður Óla málara, sem
sumir þekkja nú betur sem
Ólaf Kristjánsson bæjarstjóra
í Bolungarvík. Stjáni útskrifaði þá báða, Didda og Óla, og
þeir unnu mikið saman í
gamla daga.

Lífsins ljósið mitt
Kristján Ingi sonur Bjarn-

dísar – „prinsinn minn, lífsins
ljósið mitt“ – er staddur fyrir
vestan hjá mömmu sinni um
þessar mundir og kærastan
hans líka, Birgitta Hlín. „Ég
er orðin tengdó!“ segir Bjarndís með dálítilli undrun og
vantrú í röddinni, enda finnst
henni hún alltaf vera sama
stelpan. Kristján Ingi er verkstjóri í jarðgöngunum við
Sultartanga en vann áður í
Vestfjarðagöngunum og
Hvalfjarðargöngunum. Hann
er sonur Palla Halldórs, skipstjóra á Páli Pálssyni. Strákurinn er tuttugu og sex ára –
„ég var barnung þegar ég átti
hann.“ Kærastan hans er ráðskona við Sultartanga. „Við
vorum að grilla hérna heima
um síðustu helgi, fjölskyldan“, og Bjarndís sýnir mynd
sem tekin var við það tækifæri. Dúi bróðir hennar er þar
á meðal. „Það eru allir að segja
hvað hann sé farinn að líkjast
pabba mikið.“
Samkenndin er mikil í
fjölskyldu Bjarndísar. „Það er
afskaplega mikill systkinabragur á föðursystkinum mínum, mikil og góð tengsl og
hafa alltaf verið. Þau eru öll
svo ákaflega góð og hlý og
maður hefur alltaf verið umfaðmaður. Þetta er sannkölluð
kossafamilía. Það er eins með
samheldnina hjá okkur systkinunum. Við stöndum mjög
þétt saman.“

Helgi Mar er prúðmenni
og ekki líkur systur sinni
Bjarndís á þrjá bræður á
lífi, Steinþór (Dúa) veitingamann í Krúsinni og Sjallanum, Helga Mar sprengimeistara og Jónbjörn málarameistara, en tvö systkini eru látin,
Guðmundur Atli og Helga
Maja. „Við erum ekki sérlega
lík, Helgi Mar „litli“ bróðir
minn og ég. Hann er afskaplega ljúfur og mikið prúðmenni. Einstaklega skemmtilegur og lifandi strákur. Það
er vandfundinn maður eins og
hann. Þeir eru svo líkir og
báðir svo rólegir, sonur minn
og hann. Ég veit ekki hvernig
þessir menn geta verið skyldir
mér! Ætli það hafi ekki bara
orðið einhver ruglingur á
fæðingardeildinni? Strákurinn minn sagði einhvern tímann: Þú ert alltaf að flýta þér,
þú ert alltaf í uppmælingu. Þú
hefur bara gripið fyrsta barnið
sem þú sást á fæðingar-

Frítt flug......

Bjarndís ásamt syni sínum Kristjáni Inga.

Íslandsflug hefur hætt við Ísafjarðarflug og tilkynnti
Vestfirðingum um leið að stórt tap hefði verið á flugleiðinni
Ísafjörður Reykjavík. Kveðjan eftir þess ágætu viðbót í ferðavali
var sú, að Íslandsflug hefði tapað stórfé á hverjum farþega. Þeir
sem aldrei flugu með því hljóta að hafa glaðst yfir því, að hafa
ekki aukið á tapið.
Flugfélag Íslands hefur nú starfað á annað ár. Undarlegt var út
af fyrir sig að endurreisa annað tveggja flugfélaganna sem
sameinuð voru 1973 í Flugleiðir. Eðlilegt hefði því verið nú að
skipta um nafn á Flugleiðum, sem þrífast aðallega á Ameríkuflugi
og kalla félagið Loftleiðir á ný. Flugfélag Íslands naut alltaf
sérkjara á Íslandi og sérstakrar velvildar stjórnmálamanna. Á
endanum varð sú stefna Loftleiðum til góðs. Loftleiðamenn
einfaldlega sneru sér að öðrum verkefnum, sem sé þeim að fljúga
með útlendinga yfir Atlantshafið á lægri fargjöldum en áður
tíðkuðust. Flugfélag Íslands hélt síg við innanlandsflugið í krafti
sérleyfa. Þau er nú aflögð samkvæmt valdboði frá Brussel. En
flest sem hefur horft til framfara og frelsis er þaðan
komið með þátttöku Íslendinga í EES.
Upphefð okkar Íslendinga kemur því að utan í
bókstaflegum skilningi.
Vonandi verður framhald þar á. En ýmislegt
þarf að breytast annað en umgerðin um
samgöngumálin. Hugsunarháttur fólks
þarf einnig að breytast. Íslendingum
er lagið að líta á þjónustu sem
útdeilingu gæða fremur en að
þjóna borgandi viðskiptavinum.

....með Flugfélagi Íslands

Og hér er hún ásamt föður sínum Didda heitnum málara.
deildinni og rokið með það
út.“
Meðal föðurbræðra Bjarndísar er Jón Aðalbjörn ljósmyndari í Kópavogi. Þar
gengur iðnin líka í ættir, því
að Bjarni sonur hans er líka
ljósmyndari og saman reka
þeir einar þrjár ljósmyndastofur. Auk þess koma þeir
mikið á Vestfirði til að taka
myndir. Meðal annars kom
Jón Aðalbjörn um áratugaskeið í Reykjanes að taka
myndir af skólakrökkunum
þar.
En það er ekki bara fjölskylda Bjarndísar, sem er
samheldin. „Árgangurinn
minn, 54-módelið, hefur alltaf
verið ákaflega samhentur hópur, gullaldarliðið, eins og ég
segi alltaf.“

Dóri er beibí lotion
– Ertu þá ekki sama módel
og Dóri í H-prenti?
„Neinei, hvaða vitleysa,
hann er miklu yngri. Hann er
bara beibí lotion. Hann var
tvö-þrjú sumur með okkur
Didda málara í málningarvinnunni hérna í den, með
ýmsum fleiri originölum eins
og Magga Sölu, Dadda brasa

og Gogga Bæsa og öðru kjarnorkuliði.“
– Það er alltaf gaman að
viðurnefnunum og gælunöfnunum á fólki hérna fyrir
vestan...
„Mér þykir alveg rosalega
vænt um það. Þannig voru
pabbi og systkini hans alltaf
kennd við Hornið, litla húsið
á móti pósthúsinu. Núna er
það ekki lengur svo lítið, því
að það er komið ris ofan á það
síðan. Þarna bjuggu afi minn
og amma í föðurætt og líka
Marsellíus og Berta í sambýli
í fleiri, fleiri ár með tólf og
þrettán börn í hvorum hópi.
Og aldrei kastaðist í kekki.
Þetta var mikið vinafólk. Elstu
börn afa míns og ömmu og
Massa og Bertu, eins og til
dæmis Adda mamma hans
Halldórs og pabbi, voru alltaf
eins og systkini. Við Helga
Svenna erum miklar vinkonur
og við höfum verið að tala um
það, að þetta er eins og þriggja
kynslóða fjölskylduvinátta.
Þetta heitir tryggð og líklega
ekki algengt á stærri stöðum,
þar sem allir hverfa í fjöldann.
Afkomendur afa og ömmu eru
orðnir eitthvað yfir þrjú hundruð en við erum aðeins fjögur

Fyrir rúmri viku, mánudaginn
6. júlí síðast liðinn gerðist það að
vandræði voru með flugvélakost
hjá Flugfélagi Íslands. Greinilegt er Flugfélagsmenn eru
metnaðarfullir og ætla að skapa
félaginu arðbæran rekstur. Æ
ofan í æ hefur það gerst að
skipt er um flugvélar frá því
sem greinir í áætlun. Í stað
Fokkers er send Metro, sem getur svo sem verið ágætt. En
farþegum er ekki öllum sama. Fyrrnefnda flugvélin tekur 50
farþega og hægt er að standa upp í vélinni. Auk þess auglýsir
Flugfélag Íslands að rjúkandi kaffi sé um borð í vélunum.
,,Sjálfsögð þjónusta fyrir fólk eins og þig.”
Umræddan mánudag gerðist það að farþegar til Ísafjarðar
voru beðnir um gefa upp hvort þeim lægi mikið á eða ekki! Þeir
sem lá mikið á áttu að fá að fara með Metro fyrripart dags. Hinir
sem lá minna á skyldu fá far seinni partinn. Við afgreiðsluborðið
var einhverjum þeirra sagt að vildu þeir fara um kvöldið yrði það
frítt. Kannski var þetta kostaboð. Einhverjir ákvaðu að þiggja
það. Fólki var sagt að mæta klukkan 18. Þá var hins vegar
tilkynnt að ekki yrði farið að innrita fyrr en 18:30 og farþegum
sagt að aldrei hefði annað staðið til!
Þegar farþegi spurðist fyrir um fría flugið fékk hann þau svör,
að hann þyrfti ekki að borga aftur! Slík svör eru skætingur einn
og sýna ótrúlega mikla lítilsvirðingu starfsfólks Flufélags Íslands
í garð viðskiptavina sinna.
Flugfélag Íslands hefur skyldur við farþega sína. Það er engin
ástæða til að taka upp gamla siði eða öllu heldur ósiði með
nafnbreytingunni. Hroki er algerlega óþarfur í þjónustu við
flugfarþega að ekki sé talað um dónsakap og útúrsnúning. Vonandi
er um einstakt tilfelli að ræða.
En frítt far getur aldrei orðið annað en frítt far. Að segja við
farþega, sem átti bókað flugfar, að hann sé annars flokks farþegi
og hann skuli bíða meðan aðrir, sem meira liggur á að eigin mati,
fái far í minni flugvél er eitt. Hitt er allt annað mál að telja
farþeganum trú um, að vegna óþæginda sinna bjóði Flugfélagið
honum að fljúga sér að kostnaðarlausu vegna tafarinnar. Og
heldur versnar nú í því ef viðkomandi starfsmaður hefur hlaupið
á sig og reynir svo að snúa út úr fyrir farþeganum til að snúa sig
út úr klípunni.
Starfsfólk Flugfélagsins á Ísafirði er hins vegar til fyrirmyndar
eins og það er flest.

Hvalfjarðargöng
Hinn 11 júlí voru Hvalfjarðargöng opnuð almenningi til
umferðar. Nú verður í annað sinn reynt að taka gjald fyrir umferð
um þjóðveg. Fyrra skiptið var þegar Keflavíkurvegurinn var
opnaður á sjöunda áratugnum. Gjaldtöku var þó fljótlega hætt.
Nú á vegfarandinn kost á því að sleppa því að greiða gjaldið og
aka fyrir Hvalfjörð. Hans er valið. Það eru mikil þægindi að aka
jarðgöngin og vegurinn að norðanverðu frá þeim og upp að
vegamótum er sennilega einhver best kafli þjóðvegar númer eitt.
Það mun koma fljótlega í ljós hvort gjaldið sé of hátt, þannig að
vegfarendur kjósi frekar að aka fyrir fjörð en njóta þessarar
stórkostlegu samgöngubótar.
En vegfarandinn á valið. Í fluginu á farþegi á leið til Ísafjarðar
ekkert val. Flugfélag Íslands eða ekkert flug.
Með Hvalfjarðargöngum og brú yfir Gilsfjörð styttist
þjóðvegurinn til Reykjavíkur frá Ísafirði um 59 kílómetra og
stysta leiðin um Ísafjarðardjúp og Þorskafjarðarheiði mun vera
orðin rúmir 440 kílómetrar. Það er nokkuð langt og ýmislegt
ógert til að bæta veginn. En öllu miðar í áttina.
Vestfirðingar þekkja jarðgöng af góðu og fyllsta ástæða er til
að óska Íslendingum til hamingju nú.

Frá fyrstu árum Bjarndísar í málaraiðninni. Hér er hún ásamt Magga Sölu og strax byrjuð á Júlíusi Geirmundssyni.
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barnabörnin eftir hérna, Siggi
Jarls og við systkinin þrjú,
Dúi, Helgi Mar og ég. Hugsaðu þér, allur þessi ættbálkur.
Ég er svo ánægð með að ungur
frændi minn var að flytjast
hingað, Tryggvi Eiríksson,
sonur hennar Birnu heitinnar
frænku minnar. Hún var dóttir
Eyjólfs Bjarna, bróður hans
pabba, og dó aðeins liðlega
fertug, glæsileg ung kona.
Tryggvi er skipstjóri á Skutli,
þannig að „Hornapúkarnir“
geta líka skilað sér aftur heim
til Ísafjarðar og ég er stolt af
því. Ég var á ættarmóti á Hótel
Loftleiðum í fyrravetur, þar
sem þessi ættbálkur kom saman, afkomendur afa og ömmu,
og þar var allt liðið að kynna
sig, ég er hans og ég er hennar
og allt það. En ég spurði bara:
Hvernig í andskotanum er
þetta eiginlega með ykkur
þarna fyrir sunnan – fyrir
vestan eigum við okkur sjálf!
Og Bjarndís sýnir mér
mynd af afa sínum og ömmu,
sem allur þessi bálkur er
kominn af. „Þau hétu Bjarni
og Dísa og ég heiti í höfuðið á
þeim. Ég var alveg rosalega
ósátt með nafnið mitt þegar
ég var lítil. Aðrar stelpur hétu
Rósa eða Fjóla eða Magga
eða eitthvað annað fallegt.
Mér fannst Bjarndís svo ljótt
nafn, alveg þangað til ég vissi
að þetta eru nöfnin hans afa
og hennar ömmu og síðan er
ég óskaplega stolt af því.
Amma var mér mjög dýrmæt.
Ég lærði að lesa hjá henni.“

Aldrei kjaftstopp
– Þú ert kjarnyrt að vestfirskum hætti…
„Jónbjörn Sigtryggsson
sem nú er tannlæknir í Keflavík sagði einu sinni: Hvernig
í skrattanum er þetta með þig,
verður þú aldrei kjaftstopp?
Ég segi nú bara að það gerist
stórum sjaldan. Einhvern tíma
í dýrafræðitíma spurði kennarinn hvað það héti þar sem
selir koma saman til að kæpa.
Ég mundi að það var sel- eitthvað og sagði að það væri
kallað selskapur, bara til að
segja eitthvað, vegna þess að
mér var alltaf illa við að segja
„ég veit það ekki“. Það var
reyndar næsti bær við. Maður
verður að bjarga sér.“
Og Bjarndís gefur undirrituðum meira kaffi. „Er þetta
annars ekki nógu sterkt kaffi
handa þér, elska?“
– Það má heita þolanlegt.
Ekkert að miða við mig í þeim
efnum.
„Ég skal laga nýtt og ennþá
sterkara handa þér. Annars
segist Gróa mágkona hvergi
fá nógu sterkt kaffi nema hér.
Ég horfi aldrei í kaffið. Pabbi
sagði alltaf: Það er svo sterkt
hjá þér kaffið, að ég verð að
fara í Ríkið og fá mér eitthvað
til að þynna það.“
Það er ekki aðeins starfið,
heldur einnig vinnustaðirnir
sem Bjarndís hefur haldið um
áratugi og faðir hennar þar
áður. „Nú eru komin um 40 ár
síðan Mjólkár virkjun var
byggð. Pabbi byrjaði þar þá
strax og ég er þar enn á hverju
ári. Mér finnst þetta alveg stórkostlegt, ekki síst kynnin af
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fólkinu þar og mannlífinu og
umhverfinu.“

skipin í gegn. En nú held ég
að umhirðan sé almennt orðin
meiri á landsvísu. Ég man vel
eftir helvítis drulludöllunum
Júllinn í þrjátíu ár
frá Þorlákshöfn og hingað og
– Þú málar líka togara...
þangað, en þetta er að breytast,
„Júlíus Geirmundsson er nú sem betur fer. Einhvern tímverklegasta skipið sem ég er ann sagðist ég ekki vilja sjá
með. Núna í sumar er þrítug- svona ryðkláfa hér í höfninni
asta árið sem ég er að mála okkar, og þá var ég spurð hvort
hjá þeirri útgerð. Ég byrjaði ég gæti ekki látið mér nægja
að mála skip með Júlíusar- að ráðskast með útgerðirnar
nafninu fermingarárið mitt og hér, hvort ég þyrfti að ráðskast
þá meðal annars með Magga með höfnina líka! Ég hef alla
Sölu. Þrjátíu ár eru nú orðin tíð verið stjórnsöm. Ekki málgóður tími. Mér finnst ég samt ið!“
alltaf vera sama stelpan, en
það er væntanlega misskilnÞreytt þegar skipin fara
ingur! Ég skil ekkert í þessu!
Mér finnst ég alltaf vera ung„Það er hörkupúl að taka
lingur!“
t.d. Júlíus Geirmundsson. Þá
– Það finnst mér líka um er ég með tíu-tólf manns og
sjálfan mig, nema rétt þegar ég tek allan skrokkinn og allt
ég lít í spegil eða stíg á vigtina. utandekks og niður á milliEkki einu sinni búinn að dekk á viku og vinnutíminn
ákveða hvað ég ætla að verða er frá átta á morgnana og til
þegar ég er orðinn stór…
ellefu-tólf á kvöldin. Þetta eru
„En maður er nú alltaf að gríðarlegar tarnir. Ég segi
læra og þroskast með árun- þegar þessir vinir eru farnir,
um.“
Júlíus eða Stefnir eða Orrinn:
– Mér finnst nú allur gangur Gleðikonurnar eru stundum
á því, en það er önnur saga.
þreyttar þegar skipin láta úr
„Jú, maður lærir alltaf eitt- höfn, og ég er líka svolítið
hvað á hverjum degi. Ég sagði dösuð þegar togararnir eru
stundum við pabba þegar farnir. Ég er farin að taka frí
honum fannst dóttirin stund- dag og dag eftir að ég er búin
um snögg til svara, pabba- að afgreiða heilan togara."
stelpan: Þetta er allt í lagi,
-Þú ert andskotanum dugpabbi minn, ég er alveg legri…
rosalega vel upp alin og það
„Jóakim heitinn Pálsson
verður allt komið til skila á sagði eitt sinn við mig með
elliheimilinu.
sinni grófu bassarödd: Þú ert
Og þá hló hann.“
duglegasti kvenmaður á Íslandi. Og ég svaraði með
grófri bassarödd: Þú ert frekUmhirðan á skipunum
asti karlmaður á Íslandi.“
– Þú málar Júlíus á hverju
– Ertu lofthrædd?
ári, segirðu. Eru það ekki
„Nei, andskotinn. Þá væri
herfileg meðmæli með vinnuég
ekki í þessu. Ég fæ kikk út
brögðunum hjá þér og þínum
úr
því
að vera hátt uppi!“
mönnum að það skuli þurfa
–
Hvað
hefurðu oft verið tekin
að mála sama skipið á hverju
fyrir of hraðan akstur?
einasta ári?
„Nei. Þetta eru þvert á móti
meðmæli með útgerðunum
hér. Ég fæ hland fyrir hjartað
þegar ryðkollurnar fyrir sunnan eru að koma hingað. Ég vil
helst ekki sjá þær hér í höfninni með mínum skipum. Ég
man að Kristján Ragnarsson
hjá LÍÚ sagði einu sinni, að
það væri Vestfirðingum til sérstaks sóma hvað togararnir
þeirra væru vel hirtir. Og ég
viðurkenni alveg, að ég tók
þetta dálítið til mín! Samherjastrákarnir fá hérna alveg grand
skip frá okkur og geta ekki
einu sinni séð sóma sinn í því
að mála það. Ég sagði við
Kristján Þór Júlíusson að hann
skyldi koma því inn á stjórnarfund hjá þeim að það væri
helvítis aumingjabragur að
hafa Gugguna svona illa málaða. Hún hefði alltaf fiskað út
á málninguna ekki síður en
skipstjórann. Allt í einu var
hún orðin eins og þreytt gamalt skip. Togari getur drabbast
niður eins og bíll sem þú þrífur
ekki. Vestfirsku útgerðirnar
hafa séð sóma sinn í því að
halda eignum sínum vel við.
Lengi vel bárum við af eins
og gull af eiri. Ég man sérstaklega eftir Finnboga Magnússyni útgerðarmanni á Patreksfirði. Hann kom alltaf hingað
með Helgu Magnúsdóttur og
sagði: Diddi, ég sæki hana
eftir átta daga. Þetta voru einfaldlega fastir liðir að taka
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Bjarndís ásamt vinnufélögum sínum.

skýrt, og spyr: Ertu að skoða
bílinn minn? Líst þér vel á
bílinn? Já, segir hann og horfir
á mig, átt þú hann? Já, segi
ég, þetta er fallegur bíll. Ég
var nú eiginlega að horfa á að
honum er ekki rétt lagt, segir
hann. Hvað ertu að segja, það
getur ekki verið, segi ég. Og
við horfum hvort á annað svolitla stund. Ég set í brýrnar og
spyr hann svo: Veist þú ekki
hver ég er? Nei, segir hann
Aksturslagið og löggan vandræðalega. Þá hallaði ég
mér að honum og hvíslaði:
„Ha? Hver hefur sagt þér Ég á þennan bæ og þessi bær
það? Ég hef bara einu sinni á mig, og ég bið að heilsa
verið stoppuð. Þeir ætluðu að strákunum á stöðinni. Síðan
sekta mig, en ég sagði að ég fór ég upp í bílinn og hann
yrði áður að fá áminningu. En stóð og horfði á eftir mér. Þar
ég viðurkenni, að ég fékk sekt. með var það búið. Seinna
Það eru nokkur ár síðan.“
lagði ég aftur eitthvað vitlaust
– Ég vissi ekkert um þetta. og þá kom yfirlögregluþjónnBara stöku sinnum séð hvítan inn þar að. Hver andskotinn,
Isuzu Trooper á förnum vegi segi ég, þú hér? Ég anda ekki
og þótt aksturinn heldur í rösk- á þig, þú átt víst þennan bæ,
vara og ákveðnara lagi. Ég er sagði hann. En nú er ég orðin
ekki endilega að segja að óskaplega pen í umferðinni.
þessum bíl sé ekið mjög hratt, Nú þorir maður ekki lengur
en ég sé hvernig manneskjan að vera svona frakkur. Ég var
er sem situr undir stýri. Akst- stundum áður að hjálpa bróður
urslagið segir nokkuð til um mínum á barnum, og þá voru
karakterinn…
stundum einhverjar aðkomu– Það var reyndar einhver löggur að stoppa mig eftir ball.
sem sagði að ég keyrði í Ég spurði þá Gumma Fylkis
uppmælingu! Ég skal segja hvort hann gæti ekki sagt
þér eitt, Hlynur minn. Það var þessum andskotum hverjir hér
fyrir nokkrum árum, þegar í bæ drykkju brennivín og
enn var tvístefna í Hafnar- hverjir ekki. Við reynum nú
strætinu, að ég lagði bílnum að gera það, sagði hann! En
öfugu megin við akstursstefnu ég viðurkenni, að þegar kunnalveg við dyrnar á Íslands- ingjar mínir voru farnir að tala
banka og skildi hann eftir í um bláu eldflaugina, þá fór
gangi meðan ég hljóp inn. ég aðeins að hægja á sprettÞetta var gamli blái Volvóinn inum.“
minn, gullmolinn. Ég var
– Málarðu fleira en hús og
eldsnögg og þegar ég kom veggi? Málarðu líka myndir?
aftur út, þá stóð einhver löggu„Nei, ég hef nú ekki gert
kjúklingur að sunnan fyrir mikið af því. Ég hef meira
framan bílinn, ungur og sak- verið að hjálpa barnabörnunlaus drengur, ábyggilega ný- um sem ég kalla svo, litlu
kominn úr skóla. Ég býð hon- frændsystkinunum mínum.
um góðan daginn, hátt og En ég ætla að gera það áður

en ég fer á elliheimilið. Mig
hefur alltaf langað svolítið í
striga.“

Strákarnir þora ekki einu
sinni í pissupásur
Bjarndís er sögð vera alveg
rosaleg tarnamanneskja að
eðlisfari og hún viðurkennir
það fúslega. „Strákarnir mínir
þora helst ekki að fara í pásur
þegar ég fer ekki í pásur. Ég
er að gera grín að því að þeir
þori ekki einu sinni að fara í
pissupásur. Ég vil láta hlutina
ganga og hespa þá af. Diddi
málari sagði alltaf við strákana og okkur: Verið þið lengur
og vandið ykkur, svo kemur
hraðinn. En ég held að ég sé
alltaf á uppmælingarhraða.“
„Vinnufélagarnir mínir eru
mér afskaplega mikilvægir.
Þeir eru vinir ekki síður en
starfsmenn og við höldum
mikið saman. Mér finnst
óskaplega gott að vera með
þessum strákum. Ég er heldur
ekkert óvön því – ég var ein
með 24 strákum í iðnskóla.
Mér finnst karlaheimurinn oft
ekki vera eins grimmur og
kvennaheimurinn. Karlar eru
allt öðruvísi en konur. Þeir
eru ekki eins snobbaðir. Ég
var einu sinni í kerlingasamkvæmi í Reykjavík þar sem
voru snyrtifræðingar og voðalega fínar konur og voru að
tala um snyrtivörur og maskara og krem upp á tíu þúsund
kall dollan og því um líkt.
Það barst í tal að ég væri málari og þær voru að segja hvað
ég væri með rosalega fína húð,
miðað við að vera alltaf í
málningu og slípiryki. Hvaða
krem notarðu? spurðu þær.
Guð almáttugur, ég nota bara
barnarassakrem á fimm
hundruð kall dollan, sagði ég.

Þær litu á mig eins og eitthvert
furðufyrirbæri. Ég fæ ofsalega
mikið kikk út úr svona! Ég
geng oft fram af kellingum
þegar ég er að klæmast, þó að
það sé sárasaklaust. Þá er
skárra að vera með strákunum.“

Synti yfir höfnina
á Ísafirði
Einu sinni synti Bjarndís
yfir höfnina á Ísafirði. „Maður
datt stundum í sjóinn þegar
verið var að mála bátana á
tunnuflekum sem voru ekki
sérlega stöðugir, og maður
kippti sér ekkert upp við það.
Pabbi sagði bara: Það er
enginn verri þótt hann vökni.
Einhvern tímann voru strákarnir að segja að ég myndi
ekki þora að synda yfir höfnina og veðjuðu við mig. Ég
hafði upp úr því um fjögur
þúsund kall sem var mikill
peningur á þeim tíma. Ég lét
mig bara hafa það, vippaði
mér úr skónum, stakk mér og
synti yfir og varð forrík á
svipstundu. Pabbi sagði bara
þegar hann sá mig stinga mér:
Hvert er hún nú að fara,
blessunin? Ekki málið!“
Eina sögu af Bjarndísi
málara setur undirritaður hér
í lokin. Fyrir nokkrum árum
var hún með fimmtíu tonna
krana frá Eimskip að setja
Thoro utan á hótelið. Þar voru
meðal annarra Bjarni heitinn
krani og Laugi, en Siggi
Guggu múrari var hangandi í
körfunni ásamt Bjarndísi. Þá
kom einhver slynkur á kranann og þau hentust til. Gríptu
bara í skaftið, hrópaði Siggi.
En Bjarndís kallaði í Lauga:
Ég ætlaði að grípa í skaftið á
Sigga eins og hann sagði mér,
en ég greip í tómt.
– Hlynur Þór Magnússon.

Suðureyri

Sæluhelgi
í sól og
blíðu
Sæluhelgin á Suðureyri
fór hið besta fram, enda
veður eins gott og hægt
er að hugsa sér norðan
Alpafjalla. Mikill fjöldi
fólks var í bænum, enda
eitthvað skemmtilegt
um að vera fyrir alla
aldurshópa. Metþátttaka
var í mansakeppninni.
Að öðru leyti tala myndirnar úr blíðunni á
Suðureyri um helgina
sínu máli betur en mörg
orð.

Hressir þátttakendur í mansakeppninni á Sæluhelginni á Suðureyri sem fram fór um síðustu helgi.

Þeir voru ekki allir háir í loftinu sem tóku þátt í mansakeppninni og því var aðstoð frá eldri vel þegin.

Og aðrir, líkt og þessi herramaður, báru hin skrautlegustu
höfuðföt enda veður eins og suður á Spáni.

Þessi rennibraut vakti mikla kátínu á meðal yngstu kynslóðarinnar og myndaðist biðröð við að komast að.

Ísafjörður

Faktorshúsið í
Hæstakaupstað
gert upp

MagnúsAlfreðsson húsasmíðameistari á Ísafirði er
um þessar mundir að gera
upp gamla Faktorshúsið í
Hæstakaupstað á Ísafirði, en
fyrir fáum árum keyptu þau
hjónin Magnús og Áslaug
Jóh. Jensdóttir það af Ísafjarðarkaupstað. Áslaug
rekur gistiheimili í næsta
húsi (Austurvegi 7) og þarna
í þessu fornfræga húsi verða
þau hjónin með einhvern
rekstur, þótt ekki sé full-

ákveðið enn með hverjum
hætti hann verður. Til greina
kemur m.a. að þarna verði
veitingasala, kaffihús og sýningarsalur o g e.t.v. listamannaíbúð á hluta efri hæðar.
Stærsti hluti Faktorshússins í
Hæstakaupstað er byggður árið 1788 og var það orðið ærið
lasið á seinni árum.
Á þessu ári veitti Húsafriðunarnefnd hæsta landshlutastyrk úr Húsafriðunarsjóði til
þessarar framkvæmdar. Auk

Þessi mynd af Faktorshúsinu í Hæstakaupstað í viðgerð var tekin snemma að morgni, og blátt þakið á því ber við sama
bláa litinn á Erninum í morgunskugganum.
þess veitti málningarverk- ins, hundrað lítra af málningu, Stefánsson arkitekt og sér- hyggur að þetta sé fyrsta hús á
smiðjan Harpa styrk til húss- en þess má geta, að Hjörleifur fræðingur í gömlum húsum landinu sem var málað.
MIÐVIKUDAGUR 15. JÚLÍ 1998
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kaup & sala
ókeypis smáauglýsingar

Til sölu er Mitsubishi
Lancer árg. 1988, ekinn 120
þús. km. Upplýsingar í síma
456 7525.

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

Til sölu er Ford Bronco II
árg. 1987, ekinn 90 þús.
km. Vél V6 2,9 er biluð.
Uppl. gefur Teddi í símum
456 4543 eða 852 8908.

Til leigu er 3ja herb. íbúð á
neðri hæð að Engjavegi 28 á
Ísafirði. Upplýsingar í síma
456 4039.

Óska eftir notuðum ísskáp
og þvottavél. Upplýsingar í
síma 456 3772.
Til sölu er 200 ltr. Philips
frystikista sem hefur ekkert verið notuð frá áramótum. Verð kr. 18.000. Upplýsingar í síma 456 3484.
Til leigu er íbúðin að Tangagötu 15b á Ísafirði sem er
105 m² á mjög góðum stað í
bænum. Upplýsingar í símum 466 1175 og 466 3375.
Á einhver diskinn eða spóluna ,,Syngjandi sveittir"
með Sálinni? Ef svo er, þá
vinsamlegast hafið samband
við Guðný í síma 456 2038.
Til leigu er 5 herb. íbúð á
Eyrinni á Ísafirði. Uppl. í
síma 893 8753.
Tveir mjög gæfir páfagaukar eru til sölu. Upplýsingar
í síma 456 7559.

Til sölu er Silver Cross
barnavagn, rimlarúm og
Hokus Pokus barnastóll.
Upplýsingar í síma 456
4250.

Ásta Kristinsdóttir á Þingeyri skrifar

Gamla fólkið og fæðið á
öldrunardeildinni á Ísafirði

Það er sárt til þess að vita,
hvernig búið er að gamla fólkinu á öldrunardeild sjúkrahússins á Ísafirði hvað fæðið

Til sölu er stórt hústjald í
mjög góðu lagi. Upplýsingar
í síma 456 7741.
Óska eftir að kaupa barnavagn (ekki Silver Cross) og
ungbarnavöggu. Upplýsingar í síma 456 3286.
Óska eftir að taka á leigu
2ja herbergja íbúð á Ísafirði.
Uppl. í síma 456 4363.
Til sölu er nýleg 24kw hitatúpa með innbyggðum spíral. Upplýsingar í síma 456
4027 eftir kl. 19.

ÍSAFJARÐARBÆR
HREINSUN LÓÐA
Til garðeigenda!
Líkt og mörg undanfarin sumur er
vinnuskóli starfræktur í Ísafjarðarbæ
þar sem rúmlega 100 fjörmiklir unglingar verða við störf. Eitt aðalverkefni
vinnuskólans er fegrun bæjarins og
liður í því er að bjóða garðeigendum
í bænum upp á hreinsun lóða, s.s. slátt
og hreinsun beða. Vinnuskólinn er
starfræktur í júní, júlí og hálfan
ágúst og mun bjóða upp á þessa þjónustu allan þann tíma. Gjald fyrir þessa
þjónustu er eftirfarandi:
Sláttur kr. 3.000.Hreinsun kr. 3.000.Sláttur og hreinsun kr. 5.000.Þeir sem hafa áhuga á að nýta sér
þessa þjónustu eru vinsamlegast
beðnir að hafa samband við vinnuskólann í síma 456 44687 eftir helgi.
Vinnuskóli Ísafjarðarbæjar.

Óska eftir notuðumísskáp,
má vera illa farinn. Uppl. í
síma 893 7198 eftir kl. 17.
Á sama stað fást kassavanir
kettlingar gefins.

Óska eftir að kaupa árabát.
Uppl. í síma 456 4484.

Til sölu er MMC Lancer
árg. 1989. Selst ódýrt. Upplýsingar í síma 456 3098.

Til sölu eru varahlutir í
Subaru 1800 árg. 85-91.
Uppl. gefur Magnús í símum
456 3905 og 456 3095.

Óska eftir ísskáp, þvottavél
og Soda Stream tæki á viðráðanlegu verði. Uppl. gefur Atli
í síma 456 3193 á kvöldin.

Til sölu er MMC Lancer
station, 4x4, árg. 1993,
ekinn 80 þús. km. Bíllinn er
rauður með sóllúgu, álfelgum og dráttarbeisli. Upplýsingar gefur Palli í símum
456 5079 eða 897 6795.

Til sölu er húseignin að
Sætúni 6 á Suðureyri. Uppl.
í síma 431 3248 eftir kl. 19.
Óska eftir að kaupa notaðan
barnavagn og vöggu. Uppl.
í síma 456 3286.

Tilboð óskast í húseignina

Minningarathöfn
Minningarathöfn um Bjarna Veturliðason
frá Hesteyri fer fram í Súðavíkurkirkju
föstudaginn 17. júlí kl. 14.
Sólveig Bjarnadóttir.

Horfur á fimmtudag:
Norðlæg átt, kaldi eða
stinningskaldi. Rigning
eða súld austan- og
norðan til en úrkomulítið suðvestan lands.
Hiti 10-16 stig.

Horfur á föstudag,
laugardag og sunnudag:
Lítur út fyrir norðan og
norðaustan átt, golu eða
kalda. Dálítil súld eða
rigning með köflum
austan- og norðanlands
en annars nokkuð bjart
veður. Áfram verður
fremur svalt í veðri á
norðanverðu landinu.

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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sner tir. Maturinn er ekki
aðeins skammarlega einhæfur, heldur líka svo skorinn við
nögl, að fólkið er sísvangt og
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HELGAR

MIÐVIKUDAGUR
13.00
15.10
15.35
16.00
16.25
16.50
17.10
17.30
17.45
18.00
18.05
18.30
19.00
20.05
20.35
21.00
22.00
22.30
22.50
23.45
01.55

Beint af slánni (e)
NBA molar
Cosby (16:25) (e)
Ómar
Snar og Snöggur
Súper Maríó bræður
Glæstar vonir
Sjónvarpsmarkaðurinn
Línurnar í lag (e)
Fréttir
Nágrannar
Prúðuleikararnir (8:22) (
19>20
Moesha (17:24)
Sjáumst á föstudaginn (5:6)
Eins og gengur (4:8)
Tildurrófur (2:6)
Kvöldfréttir
Íþróttir um allan heim
Beint af slánni (e)
Dagskrárlok

FIMMTUDAGUR
13.00 Lögregluforinginn Jack
Frost (e)
14.45 Ein á báti (6:22)
15.30 Daewoo-Mótorsport (e)
16.00 Eruð þið myrkfælin?
16.25 Snar og Snöggur
16.50 Simmi og Sammi
17.15 Eðlukrílin
17.30 Sjónvarpsmarkaðurinn
17.45 Línurnar í lag (e)
18.00 Fréttir

sjónvarpið
18.05
19.00
20.05
20.40
21.35
22.30
22.50
23.40
01.25
02.55

Nágrannar
19>20
Gæludýr í Hollywood
Bramwell (4:10)
Ráðgátur (18:21)
Kvöldfréttir
New York löggur (11:22)
Lögregluforinginn Jack Frost
Vélmennið (e)
Dagskrárlok

FÖSTUDAGUR
13.00 New York löggur (11:22) (e)
13.50 Læknalíf (14:14) (e)
14.45 Punktur.is (7:10) (e)
15.10 Hjákonur (2:3) (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 Silfurnáman
(The Legend of the Ruby Silver)
Kay Raine er ekkja eftir að eiginmaður hennar fórst við dularfullar aðstæður átta mánuðum fyrr. Hún á í vandræðum með að láta enda ná saman og
ákveður því ásamt syni sínum að slást
í för með tveimur vafasömum mönnum sem hafa fengið leyfi til að opna
gamla silfurnámu uppi í fjöllunum,
og vinna fyrir þá sem kokkur. En
hlutirnir fara heldur betur öðruvísi
en ætlað var því brátt nær græðgin
yfirhöndinni auk þess sem grafin
leyndarmál koma upp á yfirborðið.
22.35 Í skugga hins illa
(In the Shadow of Evil)
Lögreglumaðurinn Jack Brenner
hefur um margra mánaða skeið eltst

liggur jafnvel grunur á að það
þjáist af næringarskorti. Ég
veit, að aðstandendur hafa
kvartað yfir þessu, en án
nokkurs árangurs.
Mér er málið skylt, því að
meðal vistfólks á öldrunardeildinni er móðursystir mín
og hefur verið þar frá því að
deildin var opnuð fyrir nokkrum árum. Áður var hún á
öldrunardeildinni á Hlíf og þar
áður á elliheimilinu í Mánagötu. Á þeim stöðum var allt
aðra sögu að segja af fæðinu.
Þar var nóg að borða og líka
gott. Frænka mín er ekki
matvönd og hefur yfirleitt þótt
allur matur góður, en nú
kveður við annan tón hjá
henni. Ég hef fært henni mat,
t.d. svið, en slíkt lostæti fær
fólkið ekki þarna. Í hvert skipti
sem ég kem talar hún um mat
og spyr hvað ég hafi borðað.
Ég hef heimsótt frænku
mína á öldrunardeildina tvisvar til þrisvar í viku að undanförnu. Ég þarf oft að fara til
Ísafjarðar annarra erinda, og
það hittist þannig á að ég er
oft hjá henni í kaffitímanum
seinnipartinn. Meðlætið með
kaffinu er hálft rúnstykki með
osti og búið. Alltaf með osti.
Aldrei neinu öðru. Einu sinni
þegar ég var þarna og aldrei
slíku vant var rúgbrauð í stað
rúnstykkis bað einn vistmaðurinn um aðra sneið og fékk
hana einungis vegna þess að
annar hafði enga lyst á sinni.

HELGAR

veðrið

við fjöldamorðingja sem myrt hefur
eina konu í hverjum mánuði. Þegar
hann er að rannsaka nýjasta morðið
verður hann var við grunsamlegan
mann og ákveður að elta hann í bíl
sínum. En eftirförin fær skjótan enda
þegar Jack lendir í hörðum árekstri
og slasast alvarlega. Þegar hann
rankar við sér hefur hann misst
minnið og verður því að fá aðstoð
sálfræðings til að rifja málið upp. En
þá taka undarlegir atburðir að gerast.
00.10 Víghöfði (e)
(Cape Fear)
02.15 Götudrós (e)
(Daughter of the Streets)
03.50 Dagskrárlok

LAUGARDAGUR
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 (1:8) (e)
13.05 112 - Neyðarlínan
13.15 Villimenn við dyrnar (e)
15.00 Járnvilji (e)
16.45 Kvennagullið (e)
18.30 Glæstar vonir
19.00 19>20
20.05 Simpson-fjölskyldan (22:24)
20.35 Sumartónar (2:2)
21.10 Jane Eyre
Sagan um Jane Eyre eftir Charlotte
Bronte er ein frægasta ástar- og örlagasaga allra tíma. Hér er komin afar góð mynd eftir þessari sögu í
leikstjórn Ítalans Francos Zeffirelli.
Myndin segir frá hinni munaðarlausu

Á kvöldin er alltaf vatnsgutlssúpa og fólkið fer svangt
að sofa. Þetta hef ég fengið
staðfest hjá ýmsum fleirum.
Ætli stjórnendurnir myndu
sjálfir sætta sig við slíkt? Það
er tekið gjald af fólkinu fyrir
fullt fæði og það á rétt á að fá
fullt fæði og það góðan og
næringarríkan mat. Fólkið er
óskaplega leitt á þessari
einhæfni. Það fást fleiri tegundir af áleggi en ostur og
fleiri tegundir af meðlæti en
ólseig rúnstykki. Gamla fólkið á mjög erfitt með að japla
og slíta þetta í sundur með
kjafti og klóm. Frænka mín er
bara með aðra höndina heila
og hún titrar af áreynslu við
að ná þessu í sundur.
Þegar móðursystir mín átti
afmæli fyrir hálfu öðru ári
keypti hún sjálf kökur úr
bakaríi til að hafa til hátíðabrigða eitthvað annað en hálft
rúnstykki með osti og geta
jafnvel boðið einhverjum með
sér. Það eru ekki einu sinni
bakaðar pönnukökur þarna
þegar vistfólk á afmæli. Eftir
að göngin komu hef ég getað
heimsótt hana til Ísafjarðar á
afmælinu hennar, sem er í
febrúar.
Ég veit að aðstandendur
fara iðulega með mat til gamla
fólksins, og það étur allt sem
komið er með, jafnt þótt það
sé búið að borða þann „kvöldmat“ sem þarna er boðið upp
á. Það er ekki eðlilegt að fólk

HELGAR

sportið

Jane Eyre sem elst upp við illan kost
hjá ráðríkri frænku sinni. Jane tekst
þó með mikilli hörku að standast próf
í framhaldsskóla og gerist ráðskona á
glæsilegu óðalssetri í eigu manns sem
heitir Rochester. Svo fer að þau fella
hugi saman en skuggalegir atburðir í
fortíð hans eiga eftir að hafa afdrifaríkar afleiðingar.
23.05 Kafbátaæfingin
00.40 Vatnaveröld (e)
02.50 Hugarflug (e)
04.30 Dagskrárlok

SUNNUDAGUR
09.00 Sesam opnist þú
09.30 Bangsi litli
09.40 Mási makalausi
10.00 Svalur og Valur
10.25 Andinn í flöskunni
10.50 Frank og Jói
11.10 Húsið á sléttunni (9:22)
12.00 NBA kvennakarfan
12.25 Lois og Clark (8:22) (e)
13.10 Halló Dolly
15.30 112 - Neyðarlínan
15.40 Ég man (e)
17.40 Kvennagullið (e)
18.30 Glæstar vonir
19.00 19>20
20.05 Ástir og átök (19:22)
20.35 Rýnirinn
21.05 Darrow
Það er stórleikarinn Kevin Spacey
sem leikur aðalhlutverkið í þessari
áhrifaríku mynd. Clarence Darrow
var sveitamaður sem tókst að ljúka
prófi í lögfræði og hóf störf hjá Ameríska járnbrautarfélaginu. Hann lagði
allan sinn metnað í vinnuna og tók
einnig að sér málsvörn manns sem
myrt hafði borgarstjóra.
22.50 60 mínútur
23.40 Eldur og blóð
01.40 Dagskrárlok

Tálknafjörður

Sjóður til minningar
um Guðmund frá
Eyrarhúsum
Stofnaður hefur verið sjóður til að minnast Guðmundar
B. Sveinssonar frá Eyrarhúsum í Tálknafirði, en hann
hefði orðið 100 ára 3. ágúst
nk. Guðmundur starfaði mikið
með börnum og ungmennum
og var brautryðjandi í skógræktarmálum í Vestur-Barðastrandarsýslu og víðar.
Hann var stofnandi og lengi
gæslumaður barnastúkunnar
Geisla og var dugmikill baráttumaður fyrir bindindi á
áfengi og tóbak. Hann vann
að slysavarnamálum og
kenndi víða hjálp í viðlögum.
Guðmundur var áhugamaður
um ljósmyndun og tók mikið
af myndum. En fyrst og fremst
er hans minnst fyrir mikið og
fórnfúst starf að skógræktarmálum í heimabyggð sinni og
víðar.

Fyrir forgöngu Guðríðar
Birnu Jónsdóttur frá Sveinseyri og fleiri af þeim sem
nutu handleiðslu Guðmundar
heitins hefur nú verið stofnaður sjóður til þess að reisa
minnismerki um hann í skógrækt þeirri, sem við hann er
kennd, í hlíðinni fyrir ofan
Sveinseyri í Tálknafirði.
Minnismerkið verður afhjúpað við sérstaka athöfn á
afmælisdaginn, 3. ágúst nk.
Þeir sem vildu styrkja sjóðinn og leggja þessu málefni
lið geta lagt framlög sín inn á
reikning nr. 1118-05-430600
í Eyrasparisjóði á Tálknafirði, kt. 520169-1139. Framlög séu stíluð á Minningarsjóð Guðmundar B. Sveinssonar, 460 Tálknafirði.
(Frá undirbúningsnefnd).

Áskrift sími 456 4560
sé látið borga fullt fæði en fái
það ekki. Þetta er fólk sem
hefur alla tíð verið gestrisið
og viljað gera vel við gesti
sína sem koma á kaffitíma, en
þarna er það ekki hægt.
Öldrunardeildinni á Þingeyri var lokað fyrir eitthvað
um hálfum mánuði, og gömul
kona sem var flutt þaðan á
deildina á Ísafirði hefur beðið
grátandi um að fá að fara aftur
þangað sem hún var. Á deildinni á Þingeyri var bakað með
kaffinu og þar var heimilislegt.

Þess ber að geta, að starfsfólkið á öldrunardeildinni á
sjúkrahúsinu á Ísafirði er
ákaflega gott og elskulegt við
gamla fólkið, en það ræður
þessu einfaldlega ekki. Það
er verið að spara. Svo er ekki
sama hver deildin er. Ég hef
legið þarna á sængurkvennadeild, og þar var gott að borða
og hreinlega dekrað við okkur. En gamla fólkið má líða
hungur og næringarskort á
ævikvöldinu. Þar er hægt að
spara. Þetta er til skammar.

GERVIHNATTA
20.00 Fréttir og veður
20.35 Frasier (17:24)
21.00 Rannsókn málsins (3:4)
21.55 112 Neyðarlínan (5:6)
Drukknun
22.05 Bannsvæðið (3:6)
23.05 Ellefufréttir
23.20 Sjáleikurinn

FÖSTUDAGUR
MIÐVIKUDAGUR
13.25
16.25
16.45
17.30
17.35
17.50
18.00
18.30
19.00
20.00
20.35
20.40
21.05
22.05
23.00
23.15
23.35

Skjáleikurinn
Fótboltakvöld
Leiðarljós
Fréttir
Auglýsingatími
Táknmálsfréttir
Myndasafnið
Ferðaleiðir
Lögregluskólinn (13:26)
Fréttir og veður
Víkingalottó
Laus og liðug (2:22)
Löggan á Sámsey (5:6)
Heróp (9:13)
Ellefufréttir
Fótboltakvöld
Skjáleikurinn

FIMMTUDAGUR
11.25
13.25
13.40
14.00

Skjáleikurinn
Auglýsingatími
Fótboltakvöld
Opna breska meistaramótið í
golfi
Bein útsending frá fyrsta keppnisdegi
á Royal Birkdale golfvellinum á Englandi þar sem allir bestu kylfingar
heims mæta til leiks.
18.15 Auglýsingatími
18.30 Táknmálsfréttir
18.40 Krói (10:21)
19.00 Loftleiðin (16:36)

11.45 Sjáleikurinn
13.45 Auglýsingatími
14.00 Opna breska meistaramótið í
golfi
Bein útsending frá öðrum keppnisdegi á Royal Birkdale golfvellinum
á Englandi þar sem allir bestu kylfingar heims mæta til leiks.
18.15 Auglýsingatími
18.30 Táknmálsfréttir
18.40 Þytur í laufi (47:65)
19.00 Fjör á fjölbraut (5:14)
20.00 Fréttir og veður
20.35 Í foreldraleit
(Reasons of the Heart)
Bandarísk sjónvarpsmynd frá 1996
um unga konu sem leitar uppruna
síns.
22.00 Ást í fangelsi
(Captives)
Bresk/bandarísk bíómynd frá 1995.
Ung kona hefur tannlæknastörf innan veggja fangelsis í þann mund
sem hjónaband hennar leysist upp.
23.40 Saksóknarinn (10:20)
00.25 Útvarpsfréttir
00.35 Skjáleikurinn

LAUGARDAGUR
09.00
10.30
12.45
13.00

Morgunsjónvarp barnanna
Sjáleikurinn
Auglýsingatími
Opna breska meistaramótið í
golfi

Fasteign til sölu

FRUMMYND - VÍDEÓHÖLLIN

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.

Opið mánudaga - föstudaga
frá kl. 13:00-23:30,
laugardaga kl. 11:00-23:30
og sunnudaga kl. 14:00-23:30

Þakkir
Innilegar þakkir sendi ég öllum þeim sem
glöddu mig með skeytum, blómum, gjöfum
og heimsóknum á 80 ára afmælinu mínu
þann 5. júlí sl.
Guð blessi ykkur öll.
Sölvey Jósefsdóttir.

við Norðurveg, sími 456 4853

Nýir diskar
Flugan
Pottþétt 12
Sykurmolarnir
Páll Óskar og
Casino
Grease
Björk

Nýjar myndir
Seven Years in Tibet
Á hjara veraldar hefst ferð
hans fyrir alvöru

Boogie
Nights

Þakkir
Innilegar þakkir sendi ég öllum þeim sem
glöddu mig með skeytum, blómum, gjöfum
og heimsóknum á 90 ára afmælinu mínu
þann 11. júlí sl.
Guð blessi ykkur öll.
Þórður Einarsson.

Þar sem kynlífið
var viðskipti og
viðskiptin voru góð!

Nýtt! - Nýtt!

DVD-diskar til leigu

Þökkum innilega fyrir samúð og hlýhug vegna andláts föður okkar,
tengdaföður, afa og langafa

Jóhannesar Þórarinssonar
Hlíðarstræti 26, Bolungarvík

Börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn

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
17.35 Auglýsingatími
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Rússneskar teiknimyndir (3:14)
18.30 Hafgúan (24:26)
19.00 Strandverðir (6:22)
20.00 Fréttir og veður
20.35 Lottó
20.40 Georg og Leó (11:22)
21.10 Umhverfis jörðina
(The Great Race)
Bandarísk gamanmynd frá 1965 um
kappakstur tveggja ævintýramanna og
ökuþóra um síðustu aldamót sem
keppa einnig um hylli sömu konunnar.
23.45 Engum að treysta
(Gang in Blue)
Bandarísk spennumynd frá 1996.
Þeldökkur lögreglumaður vekur athygli yfirboðara sinna á kynþáttamisrétti sem þrífst innan lögreglunnar.
01.20 Útvarpsfréttir
01.30 Skjáleikurinn

SUNNUDAGUR
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
11.00 Skjáleikurinn
13.00 Opna breska meistaramótið í
golfi
Bein útsending frá lokadegi keppninnar á Royal Birkdale golfvellinum
á Englandi þar sem allir bestu kylfingar
heims mæta til leiks.
17.35 Auglýsingatími
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Bananakakan
18.15 Tómas og Tim (10:10)
18.30 Hvað nú, Baddi? (2:3)
(Hvad nu, Bhatso?)
Norræn þáttaröð um lítinn dreng og

systkini hans sem hafa misst foreldra
sína úr alnæmi.
19.00 Geimstöðin (2:52)
20.00 Fréttir og veður
20.35 Halldór Kiljan Laxness (2:3)
Klukka landsins
Annar þáttur af þremur þar sem
Halldór Laxness rekur ævi sína og
verk í gömlum viðtölum. Einnig rætt
við fólk um skáldið og verk þess.
21.35 Emma í Mánalundi (10:26)
(Emily of New Moon)
Kanadískur myndaflokkur fyrir alla
fjölskylduna gerður eftir sögumLucy
Maud Montgomery um ævintýri
Emmu og vina hennar áJátvarðareyju
við strönd Kanada.
22.25 Helgarsportið
22.45 Blæjan
(Halfaouine)
Túnísk bíómynd frá 1990 um ungan
dreng sem fær að fylgja móður
sinni í baðhúsið og segir félögum
sínum hvað dylst undir blæjunni.
00.25 Útvarpsfréttir
00.35 Skjáleikurinn

Enski boltinn
verður á
Canal+ frá
miðjum
ágústmánuði

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

Kajakferð fyrir Hornstrandir
Um helgina reru fjórir menn á kajökum frá Hornbjargsvita og sem leið liggur fyrir
Hornvík, Hælavík og Kögur, Fljótavík og Straumnes og Aðalvík og allt út fyrir Ritinn, en
þaðan „húkkuðu“ þeir sér far með báti til Ísafjarðar. Veður var afbragðsgott og sléttur sjór
og fátt minnti á svarrandi vetrarbrim Norður-Íshafsins, sem jafnt og þétt étur niður
björgin miklu í aldanna og árþúsundanna rás.
Á annarri myndinni er Súlnastapi undir Hælavíkurbjargi og kajakarnir heldur smáir
undir þessum hrikalega berggangi, sem er svo gersamlega laus frá sjálfu bjarginu, að þar
á milli má sigla allstórum skipum. Í Súlnastapa er ekki síður fuglabyggð en í sjálfu
bjarginu, eins og nafnið bendir til.
Á hinni myndinni er Hælavíkurbjargið að baki og Hællinn og Gölturinn gægjast upp úr
sjónum þar fyrir framan.

Húsnæði Grunnskóla Ísafjarðar í Kaupfélagshúsinu við Austurveg

Tilbúið eftir tvo mánuði

Framkvæmdir við bráðabirgðahúsnæði fyrir Grunnskóla Ísafjarðar eru í fullum
gangi hjá Eiríki og Einari Val
hf. á annarri og þriðju hæð
gamla kaupfélagshússins á
Ísafirði.
Stefnt er að því að húsnæðið
verði tilbúið fyrir kennslu
þann 15. september nk. Elísabet Gunnarsdóttir arkitekt og
Tækniþjónusta Vestfjarða hf.
annast teikningar og hönnun.
Nú er búið að rífa nær allt
innan úr hæðunum tveimur,

þannig að þær eru nú hvor um
sig einn geimur með nokkrum
burðarsúlum á stangli.
Þarna verða síðan gerðar
sjö kennslustofur auk aðstöðu
fyrir kennara. Inngangur í
kennsluhúsnæðið verður með
þeim hætti, að byggður verður
nýr stigagangur utan við
húsið, og mun hann ná út fyrir
inngangshurð kjötvinnslunnar
sem er á fyrstu hæð, og síðan
er gengið úr honum beint inn
Svona er nú umhorfs á efstu hæð gamla kaupfélagshússins á Ísafirði: Allir milliveggir
á aðra hæðina.
horfnir og senn verður farið að innrétta þarna kennsluhúsnæði.

BÍLATANGI
Ísafirði
Símar 456 3800 og 456

4580

SONY
ATV
AIWA
PANASONIC

