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Ódýrasta sólpallaefnið í bænum!

Sími 456 5500
Leitin að ódýru sólpallaefni
endar hjá Ágústi og Flosa!!!

Ódýrasta sólpallaefnið í bænum!
28 x 95 á kr. 133.- pr. m
21 x 95 á kr. 97.- pr. m

- sjá viðtal við nýráðinn framkvæmdastjóra
Fjórðungssambands Vestfirðinga í miðopnu

Ásgeir Þór upplýsir
gamalt sakamál á Ísafirði

Margir bíða spenntir eftir
því að útsendingar Sýnar hefj-
ist á Ísafirði, ekki síst áhuga-
menn um enska fótboltann,
sem verður eingöngu á Sýn
og byrjar um miðjan ágúst.
Áætlanir um byrjun þessara
útsendinga hafa iðulega tekið
breytingum. Í vor var yfirlýst
að þær hæfust ekki fyrr en í
nóvember, en á Atvinnuvega-
sýningunni á Ísafirði auglýsti
Póllinn hf. á Ísafirði, umboðs-
maður Sýnar og Stöðvar 2,
að þær myndu hefjast um
mánaðamótin júlí-ágúst.

Samkvæmt heimildum
blaðsins er enn ekki fullvíst

hvenær útsendingarnar hefj-
ast, en þó er nú talið öruggt að
það verði einhvern tímann í
ágúst eða snemma í septem-
ber. Allur sá búnaður (svokall-
aður endabúnaður) sem
Landssíminn þarf að útvega
til að það sé hægt mun vera
kominn til landsins, en stranda
mun á því að tæknimenn
fyrirtækisins komi úr sumar-
leyfum. Taka mun nokkra
daga að ganga frá búnaðinum
þegar í það verður gengið.

Nákvæmari upplýsingar
um þetta var engin leið að fá,
hvorki hjá Landssímanum né
Sýn – vegna sumarleyfa.

Ísafjarðarbær

Halldór með
lægri laun en
Kristján Þór
Halldór Halldórsson bæj-

arstjóri Ísafjarðarbæjar er með
um 100 þúsund króna lægri
heildarlaun en forveri hans  í
starfi, Kristján Þór Júlíus-
sonar, núverandi bæjarstjóri
á Akureyri. Laun og hlunn-
indi Halldórs skiptast í fjóra
liði, föst laun með ótakmark-
aðri yfirvinnu, laun fyrir að
sitja fundi bæjarráðs og bæjar-
stjórnar, aksturskostnað og
símakostnað. Ef hann situr
alla fundi og notar heimasíma
sinn fremur mikið geta heild-
arlaun hans numið rúmum
481 þúsund krónum á mánuði.

Laun og hlunnindi Kristjáns
Þórs Júlíussonar skiptust
einnig í fjóra liði, föst laun,
fasta yfirvinnu, aksturskostn-
að og símakostnað en hann

fékk ekki greitt sérstaklega
fyrir fundarsetur. Samanlögð
laun hans og hlunnindi voru
rúmar 580 þúsund krónur á
mánuði og eru því laun núver-
andi bæjarstjóra um 100 þús-
und krónum lægri en hjá
forvera hans.

Bæjarráðsmenn og bæjar-
fulltrúar í Ísafjarðarbæ fá kr.
8.468 fyrir hvern fund sem
þeir sitja, en forseti bæjar-
stjórnar og formaður bæjar-
ráðs fá tvöfalda þá upphæð.
Ef miðað er við að fundir bæj-
arráðs séu að jafnaði 55 á ári
fær bæjarráðsmaður sem situr
alla fundi kr. 465.740 í þóknun
á ári en formaður bæjarráðs
kr. 931.480. Sjá nánar frétt á
blaðsíðu 2.

Sjónvarpsstöðin Sýn

Útsendingar að hefjast?
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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.

Leiðari

Ísafjarðarkirkja

Sumarkvöld við orgelið
Bolungarvík

Stórsýning í Drymlu
Ísafjarðarbær

Sýning Axels úrsmiðs

Davíð, Halldór og
Sighvatur geri

hreint fyrir sínum
dyrum!

,,Ef menn sjá ekki að sér
mega goðin á stallinum fara
að skjálfa. Ef þessir menn
skilja þjóðina er komið að því
að þeir geri bragarbót og sættist við þjóð sína. Ef þeir ekki
gera það á veldi þeirra ekki marga lífdaga eftir.”

Þessi skilaboð Matthíasar Bjarnasonar, fyrrv. sjávarútvegs-
ráðherra, til stjórnmálamanna, á fundi á Ísafirði s.l. haust, eru
ekki lengur orðin tóm. Eftir fund Sverris Hermannssonar á
Ísafirði, þar sem hann sagði kvótakerfinu stríð á hendur, og
naut til þess fulltingis Matthíasar, er ljóst að goðin á stallinum
eru farin að titra.

Viðbrögðin við ,,brölti Sverris Hermannssonar” eins og
komist hefur verið hér áður að orði, birtast einkum með
tvennum hætti hjá þeim, sem nú þykir að sér vegið: Annars
vegar með þögninni, sem stjórnmálamönnum er einkar töm
þegar að þeim er sótt, hins vegar með  útúrsnúningum og
lítilsvirðingu.

Ummæli Einars Odds Kristjánssonar, alþingismanns,
aðspurður um viðhorf hans til Sverris, skera sig þó úr: ,,Mér
finnst það sorglegt. Þetta er einn af forustumönnum Sjálf-
stæðisflokksins til mjög margra ára. Hann var ráðinn pólitískt,
sem bankastjóri Landsbankans af fyrrverandi formanni
Sjálfstæðisflokksins, Þorsteini Pálssyni. Því miður fór það
svo að núverandi formaður Sjálfstæðisflokksins, Davíð
Oddsson, sá sig tilneyddan að reka hann úr starfi. Ég held að
öllum hafi þótt það mjög leiðinlegt að það þurfti að fara svo.”

Því verður ekki með nokkru móti trúað að þingmaðurinn
hafi ætlað að gefa yfirlýsingu af þessu tagi. Hann hlýtur að
hafa misst þetta út úr sér. Flestum er ljóst að Alþýðuflokkur,
Framsóknarflokkur og Sjálfstæðisflokkur töldu sig ,,eiga”
stól fyrir sinn mann í stöðu bankastjóra við Landsbankann.
En, að formenn  þessara flokka gætu ráðið og rekið (sinn)
bankastjóra Landsbankans þegar þeim hentaði  hvarflaði ekki
að nokkrum heilvita manni.

Það verður fróðlegt að fylgjast með viðbrögðum við um-
mælum Einars Odds.  Á þessu stigi er ekki hægt að taka þau
alvarlega. Hins vegar, verði þessi ummæli ekki borin til baka,
segir það meira en mörg orð um hvers konar stjórnarfar við
búum við.

Formenn viðkomandi stjórnmálaflokka verða að gera hreint
fyrir sínum dyrum. Höfðu þeir þetta vald yfir bankastjórum
stærsta banka landsins? Höfðu þeir þá í hendi sér og þar með
það ofurvald yfir bankanum, sem felst í því að geta ráðið og
rekið bankastjórana þegar þeim bauð svo við að horfa?

Þessum spurningum verður ekki mætt með þögninni.
s.h.

Þriðjudagskvöldið 29. júlí kl. 20:30 verður þýski organ-
istinn Jörg Sondermann með tónleika í Ísafjarðarkirkju. Á
tónleikunum leikur hann m.a. verk eftir J.S.Bach og Franz
Liszt. Tónleikarnir eru haldnir í samvinnu Ísafjarðarkirkju
og Tónlistarfélags Ísafjarðar. Þriðju sumartónleikar Tónlist-
arfélagsins verða í kirkjunni 9. ágúst en þá koma fram þau
Inga Rós Ingólfsdóttir og Hörður Áskelsson.

Næstkomandi föstudag, 24. júlí, verður haldin stórsýning
í Drymlu í Bolungarvík. Sýndir verða munir úr steinum og
málmi sem unnir eru af þeim Ragnheiði Ólafsdóttur og
Aðalsteini Gunnarssyni frá Þingeyri. Einnig sýnir Sólveig
Vagna Vagnsdóttir, tréstyttur úr rekaviði sem hún hefur
skorið út. Öll eru þau sjálfmenntuð, hvert í sínu fagi.
Sýningin stendur í viku, alla virka daga kl. 13-18.

Sýningu Axels Eiríkssonar úrsmiðs ,,Framkoma" sem
staðið hefur frá 11. júlí í Edinborgarhúsinu á Ísafirði lýkur
sunnudaginn 25. júlí. Opið er alla daga frá kl. 16-18 nema
nk., laugardag en þá verður opið frá kl. 16-21 og verður
listamaðurinn sjálfur á staðnum þann dag. Hér er um að
ræða fyrstu einkasýningu Axels. Nokkur verkanna eru til
sölu en flest þeirra eru í einkaeign.

Laun bæjarstjóra Ísafjarðarbæjar og bæjarfulltrúa

Halldór með lægri
laun en Kristján Þór

Halldór Halldórsson bæjar-
stjóri í Ísafjarðarbæ er með
umtalsvert lægri heildarlaun
og hlunnindi en Kristján Þór
Júlíusson hafði, og munar þar
liðlega hundrað þúsund krón-
um á mánuði.

Laun og hlunnindi Halldórs
skiptast í fjóra liði: Föst laun
með ótakmarkaðri yfirvinnu,
laun fyrir að sitja fundi bæjar-
ráðs og bæjarstjórnar, aksturs-
kostnað og símakostnað. Ef
hann situr alla fundi og notar
heimasíma fremur mikið eru
heildarlaun hans og hlunnindi
hjá Ísafjarðarkostnað samtals
kr. 481.265 á mánuði.

Föst laun Halldórs eru kr.
380.000 á mánuði og innifalin
í þeirri upphæð er ótakmörkuð
yfirvinna. Fyrir að sitja fundi
bæjarráðs og bæjarstjórnar
fær hann kr. 8.468 fyrir hvern
fund. Bæjarráðsfundir munu
vera að jafnaði um 55 á ári og
bæjarstjórnarfundir um 20 á
ári, en bæjarstjórn kemur ekki
saman á sumrin, heldur aðeins
bæjarráð. Ef Halldór sæti alla
fundi bæjarráðs og bæjar-
stjórnar fengi hann fyrir það,
miðað við fyrrnefndar meðal-
talstölur um fundafjölda, kr.
52.925 á mánuði að jafnaði.
Hins vegar getur bæjarstjóri
aldrei setið alla fundi og situr
auk þess ekki bæjarráðsfundi
þegar hann er í sumarfríi. Hall-
dór fær greiddan fastan akst-

Halldór Halldórsson. Kristján Þór Júlíusson.

urskostnað, 1.200 km á mán-
uði samkvæmt taxta ferða-
kostnaðarnefndar ríkisins, en
hann er kr. 36,15 á km, eða
samtals kr. 43.380 á mánuði.
Loks fær hann greitt fastagjald
af heimasíma og auk þess allt
að 4.000 umframskref árs-
fjórðungslega og er mánaðar-
legur símakostnaður sem
hann fær greiddan allt að kr.
4.960.

Laun og hlunnindi Kristjáns
Þórs Júlíussonar fyrrverandi
bæjarstjóra í Ísafjarðarbæ
skiptust einnig í fjóra liði. Föst
laun, fasta yfirvinnu, aksturs-
kostnað og símakostnað.
Hann fékk ekki greitt sérstak-
lega fyrir fundasetur. Saman-
lögð laun hans og hlunnindi
voru kr. 580.370 á mánuði.

Föst laun Kristjáns Þórs
voru kr. 275.000 á mánuði.
Síðan fékk hann greidda 90
tíma í fasta yfirvinnu á mán-
uði, samtals kr. 257.030. Akst-
ursgreiðslur og símagreiðslur
voru sambærilegar við það
sem Halldór Halldórsson
hefur.

Þar sem Halldór fær aðeins
greitt fyrir þá fundi bæjarráðs
og bæjarstjórnar sem hann
situr, en Kristján Þór fékk
fasta yfirvinnu og ekki sér-
stakar greiðslur fyrir hvern
fund, er ljóst að heildarlaun
og hlunnindi Halldórs sam-
kvæmt ofanrituðu eru hámark,

er við að bæjarstjórnarfundir
séu að jafnaði 20 á ári fær
bæjarfulltrúi sem situr alla
fundi kr. 169.360 í þóknun á
ári en forseti bæjarstjórnar
tvöfalda þá upphæð eða kr.
338.720. Þess ber að gæta, að
sumir bæjarfulltrúar eiga
jafnframt sæti í bæjarráði og
fá því greitt á báðum stöðum.

sem ekki verður náð að fullu.
Ef reiknað er með að hann
missi af 10-12 fundum á ári
að jafnaði, lækkar heildarupp-
hæðin um ca. kr. 10.000 á
mánuði. Ljóst má því vera, að
Halldór er með meira en 100
þúsund krónum minna í heild-
arlaun og hlunnindi á mánuði
hjá Ísafjarðarbæ en Kristján
Þór hafði.

Bæjarráðsmenn og bæjar-
fulltrúar í Ísafjarðarbæ fá kr.
8.468 fyrir hvern fund sem
þeir sitja, en forseti bæjar-
stjórnar og formaður bæjar-
ráðs fá tvöfalda þá upphæð
eða kr. 16.936 fyrir hvern
fund. Ef miðað er við að fundir
bæjarráðs séu að jafnaði 55 á
ári fær bæjarráðsmaður sem
situr alla fundi kr. 465.740 í
þóknun á ári en formaður bæj-
arráðs kr. 931.480. Ef miðað Fagranes

Kvöldferð
í Vigur

Á föstudag verður farin
skemmtiferð í Vigur með
ferjunni Fagranesi.

Siglt verður frá Ísafirði
kl. 21 og er til Vigur verð-
ur komið, verður eyjan
skoðuð. Á heimleið verð-
ur slegið upp harmonikku-
balli á dekki og sungið og
dansað í kvöldsólinni, sem
spáð er á föstudag.

Miðapantanir í ferðina
eru í síma 456 3155.Formaður bæjarráðs Ísafjarðarbæjar getur fengið um 1,1 millj. króna á ári fyrir fundarsetur

í bæjarráði og bæjarstjórn og aðrir bæjarráðsmenn á sjöunda hundrað þús. krónur.
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LEIKSKÓLINN BAKKASKJÓL

Leikskólakennari eða starfsmaður
óskast í 100% stöðu sem fyrst. Einnig
vantar í 100% stöðu í september.
Umsóknum skal skila á bæjarskrif-
stofu á eyðublöðum sem þar fást eða
hafa samband við leikskólastjóra í
síma 456 3565 eftir 17. ágúst.

Jóna Lind,
leikskólastjóri Bakkaskjóls.

ÍSAFJARÐARBÆR

ORKUBÚ
VESTFJARÐA

Starfsmenn óskast
Orkubú Vestfjarða óskar eftir að ráða starfs-

menn í vinnuflokk Orkubúsins í Vestur-Barða-
strandarsýslu. Aðsetur vinnuflokksins er á
Patreksfirði.

1. Óskað er eftir vélstjóra með 4. stigs
réttindi.

2. Óskað er eftir lagtækum og starfssömum
starfsmanni, til alhliða starfa í vinnuflokknum.
Til greina getur komið að taka nema í raf-
veituvirkjun.

Umsóknir um ofangreind störf ásamt upp-
lýsingum um menntun og fyrri störf sendist
Orkubúi Vestfjarða, Stakkanesi 1, 400 Ísafirði
fyrir 5. ágúst nk.

Upplýsingar um störfin gefa Jakob Ólafsson
og Kristján Haraldsson í síma 456 3211 og
Runólfur Ingólfsson í síma 456 1411.

Upplýsingar um Orkubú Vestfjarða má finna
á vefsíðum fyrirtækisins http://www.ov.is/

Orkubú Vestfjarða.

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 hefur verið framlengdur til
1. ágúst nk. Nánari upplýsingar gefur Þóra
Gestsdóttir, læknafulltrúi í síma 450 4501
frá kl. 08:00-16:00 virka daga.

Eldhús
Starfsfólk óskast til almennra starfa. Við

leitum að hæfu og reglusömu starfsfólki til
framtíðarstarfa. Um er að ræða fjölbreytni
í verkefnum og athyglisverð launakjör. Hluta-
störf koma til greina. Nánari upplýsingar
gefur Birgir Jónsson, yfirmatráðsmaður í
síma 450 4560 og í hs. 456 4656 og
Guðjón S. Brjánsson, framkvæmdastjóri í
vs. 450 4500.

Ók ölvaður og réttindalaus á miklum hraða í

 jarðgöngunum og endaði á gangaveggnum

Sviptur ökuleyfi í átján mán-
uði og gert að greiða sekt

Sautján ára piltur, búsettur
í Bolungarvík, var í gær
dæmdur í Héraðsdómi Vest-
fjarða til að greiða 120 þúsund
króna sekt til ríkissjóðs, ella
sæta fangelsi í 25 daga fyrir
að hafa ekið bifreið undir
áhrifum áfengis, án ökurétt-
inda og ógætilega, með allt
að 140 km hraða í Breiðadal
og allt að 110 km hraða í
jarðgöngunum undir Breiða-
dals- og Botnsheiðar. Í göng-
unum ók pilturinn nokkrum
sinnum utan í gangavegginn
og á gátskjöld uns bifreiðin
stöðvaðist, allt með þeim
afleiðingum að bifreiðin stór-
skemmdist og farþegi í fram-
sæti hennar hlaut brot fremst
á hægri framhandlegg og á
bátsbeini. Auk sektarinnar var
ákærði sviptur rétti til að
öðlast ökuskírteini í 18 mán-
uði frá dómsbirtingu að telja
og frestar áfrýjun ekki fram-
kvæmd dóms að því leyti. Þá

var ákærða gert að greiða allan
sakarkostnað, þar með talin
20.000 króna saksóknarlaun í
ríkissjóð og 30.000 króna
málsvarnarlaun skipaðs verj-
anda síns.

Málavextir eru þeir að að-
faranótt sunnudagsins 1. nóv-
ember 1997 var ákærði við
áfengisdrykkju. Eftir að hafa
drukkið úr u.þ.b. hálffullum
vodkapela fór hann inn á veit-
ingastaðinn Vagninn á Flat-
eyri, þar sem hann drakk úr
einni ölkrús áður en hann
yfirgaf staðinn milli kl. 02:00
og 02:30 um nóttina. Þaðan
hélt hann í samkvæmi á
Flateyri þar sem hann neytti
frekara áfengis. Meðal gesta í
samkvæminu var stúlka, einn-
ig búsett í Bolungarvík, um-
ráðamaður bifreiðarinnar sem
ákærði ók. Pilturinn og stúlk-
an yfirgáfu samkvæmið og
hugðust fara akandi til Bol-
ungarvíkur í bifreið stúlkunn-

ar. Ákærði, sem ekki hafði
öðlast ökuréttindi, ók síðan
sem leið lá frá Flateyri, eftir
Hvilftarströnd og þaðan inn
Breiðadal að munna Vest-
fjarðaganga. Ákærði viður-
kenndi að hafa ekið ógætilega
á þeirri leið með allt að 110
km hraða og í göngunum
kvaðst ákærði hafa dregið úr
hraðanum og taldi hraðann
hafa verið 80-85 km á klst.
Þar missti hann stjórn á
bifreiðinni með þeim afleið-
ingum að hún rakst utan í
gátskjöld og gangaveggi.

Eftir það kvaðst ákærði
ekkert muna eftir sér fyrr en
eftir að bifreiðin hafði stöðv-
ast, stórskemmd, og hann hafi
verið að aðstoða stúlkuna við
að komast út úr bifreiðinni.
Við áreksturinn hlaut stúlkan
brot fremst á hægri framhand-
legg og á bátsbeini. Sam-
kvæmt niðurstöðu alkóhól-
rannsóknar á blóðsýni, sem

af ákærða var tekið kl. 06:15
sömu nótt reyndist áfengis-
magn í blóði hans vera 1,83%.

Í niðurstöðu dómsins segir
að við ákvörðun refsingar
þyki mega líta til ungs aldurs
ákærða og þess að hann hefur
ekki áður sætt refsingu. ,,Á
hinn bóginn ber til þess að
líta, að ákærði var með veru-
legum áfengisáhrifum er hann
hóf akstur nefndrar bifreiðar,
hann hafði ekki réttindi til að
aka bifreið og skeytti engu
um öryggi farþega í framsæti
bifreiðarinnar er hann ók
henni allt of hratt miðað við
aðstæður. Þykir mildi að ekki
hlutust alvarlegri líkams-
meiðsl af hátterni ákærða en
raun ber vitni," segir í dóms-
niðurstöðu.

Í niðurstöðu dómsins segir
að átelja beri slæleg vinnu-
brögð ákæruvalds við samn-
ingu ákæruskjals. Dóminn
kvað upp Jónas Jóhannsson.

Sautján ára piltur kom
sl. laugardag fljúgandi á

einkaflugvél að sunnan á
heimaslóðir sínar á

Ísafirði og til þess að
heimsækja afa og
ömmu. Pilturinn er
Friðrik Ómarsson,

sonarsonur Gígju Tóm-
asdóttur og Reynis

Torfasonar á Ísafirði.

Friðrik hefur einkaflug-
mannspróf og blind-

flugsréttindi, þrátt fyrir
ungan aldur, enda

byrjaði hann í flugnámi
16 ára, sjö mánuðum

áður en hann byrjaði að
læra á bíl, og bóklega

náminu í fluginu lauk
hann áður en hann tók

bílprófið.

Friðrik ólst upp á
Ísafirði en fluttist suður

fyrir tveimur árum. Hann
stundar nú nám í Fram-
haldsskólanum í Garða-
bæ og hyggur á frekara

flugnám að loknu
stúdentsprófi. Áhugi
hans á flugi kviknaði

þegar hann var í starfs-
kynningu inni á Ísafjarð-

arflugvelli fyrir nokkrum
árum.

Með Friðrik Ómarssyni
í för vestur var afi hans í

hina ættina, Friðrik
Björnsson, en hann kann

ekki á flugvél og var því
dóttursyninum ekki á

nokkurn hátt til halds og
trausts á loftsins vegum.

Lærði á flugvélina
á undan bílnum

Sautján ára ísfirskur piltur með blindflugsréttindi

Friðrik Ómarsson ásamt Friðriki Björnssyni afa sínum við komuna til Ísafjarðar.
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Glerlist Mörtu Maríu
Safnaðarheimilið

Marta María Hálfdánardóttir sem nú heldur myndlistar-
sýningu á slóðum feðra sinna á Ísafirði.

Þessi mynd er önnur tveggja „systra“ á sýningunni, og
nefnist hún Öldur.

Marta María Hálfdánar-
dóttir glerlistamaður hefur
opnað sýningu á verkum
sínum í Safnaðarheimili Ísa-
fjarðarkirkju við Sólgötu. Á
sýningunni eru 20 verk, öll úr
munnblásnu gleri sem unnið
er með eldfornri aðferð, en
sjálf er glergerðin listgrein út
af fyrir sig. Verkin eru öll til
sölu. Sýningin er opin á sama
tíma og kirkjan sjálf, eða frá
kl. 10 til 16 alla daga og verður

uppi fram í ágústlok. Gengið
er inn um aðaldyr kirkjunnar.

List sína nam Marta María
fyrir mörgum árum, bæði hér
á landi og erlendis og hefur
unnið að henni síðan. Hún
hefur haldið fjölda sýninga,
bæði einkasýningar hér heima
og tekið þátt í samsýningu í
Köln Þýskalandi, sem má
teljast ein af háborgum list-
anna.

Marta María Hálfdánar-

dóttir er búsett í Garðabæ, en
á rætur að tekja til Ísafjarðar,
því að faðir hennar, séra Hálf-
dán Helgason, prófastur á
Mosfelli í Mosfellsveit, var
sonur dr. Jóns Helgasonar

biskups Íslands, en hann var
sonur séra Helga Hálfdánar-
sonar, prestaskólakennara og
sálmaskálds, sonar séra Hálf-
dánar Einarssonar, sem var
prestur á Ísafirði (Eyri í Skut-

ulsfirði) um og eftir miðja síð-
ustu öld. Í hans tíð var sú
kirkja smíðuð á Ísafirði, sem
fórst í eldsvoðanum fyrir ára-
tug, en kirkjusmiðurinn var
Einar snikkari Hálfdánarson,

sonur séra Hálfdánar á Eyri.
Meðal þekktra verka Mörtu

Maríu má nefna glerlistaverk
í Garðakirkju, en þar  þjónaði
á sínum tíma sr. Helgi Hálf-
dánarson, langafi hennar.

Tvær ísfirskar stúlkur

Varðskipsnem-
ar um borð í Tý

Meðal skipverja um borð í
varðskipinu Tý þessar vikur-
nar eru tvær ísfirskar stúlkur,
Edda María Salmarsdóttir og
Kristín Þóra Henrýsdóttir,  en
þær voru að klára tíunda bekk
í Grunnskólanum á Ísafirði í
vor. Þær fara einn túr með
skipinu og bera stöðuheitið
„varðskipsnemar“. Þær eru
reyndar ekki eina kvenfólkið
þar um borð núna, því að þar
eru nú átta stúlkur, sex þeirra
varðskipsnemar og tvær með
starfsheitið viðvaningar, og
hefur kvenþjóðin aldrei áður
verið svo fjölmenn í áhöfn á
íslensku varðskipi. Hér er því
um sannkallað „kvennafar“ að
ræða, sbr. kaupfar.

Varðskipið lagði úr höfn í

Í brúnni á varðskipinu Tý: Thorben J. Lund stýrimaður, Edda María Salmarsdóttir og Kristín Þóra Henrýsdóttir.

Reykjavík á mánudaginn í
síðustu viku og átti viðkomu
á Ísafirði á fimmtudag og
föstudag. Eldsnemma á föstu-
dagsmorguninn hitti BB
stúlkurnar tvær að máli um
borð í varðskipinu og spjallaði
við þær og fleiri í áhöfninni.
Þær þvertaka fyrir að stefna
að því að verða varðskips-
menn eða jafnvel skipherrar
með tímanum.

– Af hverju eruð þið þá að
þessu?

„Við erum bara að þessu
upp á fjörið!“

– Er eitthvert fjör um borð í
varðskipi?

„Já!“ segja þær báðar. „Og
svo verður gaman að hafa gert
þetta og eiga minningarnar frá

þessu.“
– Mikið af strákum í áhöfn-

inni?
„Ja, sumir eru ungir, en ann-

ars er allur gangur á því“, segja
þær, og bæta við að þeir séu
góðir og kurteisir við þær.

„Þeir eru ágætir!“
– Þið megið víst ekki segja

hvenær eða hvert þið farið
héðan…

„Við vitum það ekki. Það
veit enginn nema skipherrann.
Honum dettur eitthvað í hug
og þá fer hann bara.“ Það eina

sem þær vita um ferðir skips-
ins, að áætlað er að skipið
komi í höfn í Reykjavík í lok
mánaðarins.“

Undir hádegið á föstudag-
inn var björgunaræfing í Ísa-
fjarðarhöfn, og þar var varð-
skipsnemunum miskunnar-
laust sökkt í sæ (reyndar í til
þess gerðum búningum) og
þeir síðan hífðir upp á bryggj-
una með löndunarkrana fyrir
trillubáta.

Það fréttist um helgina af
varðskipinu Tý og áhöfn þess,

að bjargað var á Ströndum
erlendum ferðamanni sem
hafði týnt öðrum skónum. Það

er sitthvað sem varðskips-
menn fást við á ferðum sínum!

Þær Kristín Þóra og Edda María eru óneitanlega hermann-
legar í fasi um borð í Tý í Ísafjarðarhöfn.

TRYGGVI GUÐMUNDSSON HDL
HAFNARSTRÆTI 1 • ÍSAFIRÐI

456 3940 & 456 3244 • 456 4547 • Netfang: tryggvi@snerpa.is

  Fasteignaviðskipti

 Einbýlishús / raðhús

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.

Góuholt 3:
140,7m² einbýlishús á einni hæð ásamt bílskúr. Áhv. ca. 2,7

millj. Verð' kr. 12.000.000.-

 3ja herbergja íbúðir
2ja herbergja íbúðir

Atvinnuhúsnæði

 4-6 herbergja íbúðir

uppgerðum geymsluskúr. Laust
fljótlega. Áhv. ca. 3,3 millj.
Verð kr. 6.200.000.-
Urðarvegur 13: 85m² einb.hús
á einni hæð ásamt kjallara. Skipti
á stærri eign möguleg, Áhv. ca.
3,2 millj. Verð kr. 5.500.000.-

jarðhæð í þríb.húsi, uppgerð
að mestu. Skipti á stærri eign
mögul. Áhv. ca. 700 þús.
Verð kr. 3.900.000.-
Túngata 18: 53,4m² íbúð á 1.
hæð fyrir miðju í fjölb.húsi
ásamt sér geymslu. Áhv. ca.
1,9 millj. Verð kr. 5.500.000.-
Urðarvegur 78: 73,2m² íbúð
á 3. hæð í fjölb.húsi ásamt sér
geymslu. Áhv. ca. 2,7 millj.
Verð kr. 5.400.000.-

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

Áhv. ca. 3,8 millj.
Verð kr. 6.500.000.-
Urðarvegur 80: 82m² íbúð á
jarðhæð í fjölb.húsi ásamt sér
geymslu. Áhv. ca. 1,2 millj.
Verð kr. 6.000.000.-

Engjavegur 31: 92,1m² 4ra
herbergja íbúð á n.h. í tvíb.húsi.
Mikið uppgerð, skipti á stærri
eign möguleg. Áhv. ca. 2,2 millj.
Verð kr. 5.500.000.-
Fjarðarstræti 11: 131m² 4 herb.
íbúð á efri hæð í tvíb.húsi. Áhv.
ca. 3.8 millj. Verð kr. 6.800.000.-
Hnífsdalsvegur 27: 182m²
glæsileg íbúð m/parketi og
harðviðarinnréttingum. Einnig
415m² iðnaðar- og viðgerðar-
húsnæði ásamt lagerhúsnæði.
Tiboð óskast.
Silfurtorg 1: 150m² 4-5 herb.
íbúð á 3. hæð í tvíb.húsi ásamt
íbúðarlofti. Mikið uppgerð. Áhv.
ca. 3,8 millj. Verð kr. 8.00.000.-
Sólgata 5: 102m² 6 herb. íbúð á
2 hæðum í norðurenda í tvíb.húsi.
Áhv. ca. 3,5 millj.
Verð kr. 5.000.000.-
Sólgata 8: 101,7m² 3-4 herb.
íbúð á efri hæð í þríb.húsi ásamt
helmingi kjallara og rislofts. Áhv.
ca. 850 þús. Verð kr. 7.000.000.-
Stórholt 9: 164,3m² 6 herb. íbúð
á 1.h.t.v. ásamt herb. í kjallara
með sér inngangi. Hægt að
ganga í garð af svölum. Áhv. ca.
3,8 millj. Verð kr. 8.000.000.-
Stórholt 13: 123m² íbúð á 3.
hæð í fjölbýli ásamt bílskúr. Verið
er að gera íbúðina upp. Áhv. ca.
567 þús. 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. Áhv. ca. 3.5 millj.
Verð kr. 6.900.000.-

Hjallavegur 19: 242m² einb.hús
á 2. hæðum ásamt innb. bílskúr.
Sér íbúð á n.h. Ýmis skipti
möguleg. Áhv. ca. 5 millj. Verð
kr. 11.500.000.-
Lyngholt 8: 138m² einb.hús á
einni hæð ásamt 31m² bílskúr.
Nýtt parket, nýmálað. Skipti
möguleg. Áhv. ca. 5,5 millj.
Verð kr. 10.800.000.-
Móholt 9: 152,4m² einb.hús á
einni hæð ásamt bílskúr. Laust
strax. Skipti á minni eign
möguleg. Áhv. ca. 4 millj.
Verð kr. 11.500.000.-
Seljalandsvegur 48: 188m²
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr. Áhv. ca. 700 þús.
Verð kr. 12.700.000.-
Seljalandsvegur 72: 112m²
einb.hús á tveimur hæðum. Áhv.
ca. 4,3 millj. Verð kr. 8.500.000.-
Tangagata 6a: 99,7m² einb.hús
á tveimur hæðum. Laust fljótlega.
Öll tilboð skoðuð. Áhv. ca. 1,5
millj. Verð kr. 6.800.000.-
Tangagata 15b: 103m² einb.hús
á tveimur hæðum ásamt

Árholt 12 - Úlfsá: 183,5m²
einýlishús á tveimur hæðum,
uppgert að mestu. Áhv. ca. 2,7
millj. Verð kr. 10.800.000.-
Fjarðarstræti 33: 176,5m²
einbýlishús á tveimur hæðum.
Góður garður, ekkert áhvílandi.
Verð kr. 8.500.000.-
Góuholt 1: 142m² einbýlishús í
góðu standi á einni hæð ásamt
bílskúr. áhv. ca. 5,8 millj.
Verð kr. 11.600.000.-
Hafraholt 10: 144,4m² enda
raðhús á tveimur hæðum ásamt
22,4m² bílskúr. Áhv. ca. 2,8 millj.
Verð kr. 9.300.000.-
Heiðarbrún 12 - Holt: 221m²
einbýlishús á tveimur hæðum.
Má gera að tveimur sjálfstæðum
íbúðum.
Verð kr. 10.500.000.-
Hjallavegur 4: 242m²
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr. Fallegt útsýni.
Tilboð óskast.

Stórholt 11: 80m² íbúð í góðu
standi á 3. hæð t.h. í fjölb.húsi
ásamt sér geymslu. Áhv. ca. 2,5
millj. Verð kr. 5.800.000.-
Stórholt 13: 86.3m² íbúð á 2.
hæð í fjölb.húsi ásamt sér
geymslu og bílskúr. Áhv. ca. 3
millj. Verð kr. 6.200.000.-
Túngata 21: 84,9m² íbúð á 1.
hæð í þríb.húsi ásamt bílskúr.

Aðalstræti 20: 94m² íbúð á 4.
hæð t.h. í fjölb.húsi ásamt sér
geymslu. Áhv. ca. 1.8 millj.
Tiboð óskast.
Hlíf II Torfnesi: 50,4m² íbúð á 2,
hæð í Dvalarheimili aldraðra.
Áhv. ca. 3,9 millj.
Verð kr. 6.200.000.-
Túngata 12: 62m² íbúð á

Glerlist Mörtu Maríu
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Hörður Högnason hjúkrunarforstjóri FSÍ skrifar

Um fæði á FSÍ
Það er áhyggjuefni, hve oft

er skrifað um viðkvæm mál í
blöð, sem byggð eru á mis-
skilningi, sögusögnum, rógi
eða ósannindum vegna þess
að ekki hefur verið leitað eðli-
legra skýringa hjá málsaðil-
um.

Þjónusta á sjúkrahúsi,
lækningar og hjúkrunarmeð-
ferð vegna hinna ýmsu sjúk-
dóma, eða við ákveðna sjúkl-
inga, eru sérstaklega viðkvæm
mál, sem geta hæglega valdið
misskilningi hjá þeim sem
ekki þekkja til og leita heldur
ekki eftir útskýringum.

Vegna ónærgætinna skrifa í
28. tbl. BB um fæði á öldrun-
arlækningadeild FSÍ er vert
að eftirfarandi komi fram:

Eldhús sjúkrahússins notar
fimm vikna matseðil, þar sem
sérstaklega er gætt að fjöl-
breytni fæðuvali, kaffimeðlæti
og álegg og reynt að fyrir-

byggja einhæfni. Þar hefur
m.a. verið stuðst við matseðla
frá öðrum sjúkrahúsum,
ábendingar hjúkrunarfólks og
ráðleggingar næringarfræð-
ings á vegum FSÍ.

Reynt er að haga samsetn-
ingu eftir manneldismarkmið-
um og minnka þátt óhollrar
fitu í fæðinu. Hlutfall græn-
metis, ávaxta og trefja er
hærra í fæðinu á FSÍ en margir
sjúklinganna eiga að venjast
heima; það er bæði nauð-
synlegt út frá næringarþörfum
og vegna minni hreyfigetu
þeirra. Einnig er hlutur brauð-
metis í kaffimeðlæti hærri en
kaka og sætinda af sömu
ástæðu.

Fæði og kaffimeðlæti aldr-
aðra á FSÍ er miðað við nær-
ingarþarfir og óskir að því
marki sem sjúkdómsástand og
hæfni til fæðuinntöku leyfir.
Þetta getur verið mjög mis-

munandi milli einstaklinga.
Magn og samsetning fæðu

og kaffimeðlætis hjá öldruð-
um fer eftir óskum viðkom-
andi, með þeirri undantekn-
ingu að vissir sjúkdómar kalla
á sérfæði, sem því miður er
ekki alltaf hægt að hafa í sam-
ræmi við fyllstu óskir, eða
fyrri matarvenjur.

Margar tegundir af ,,göml-
um og góðum” íslenskum mat
eru ekki mjög hollar sjúkum
og geta verið beinlínis hættu-
legar öldruðum einstaklingum
með hjartabilun, svo dæmi sé
tekið. Á FSÍ er þess gætt að
stilla þeim í hóf, láta líða hæfi-
legan tíma milli þeirra og mat-
reiða þær t.d. með minna salt-
magni en venja er til.

Misjafnri matarlyst frá degi
til dags er mætt með meiri,
eða minni skammti á diskinn.
Lítil vandkvæði eru á að gefa
þeim meira sem svangir eru.

Undantekning frá þessu getur
verið t.d. hjá sykursjúkum, þar
sem halda verður góðu jafn-
vægi á milli fæðuinntektar og
lyfjagjafa, ef ekki á illa að
fara.

Að lokum skal á það bent,
að ef aðstandendur sjúklinga
á FSÍ þurfa útskýringa við á
meðferð og þjónustu við ást-
vin sinn, er nærtækast að afla
þeirra hjá viðkomandi deild-
arstjóra, vakthafandi hjúkr-
unarfræðingi, eða lækni. Þurfi
þeir að koma á framfæri kvört-
un vegna þjónustunnar er eðli-
legt að snúa sér beint til hjúkr-
unarforstjóra, yfirlæknis eða
framkvæmdastjóra.

Hörður Högnason,
hjúkrunarforstjóri FSÍ.

Fjórðungssjúkrahúsið.

Reykjanes við Ísafjarðardjúp

Afkomendur
Guðbjargar
í Þernuvík

hittastSéra Baldur í Vatnsfirði flytur staðarlýsingu, en þarna er verið að skoða fornminjar sem
fundust ekki alls fyrir löngu.

Fyrir skömmu komu
saman í Reykjanesi við

Ísafjarðardjúp afkom-
endur Guðbjargar

Einarsdóttur frá
Þernuvík í Ögurhreppi
(1865-1945) og Ang-
antýs Arngrímssonar

frá Sútarabúðum í
Grunnavík (1863-

1915). Þau hjón
bjuggu framan af á

ýmsum stöðum í
Grunnavík og á Snæ-
fjallaströnd,  fyrst að

Stað og síðar Sútara-
búðum í Grunnavík,

síðan að Berjadalsá,
Gullhúsá og Snæ-

fjöllum á Snæfjalla-
strönd, en loks áttu

þau heima í Bolungar-
vík. Angantýr drukkn-
aði í nóvember 1915

þegar vélbáturinn
Öldin fórst í stórviðri á
Ísafjarðardjúpi. Síðar

fluttist Guðbjörg til
Akureyrar og svo til

Reykjavíkur, þar sem
hún átti heima síðustu

fimmtán ár ævinnar.
Börn þeirra Guðbjarg-

ar og Angantýs voru tíu
og komust öll til full-

orðinsára.
Komið var saman á

föstudagskvöldi og þá
hengdar upp myndir úr

öllum fjölskyldunum.
Daginn eftir var farið í

siglingu með Konna
Eggerts frá bryggjunni í

Ögri yfir að Snæfjalla-
strönd og allt út að

Gullhúsá, en um kvöldið
var sameiginleg máltíð,

söngur og gleði í Reykja-
nesi. Á sunnudeginum

var farið í kirkjuferð í
Vatnsfjörð, þar sem séra

Baldur messaði og var
síðan leiðsögumaður um
þennan merka sögustað

Ekki þarf að taka fram,
að veðrið lék við fólkið.

Meðal barnabarna
Guðbjargar og Angantýs

er Hafsteinn Vilhjálms-
son á Ísafirði, en hann
og Halla Sigurðardóttir
kona hans létu blaðinu

meðfylgjandi myndir í té.
Þau rómuðu mjög

aðstöðuna og þjónust-
una í Reykjanesi.

Meðal fólksins á þessari mynd er fyrir borðsendanum
Halla Sigurðardóttir, eiginkona Hafsteins Vilhjálmssonar,
en henni á hægri hönd er Ísfirðingurinn Hallsteinn Sverr-
isson og skáhallt á móti er eiginkona hans, Anna Eygló
Antonsdóttir.

Pálmi Sigurhjartarson við orgelið í Vatnsfjarðarkirkju.

Fréttir af banslysi á þjóðvegi númer eitt í Öræfasveitinni eru
skelfilegar en duga ekki til þess að vekja forráðmenn íslensku
þjóðarinnar. Aldagamlir draugar verða greinilega ekki kveðnir
niður svo glatt. Íslendingar hafa lengi reynt að auglýsa Ísland sem
ferðamannaland. Það blasir við okkur Íslendingum þvílík lýsing á
landinu í auglýsingabæklingum á erlendum tungumálum, að halda
mætti að um væri að ræða allt annað og betra land en það Ísland
sem Íslendingar byggja.

Frönsk kona lét lífið, en hún var farþegi í bíl sem sveigt var til
hliðar til þess að forðast árekstur við kindur. Frakki ók bílnum og
ætlaði sér greinilega að komast hjá því að aka á þær. Konan mun
hafa kastast 30 metra út úr bílnum, sem fór fjórar veltur. Konan
notaði ekki bílbelti. Enn einu sinni er minnt á það hversu ódýr og
einföld vörn og í raun líftrygging bílbelti eru. En það er önnur saga
og miklu verri, að á Ísafirði, kaupstaðnum fyrrverandi á
Skutulsfjarðareyri má sjá foreldra, afa og ömmur aka
með börn sem sitja án þess að bílbelti séu spennt og
jafnvel í framsætum. Óþarfi ætti að vera að rifja upp
fyrir Vestfirðingum dauðaslys í Hrútafirði fyrr í
sumar og slys í Skötufirði. Í báðum tilvikum
voru bílbelti ekki notuð!

Aftur að þjóðvegi númer eitt og
sauðfénu, að ógleymdum kúm og
hrossum. Mörgum þykir það undar-
leg hugsun alþingismanna, að vilja
með öllum mögulegum ráðum halda
í lögum forréttindum þessara skyn-
lausu skepna. Af ummælum úr
landbúnaðarráðuneytinu í framhaldi
dauðaslyssins í Öræfum mætti halda
að bændur og einkum sauðfé, kýr og
hross væru mun betur að sér í
umferðarlögum og –menningu
en ökumenn.

....þjóðvegum Íslands
Ferðamálastjóri sér þá úrlausn

að útlendir ferðamenn undirriti
yfirlýsingu um að þeir geri sér grein fyrir því, að búfénaður eigi
allan forgang á þjóðvegum Íslands. Oft hafa ökumenn á leið um
Skagafjörð og Norðurárdal ekið á hross í myrkri og slasast og
eyðilegt bíla sína.

Samkvæmt umferðarlögum nýtur búfé sérréttinda. Leyfi
lögreglustjóra þarf til reksturs búfjár í þéttbýli en ekki á vegi. Fylgja
skulu nægilega margir gæslumenn. Ef vænta má umferðar á móti
skal einn gæslumaður fara fyrir. Að öðru leyti er búfé treyst til þess
að valsa eftirlitslaust um þjóðvegina.

Samkvæmt vegalögum er lausaganga búfjár bönnuð við ákveðnar
aðstæður. Þá skal hátta svo til að að stofnbraut og tengivegir séu
girtir. Annars gilda, eins og fyrr var sagt, fullkomin og frjáls afnot
búfjár af þjóðvegum. Ein undantekning er sú, að sveitarfélög geta
bannað lausagöngu búfjár innan marka sinna. Í rúman áratug hafa
gilt reglur í Ísafjarðarsýslum, sem banna lausagöngu hrossa. Taktu
eftir því lesandi góður, að eftir sem áður eiga kýr og sauðfé frjáls
afnot af þjóðvegum, ekki aðeins til jafns við bíla og ökumenn
auðvitað. Skepnurnar eiga forgang. Þeim ber ekki að fara eftir
umferðarreglum. Margir minnast þess að fyrir nokkrum árum varð
hörmulegt banaslys sunnan Hólmavíkur. Ungur maður var einn á
ferð í bíl sínum og lenti á árekstri við hest að næturlagi. Í næsta
sveitarfélagi, sem var, Nauteyrarhreppi, gilti bann við lausagöngu
hrossa allt árið. Þar bjó og býr enn bóndi, sem á nokkuð hrossastóð,
sem ekki vissi gjörla af banninu. Auðvitað ber eigenda búfjárins að
lúta lögum. Sýslumaður á Ísafirði og lögregla reyndu að bregðast
við marg ítrekuðum kvörtunum vegfarenda þess efnis að oft hefði
legið við stórslysum í Ísafirði, firðinum innst í Ísafjarðardjúpi. Um
þessi vandræði mátti lesa meðal annars í BB. Mestu vandræðin
voru eftir að myrkur lagðist yfir.

 Lausnir
Mikil breyting hefur orðið á sveitarfélögum á norðanverðum

Vestfjörðum síðustu árin. Þau eru nú aðeins þrjú. Sveitarfélögin í
Ísafjarðardjúpi, Norður-Ísafjarðarsýslu, skiptust í þrennt. Eitt fór
undir Ísafjarðarbæ. Þrjú sameinuðust í nýjum Súðavíkurhreppi. En
Nauteyrarhreppur flúði bann við lausagöngu hrossa og sameinaðist
Hólmavíkurhreppi. Um 30 íbúar bjuggu þar og þeir sem höfðu
kosningarétt kusu núverandi fyrirkomulag.

Fletti menn dagblöðum síðustu ára verða með reglulegu millibili,
einkum síðsumars og á haustin, fyrir augum fréttir um það að ekið
hafi verið á hross og bíll hafi stórskemmst. Bíleigandinn ber
ábyrgðina. Hrossið hleypur jafnvel á brott þegar best lætur, annars
borgar eigandi bílsins eða vátryggingafélag hans. Stundum meiðist
fólk. Það þykir ekki fréttnæmt að aka á kind, nema afleiðingarnar
séu jafn hörmulegar og í Öræfum um helgina.

Hvað eru alþingismenn að hugsa? Þjóðin snýst á hvolf yfir
svokölluðu hálendisfrumvarpi. Skorað var á Forseta Íslands að
undirrita ekki lög vegna deilna um afnot hálendisins. Fjöldi
málsmetandi manna birtir áskoranir í dagblöðum. En það er ekki
rætt á alþingi að breyta því fyrirkomulagi fornaldar, að búfé sé
mannskepnunni rétthærra. Er ekki löngu orðið tímabært að taka á
þessum málum? Ef migið er utan í stjórnarráðshúsið í Reykjavík
kemur lögreglan til skjalanna, svo fremi það sé maður en ekki
hundur sem mígur. Ef ökumaður ekur of hratt við bestu skilyrði á
hann von á því að missa ökuréttindin. Ef bóndi hleypir búfénaði á
þjóðvegina á hann, og að sjálfsögðu skepnurnar, allan rétt. Er þetta
ekki öfugsnúið? Þingmenn vaknið og breytið lögunum!

 Dauðinn ...
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Um leið og Ásgeir Þór tekur

við hinu nýja embætti lætur
hann af starfi hjá Þorbirni hf.
í Bolungarvík. Fyrir rúmum
tveimur árum var hann ráðinn
í sérverkefni hjá Bakka hf. í
Bolungarvík eitt sumar í
skólafríi, „og það gekk ekki
verr en svo, að mér stóð til
boða fast starf þegar ég lyki
námi í Bandaríkjunum vorið
eftir.“ Frá þeim tíma hefur
hann unnið hjá Bakka hf. og
síðan Þorbirni hf. í beinu
framhaldi af því og nefnir sig
almennan skrifstofumann, en
hefur reyndar gengið þar í hin
ólíkustu verk, svo sem fram-
leiðsluuppgjör úr rækju-
vinnslunni og fiskvinnslunni,
útreikninga á framleiðni og
afkomu, gerð starfslýsinga og
starfsmannahandbóka, um-
sjón með launagreiðslum,
markaðsmál, þýðingar, mót-
töku gesta og almannatengsl
o.s.frv. En af hverju sótti hann
um starfið hjá Fjórðungssam-
bandinu?

Fjórðungssambandið
er sameiningartákn

Vestfirðinga

„Ég leiddi alls ekki hugann
að því í upphafi að sækja um
það. Hins vegar hef ég dáðst
að kraftinum í sambandinu.
Jóhann T. Bjarnason vann þar
mikið og traust starf. Að öllum
öðrum ólöstuðum átti hann
mestan þátt í því að Vest-
fjarðagöngin eru staðreynd í
dag. Það hygg ég að sé sam-
dóma álit sveitarstjórnar-
manna á Vestfjörðum. Þar
liggur fyrst og fremst að baki
gríðarmikið og óeigingjarnt
starf Jóhanns. Svo tók Eiríkur
Finnur Greipsson við og síðan
Halldór Halldórsson og
bryddað hefur verið upp á
mörgu nýju á síðustu árum,
mörgum góðum og þörfum
verkefnum, sem ég hlakka til
að fylgja eftir. Sem dæmi má
nefna Atvinnuþróunarfélagið
og fjarnámið við Framhalds-

skólann. Ekki síður hlakka ég
til að finna ný og spennandi
verkefni til að fást við. Fjórð-
ungssambandið er orðið mjög
öflugur samstarfsvettvangur
fyrir sveitarfélögin og að öll-
um líkindum sterkara út á við
en það hefur áður verið.
Jóhann T. Bjarnason vann sitt
mikla og góða starf helst í
kyrrþey og það var e.t.v. ekki
eins sýnilegt öllum almenn-
ingi og það sem er verið að
gera í dag. Ég ákvað að sækja
um vegna þess að mér fannst
mér mjög spennandi og krefj-
andi og skemmtilegt að geta
lagt mitt af mörkum til þessara
verkefna, ef ég fengi tækifæri
til. Ég sendi inn umsókn og
það fór svona. Ég er þakklátur
því trausti sem stjórn sam-
bandsins sýndi mér með því
að velja mig úr hópi margra
hæfra umsækjenda. Ég vona
að ég standi undir því og geti
haldið áfram að gera Fjórð-
ungssambandið enn frekar að
sameiningartákni Vestfirðinga
og að þar megi hinn mikli
slagkraftur þeirra sameinast
og fá útrás.“

– Heldurðu að þú staldrir
lengur við í þessu starfi en
þeir Eiríkur Finnur og Hall-
dór? Verðurðu ekki orðinn
bæjarstjóri einhvers staðar
áður en varir, eða þingmaður,
nú eða sparisjóðsstjóri í Bol-
ungarvík þegar Sólberg lætur
af því starfi?

„Nú fórstu alveg með það!
Ha? Nei, ég held að það sé
engin hætta á því. Ætli menn
kunni því ekki mun betur að
hafa mig hinum megin við
borðið í sparisjóðnum og geta
dregið út úr manni hin og þessi
gjöld og vexti. Kringumstæð-
urnar réðu því að þessir tveir
menn sem þú nefndir skiptu
nokkuð fljótt um starfsvett-
vang. Enginn ræður sínum
næturstað og ekki ég heldur,
en ég tek við þessu verkefni í
fullri alvöru og lít ekki á það
sem einhvern stökkpall eða
biðstöð. Ég mun gera mitt
besta, en tíminn einn mun

önnur saga. Eftir þetta fór ég
til Bandaríkjanna, vegna þess
að iðnrekstrarfræðinni var þá
ekki hægt að ljúka hér heima
með BA- eða BS-gráðu. Ég
fékk inngöngu á nokkrum
stöðum en fyrir valinu varð sá
skóli þar sem ég gat komist
inn með stystum fyrirvara og
byrjað á áramótum. Þetta var
Auburn University í Mont-
gomery í Alabama og þar lauk
ég BS-prófi í viðskiptafræði.“

Gömlu gildin í
�biblíubeltinu�

– Varðst þú eitthvað var við
þann aðskilnað hvítra og
svartra, sem svo mikið var
barist um þarna í Suðurríkj-
unum gömlu og allt fram undir
það síðasta?

„Í orði kveðnu er slíkt ekki
lengur til staðar og maður
verður naumast var við það á
yfirborðinu. Hins vegar eru
hin gömlu gildi, hin gömlu
fjölskyldugildi, ennþá mjög
rótgróin á þessu svæði, enda
er þetta er í jaðri „biblíubelt-
isins“ svokallaða. Þegar farið
er í verslunarmiðstöðvar, þá
eru þar jafnan nokkrar hvítar
konur saman að versla, tvær,
þrjár eða fjórar, og síðan eru
svörtu konurnar nokkrar sam-
an að versla. Og það er vissu-
lega mjög illa séð, að hvítur
piltur og svört stúlka eða öfugt
séu að slá sér upp saman. Jafn-
framt er það illa séð, að fólk
búi saman í óvígðri sambúð.
Þarna eru engin læti og engin
átök, en maður finnur að það
er grunnt á hinum gömlu
viðhorfum og maður skynjar
að þarna eru enn einhverjar
óskráðar línur sem helst ekki
má fara yfir. Suma staði sækir
að mestum hluta hvítt fólk og
aðra staði svart fólk. Maður
skynjar þessar óljósu línur, en
á hinn bóginn er lögð á það
þung áhersla á yfirborðinu að
engir fordómar séu lengur til
staðar og á vissan hátt er fólk
að reyna sitt besta. Það er bara
svo skammt um liðið frá

ströngum aðskilnaði hvítra og
svartra, að það fólk sem stóð í
þeim átökum hvað harðast er
nú í dag rétt að komast af
léttasta skeiði.“

Gestahúsið í Bolungarvík
Um tíma á milli skóla var

Ásgeir Þór verslunarstjóri hjá
föður sínum í Bolungarvík og
jafnframt settu þeir árið 1992
á stofn gistiheimili í Bolungar-
vík, Gestahúsið, en seldu þann
rekstur áður en Ásgeir fór utan
til Bandaríkjanna. „Við feng-
um mjög góða umfjöllun og
þóttum vera með fyrsta flokks
gistiheimili, en því miður var
nýtingin ekki eins og við
vonuðumst til og ekki nægileg
stígandi í traffíkinni. Ef til vill
var það vegna þess, að þróun
ferðamála var fremur skammt
á veg komin í Bolungarvík,
og ef til vill vegna þess að
Bolungarvík er nokkurn veg-
inn á endastöð ferðamanna.
Hvað sem því líður, þá virtist
fullreynt eftir þrjú ár að þessi
rekstur með þessum hætti
skilaði ekki því sem til þurfti
og þess vegna var hann seld-
ur.“

Opna þarf veginn
 upp á Bolafjall

– Háir það verulega ferða-
þjónustu í Bolungarvík að þar
skuli vera endastöð en ekki
gegnumstreymi ferðafólks?

„Vissulega vantar það gegn-
umstreymi sem margir sækj-
ast eftir, en á hitt er að líta, að
Bolungarvík þarf í sjálfu sér
ekki að vera endastöð. Skála-
víkin er mjög fallegur og frið-
sæll staður og til þess að kom-
ast þangað verður að fara
gegnum Bolungarvík. Það er
og hefur verið baráttumál bæj-
arstjórnar Bolungarvíkur að
fá veginn upp á Bolafjall
opnaðan á ný. Þaðan er geysi-
lega mikið og fallegt útsýni
og það var og er vissulega
enn ætlunin að byggja þar út-
sýnispall. Vonandi næst lend-

Ásgeir Þór Jónsson viðskiptafræð-
ingur í Bolungarvík er nýráðinn
framkvæmdastjóri Fjórðungssam-

bands Vestfirðinga og tekur við því
starfi eftir næstu mánaðamót, en
fyrrverandi framkvæmdastjóri, Hall -

dór Halldórsson úr Ögri, tók í vor við
starfi bæjarstjóra í Ísafjarðarbæ.
Ásgeir Þór er rétt rúmlega þrítugur
að aldri, sonur Jóns Friðgeirs Ein-
arssonar byggingameistara og fyrri
konu hans, Ásgerðar Sigrúnar Hauks-
dóttur, en hún lést þegar drengurinn
var aðeins fimm ára. Seinni kona Jóns
Friðgeirs er Margrét Kristjánsdóttir,
umboðsmaður í Bolungarvík, og gekk
hún Ásgeiri í móðurstað. Sambýlis-
kona Ásgeirs er Þuríður Guðmunds-
dóttir, en hún er dóttir hjónanna Guð-

mundar Agnarssonar og Kristrúnar
Guðfinnsdóttur. Þuríður á fyrir tvo
litla stráka og eina eldri dóttur.

skera úr um framtíðina.“

Lögfræðin ekki eins og
þættirnir um Matlock

Ásgeir Þór er stúdent frá
Menntaskólanum á Ísafirði
árið 1987. „Eftir það mátaði
ég mig skamman tíma í lög-
fræði í Háskóla Íslands ásamt
vini mínum Halldóri  V. Magn-
ússyni. En þegar skammt var
liðið á haustið áttuðum við
okkur á því, að þetta væri alls
ekkert líkt Matlock-þáttunum
í sjónvarpinu og urðum því
fráhverfir þessari grein. Hall-
dór hefur líklega haldið þarna
út í mánaðartíma en ég einar
sex eða sjö vikur og fór síðan
að vinna um veturinn. Haustið
eftir fór ég til Lundúna og var
þar í eins árs námi í viðskipta-

greinum í The London School
of Foreign Trade, einkum
markaðsmálum og útflutn-
ingsfræðum. Tveir vinir mínir
frá Tálknafirði, þeir Kolbeinn
og Konráð Péturssynir, höfðu
áður tekið þennan sama kúrs
og þess vegna þefaði ég hann
uppi. Konráð ákvað að halda
áfram námi ytra, þar sem þessi
kúrs var metinn sem fyrsta ár
í háskólanámi, en ég kom
heim að honum loknum eins
og Kolbeinn hafði gert. Um
áramótin þar á eftir fór ég í
iðnrekstrarfræði í Tækniskóla
Íslands og vann þar lokaverk-
efni fyrir Iðntæknistofnun
ásamt Sigríði Ingvarsdóttur,
sem er dótturdóttir Hannibals
á Hanhóli í Bolungarvík. Hún
er einmitt að gerast tengda-
dóttir Hermanns Skúlasonar
um næstu helgi, en það er allt
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� nýráðinn framkvæmdastjóri Fjórðungssambands Vestfirðinga leysir loks frá
skjóðunni um áður óupplýst �sakamál� á Ísafirði fyrir liðlega þrettán árum

Ásgeir Þór
Jónsson

ing í því máli fyrr eða síðar,
en þetta hefur hingað til
gengið mjög stirðlega, bæði
vegna ráðherraskipta og ann-
arra ástæðna. Bandaríski her-
inn lítur á þetta sem sinn
einkaveg og menn eru þá að
velta fyrir sér hugsanlegri
skaðabótaskyldu ef óhöpp eða
slys verða. Við verðum hins
vegar að ná einhverri niður-
stöðu í þessu máli, ef til vill
með þeim hætti að veginum
verði afsalað til íslenska rík-
isins, sem jafnframt myndi þá
sjá um viðhald á honum. Það
mun hins vegar hafa geysilega
mikið að segja fyrir ferða-
mannastraum til Bolungarvík-
ur, ef leyft verður að aka upp
á fjallið og njóta þar víðernis-
ins. Svo má ekki gleyma Ós-
vörinni, sem er einstæð í sinni
röð og allir þekkja, eða hinu
nýja og glæsilega Náttúru-
gripasafni Bolungarvíkur,
sem opnað var í vor í tengslum
við Náttúrustofu Vestfjarða á
sama stað. Þessir staðir eru
meðal þeirra sem draga ferða-
menn til Bolungarvíkur í vax-
andi mæli, þótt bærinn sé ekki
í alfaraleið. Og loks er þess
að geta, að það er áfangi út af
fyrir sig að koma á endastöð á
ferð um landið og þurfa að
fara sömu leið til baka.“

Bæjarmálin í Víkinni
Ásgeir Þór er bæjarfulltrúi

í Bolungarvík og skipaði
annað sætið á lista Sjálfstæð-
isflokksins við kosningarnar
í vor. Hann var einnig bæjar-
fulltrúi síðasta kjörtímabil, en
fékk leyfi frá þeim störfum í
eitt og hálft ár meðan hann
var við nám í Bandaríkjunum.

– Finnst þér gaman að vera
í bæjarstjórn?

„Það er að mörgu leyti
skemmtilegt og getur verið
mjög gefandi. Það eru svo
ótalmörg verkefni af öllu tagi
sem koma þar inn á borð. Þeim
verkefnum á enn eftir að fjölga
og þau munu verða enn meira
spennandi, þar sem tilhneig-

ingin er sú að færa stöðugt
fleiri viðfangsefni til sveitar-
félaganna svo að þau hafi
meira forræði í sínum málum
og geti stýrt þeim betur. Ég tel
að það sé af hinu góða, svo
framarlega sem tryggt er að
nægilegir tekjustofnar komi á
móti, þannig að sveitarfélögin
geti staðið undir þeirri þjón-
ustu sem þeim er ætlað að
veita. Það er t.d. mjög slæmt
sem gerist þegar grunnskólinn
er fluttur frá ríkinu yfir til
sveitarfélaganna og fyrir
liggja ákveðnar forsendur um
fjárþörf til þess málaflokks,
að skyndileg og mikil hækkun
verður á launum kennara,
jafnvel þótt þau hafi vissulega
verið allt of lág. Ástæða væri
til að endurskoða þá tekju-
stofna sem koma þarna á móti
við yfirfærslu grunnskólanna,
því að þeir hrökkva ekki til.
Sveitarfélögin eru farin að
bjóða kennurum langt umfram
það sem Launanefnd sveitar-
félaga samdi um í kjarasamn-
ingunum. Þetta er óheppileg
þróun og veldur því að minni
sveitarfélög og þau sem eru
verr á vegi stödd fjárhagslega
eiga mjög erfitt með að standa
í þessari samkeppni. Það verð-
ur einfaldlega að taka til þess-
ara þarfa fjármuni sem ella
hefðu farið í önnur mikilvæg
verkefni. Þetta kemur allt úr
sömu buddunni.“

Góður mannskapur
úr öllum flokkum

í bæjarstjórn
– Nú er Bolungarvík ekki

nema rúmlega þúsund manna
kaupstaður, en samt nógu stór
til þess að þar eru flokkspóli-
tískir listar í kjöri til bæjar-
stjórnar. Snýst starfið í bæjar-
stjórninni annars nokkuð um
flokkapólitík á landsvísu
nema rétt fyrir kosningar?

„Mörg mál sem koma inn á
borðið er auðvitað hægt að
gera hápólitísk og auðvelt að
koma öllu í háaloft, ef þeir
sem eru í minnihluta stilla sér

þannig upp, líta á sig sem
stjórnarandstöðu og ákveða
að vera á móti öllu sem kemur
frá meirihlutanum. Og alveg
á sama hátt ef meirihlutinn
telur, að hann eigi að knýja
fram sína stefnu án þess að
reyna að koma til móts við
tillögur og óskir minnihlutans
að neinu leyti. Slíkt er hægt
að gera í öllum sveitarfélög-
um, hvað sem líður stærð
þeirra. En fyrst og fremst
veltur þetta á einstaklingunum
sem í hlut eiga, bæjarfulltrú-
unum sjálfum, og þeim þroska
sem þeir hafa til að bera. Ég
hef sjálfur reynsluna af því,
að á síðasta kjörtímabili var
mjög gott fólk úr öllum flokk-
um sem átti sæti í bæjarstjórn.
Þetta var einfaldlega samhent-
ur hópur sem hafði einlægan
vilja til að gera sitt besta fyrir
byggðarlagið. Menn skiptust
á skoðunum, tóku rökum og
reyndu að ræða málin til þess
að komast sameiginlega að
því sem þeir töldu skynsam-
legustu niðurstöðuna í hverju
efni. Og mér virðist að hið
sama sé uppi á teningnum í
hinni nýju bæjarstjórn, enda
eru fimm af sjö bæjarfulltrú-
um hinir sömu og á síðasta
kjörtímabili. Reyndar verða
þeir bráðlega fjórir, því að ég
mun hætta sem bæjarfulltrúi
þegar ég tek við hinu nýja
starfi, vegna augljósra hags-
munaárekstra. Ég tel vissu-
lega að þetta sé af hinu góða,
því að það er alls ekki heppi-
legt í hinum minni sveitarfé-
lögum ef menn stilla sér upp
gráir fyrir járnum hverjir gegn
öðrum, eingöngu út af pólitík.
Bæði samfélagið og málefnin
líða fyrir slíkt, þannig að hin
leiðin er miklu vænlegri, ef
hennar er nokkur kostur.“

Menntaskólinn á Ísafirði
og gömlu, góðu dagarnir

– Við skulum víkja að
þínum gamla skóla, Mennta-
skólanum á Ísafirði, eins og

hann hét þá. Ég hygg að öllum
sem þar voru á þinni tíð geti
borið saman um, að þú hafir
verið einna mest áberandi
allra nemenda og á ég þar alls
ekki eingöngu við stærð og
vaxtarlag. Þú varst alltaf léttur
og jákvæður og í góðu skapi
og það fór ansi mikið fyrir
þér, í jákvæðri merkingu þess
orðalags. Fannst þér gaman í
skólanum?

„Alveg einstaklega gaman.
Þegar ég lít til baka – án þess
að ég viðurkenni að ég sé neitt
farinn að nálgast miðjan aldur,
heldur ennþá bráðungur að
árum – þá er þetta einhver
skemmtilegasti tíminn sem ég
hef lifað. Stundum er eins og
nemendur í framhaldsskólum
geri sér ekki grein fyrir því,
að þeir eru að upplifa stór-
skemmtilegt tímabil sem
kemur ekki aftur. Þeir eiga að
reyna að njóta þess út í ystu
æsar. Ég get aldrei brýnt þetta
of mikið fyrir krökkum á þess-
um aldri. Síðar munu þeir sjá
þessa tíma í öðru ljósi og
ljóma og sakna þeirra alla tíð.
Þarna var mjög góður andi og
mjög öflugt félagslíf, ofsalega
kraftmikill og skemmtilegur
hópur. Við fengumst vissulega
við sitt af hverju. Við settum
upp leikrit í fullri lengd, Hass-
ið hennar mömmu, undir leik-
stjórn Odds Björnssonar. Við
stóðum okkur mjög vel í
Mælsku- og rökræðukeppni
framhaldsskólanna (MOR-
FÍS). Íþróttalífið dafnaði vel
á þessum árum. Tónlistarlífið
í skólanum stóð í blóma og
má þar nefna MÍ-kvartettinn.
Við getum nefnt af handahófi
fjölmargt skemmtilegt hæfi-
leikafólk sem var í skólanum
á þeim tíma, svo Gísla Halldór
Halldórsson, Steinþór Bjarna
Kristjánsson (Dúa), Jakob Fal
Garðarsson, Rúnar Má Jóna-
tansson, Birgi Fnnsson, Arnar
Þór Árnason, Halldór V. Mag-
nússon, Hálfdán Óskarsson,
Finnboga Sveinbjörnsson,
Heimi Jónatansson, Sigrúnu
Þorleifsdóttur, Siggu Láru

Gunnlaugsdóttur og fleiri og
fleiri – þú þekkir alla þessa
krakkasúpu. Þetta var einstak-
lega góður hópur. Og ég er
eindregið þeirrar skoðunar, að
þetta öfluga félagslíf megi að
verulegu leyti þakka hversu
mikið það tengdist heimavist-
inni. Þá var miklu meira um
að krakkarnir byggju á heima-
vistinni en er í dag. Til dæmis
var þá ekki kominn daglegur
skólaakstur milli Ísafjarðar og
Bolungarvíkur. Ég er ekkert
viss um að sú breyting sé af
hinu góða. Það er ákveðin
reynsla sem unglingarnir fá
af því að búa á heimavist, sjá
um sig sjálfir, þvo af sér, vinna
í mötuneytinu og svo fram-
vegis. Við þetta öðlast þeir
ákveðinn þroska. Auk þess
verður félagslífið nánara og
kröftugra og minna um að ein-
hverjir verði þar útundan.
Þetta var mjög góður tími,
með þessum skólafélögum og
kennurunum sem þar voru, og
svo setti matráðskonan hún
Sonja blessunin ekki síst
sterkan og skemmtilegan svip
á lífið í skólanum. Ég er sann-
færður um að hún er alveg
rammgöldrótt, því að hún
vissi alltaf upp á hár á laugar-
dags- eða sunnudagsmorgni,
þegar dansleikur hafði verið í
bænum kvöldið áður, hver
hafði verið með hverjum eða
ef einhver heimavistarbúi
hafði kannski ekki sofið
akkúrat í sínu rúmi þá um
nóttina.“

-Ætli það hafi nú eingöngu
gilt um nemendur skólans...

Félagsstörfin og námið

Þegar Ásgeir er spurður
hvaða trúnaðarstörfum hann
hafi gegnt í skólanum á sinni
tíð dregur hann við sig svarið
og hugsar sig um.  „Ég man
það nú ekki svo gjörla. Ég var
gjaldkeri Nemendafélagsins
og síðan formaður þess, ég
átti sæti í skólastjórn, ég var
stýrimaður málfundafélagsins
[formenn einstakra félaga og
klúbba innan Nemendafélags-
ins voru kallaðir stýrimenn],
stýrimaður leiklistarklúbbs-
ins, í ritnefnd skólablaðsins
og ég var í ræðuliði skólans
einhver ár. Það er nú orðið
svo langt síðan að ég man
þetta ekki alveg.“

– Bitnaði þetta ekki á nám-
inu hjá þér?

„Jú, en kannski ekki alveg
eins og búast mætti við.
Maður reyndi að skipuleggja
tíma sinn og sækja sæmilega
tíma í skólanum, en eflaust
hefði verið æskilegra að
heimanámi hefði verið betur
sinnt. En vegna þessara miklu
anna hafði ég sæmilega gildar
afsakanir fyrir því að sinna
því ekki betur, umfram marga
aðra.“

– Voru kennararnir umburð-
arlyndir gagnvart þessu?

„Já. Það var hægt að vísa í
öflugt félagslíf og kennarar
voru mjög meðvitaðir um
hvað var að gerast á þeim vett-
vangi á hverjum tíma, þannig
að maður gat ekki komið með
neinar upplognar skýringar og
þurfti þess ekki. Þeir vissu
um tilteknar ástæður fyrir
seinkunum á verkefnum og

það var tekið gott og gilt, enda
held ég að allt hafi nú skilað
sér á endanum.“

Skriftin hefur ekki skánað
– Skrifarðu ennþá eins

herfilega illa og þú gerðir á
þessum árum?

„Já, ég held að það hafi
ekkert lagast. Það hefur verið
haft á orði að gaman væri að
fara með minnismiðana mína
í apótekið og sjá hvaða meðul
fólk fengi afhent út á þá. Og
einn góður vinur minn sagði,
þegar hann vissi að ég var að
fara í viðtal hjá Fjórðungs-
sambandinu um daginn: Þú
skalt vona til Guðs að þú
verðir ekki beðinn um rithand-
arsýnishorn. Það er hlálegt að
vita til þess, að í móðurætt
minni eru listamenn eins og
Guðmundur Einarsson frá
Miðdal og Erró sonur hans,
en ég get ekki einu sinni
skrifað nafnið mitt almenni-
lega. Svona er nú hæfileikum
fólks í lífinu misskipt, þó í
sömu fjölskyldu sé.“

Sláturhús KÍ var
andskotanum ljótara

– Þú hlýtur að minnast ein-
hverra „óhefðbundinna“ at-
burða í hinu öfluga félagslífi í
MÍ á sínum tíma, ef ég þekki
minn kall rétt...

„Já, við vorum nú alltaf eitt-
hvað að bralla. Á þessum tíma
myndaðist hópurinn sem síðar
þróaðist út í félagsskap sem
nefnist Vestfirskir gleðipinnar,
hefur gefið út söngbækur og
gert margt skemmtilegt í
gegnum tíðina og á vonandi
enn eftir að gera margt
skemmtilegt. Ég hef verið svo
lánsamur að vera í þeim hópi.
Jújú, vissulega var ýmislegt
brallað. Væntanlega er nú svo
langt um liðið, að ekki verði
um nein kærumál eða sakamál
að ræða úr þessu, þótt ein-
hverjir hafi haft hug á því þá,
eins og þegar við skreyttum
sláturhús Kaupfélags Ísfirð-
inga. Þetta hús stóð neðarlega
á eyrinni og var andskotanum
ljótara. Þegar maður keyrði
rúntinn og sneri svo þar sem
Fagranesið lá, þá horfði maður
alltaf í gaflinn á þessu húsi,
en núna er búið að rífa það. Á
þessum tíma var ennþá verið
að slátra í húsinu. Kaupfélagið
átti húsið, en það var alveg
ómerkt og í sjálfu sér vel
skiljanlegt að menn skyldu
ekki vera að merkja sér svo
ókræsilegt fyrirbæri. Okkur
fannst ástæða til að veita
eigendunum einhverja hvatn-
ingu til að taka sig saman í
andlitinu og flikka upp á
mannvirkið, og gera létt sprell
í leiðinni, þannig að við
ákváðum að merkja húsið.
Þarna átti sér stað allmikil
hönnunarvinna, hvernig frá
þessu skyldi gengið, og meðal
annars var okkur nauðsynlegt
að fá Sambandsmerkið, því
að við treystum ekki til að
mála það svo vel væri...“

– Þrátt fyrir skyldleikann
við Erró...

„Við fundum merkið á plötu
sem var búið að taka niður
við byggingavörudeildina inni
á Grænagarði og var trúlega
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orðið ónýtt. Að minnsta kosti
var það ekki notað meira eftir
að við vorum búnir að fara
um það höndum. Við urðum
okkur líka úti um stóra og
mikla krossviðarplötu...

Glæpurinn loksins
upplýstur

– Hún skyldi þó ekki hafa
verið fengin í ónefndri bygg-
ingavöruverslun í Bolungar-
vík, öllu frekar en í bygginga-
vörudeild Sambandsins á Ísa-
fiirði...

„Það get ég ekki gefið upp
– en við máluðum hana bláa
og máluðum síðan á hana
áletrun með hvítum stöfum.
Á þetta verk allt lögðu gjörva
hönd ýmsir menn sem var ekki
sérlega hlýtt til Sambandsins.
Við komum þessu fyrir ekki
fjarri sláturhúsinu og fórum
síðan nótt eina og negldum
þetta mikla skilti á endann á
húsinu og þóttumst góðir með
okkur. Ég vona að ég sé ekki
að ljóstra upp neinum ægi-
legum leyndarmálum þótt ég
segi, að þarna áttu í hlut, auk
mín, þeir Halldór V. Magnús-
son, Birgir Finnsson, Jakob
Falur Garðarsson, Rúnar
Jónatansson og Arnar Þór
Árnason. Ég held að ég muni
það rétt að þetta séu þeir sem
ætti að stinga inn, ef málið
væri ekki fyrnt.“

– Það vekur nokkra athygli,
að það er enginn framsóknar-
maður í þessum andstyggilega
hópi misendismanna og sýnir
væntanlega að framsóknar-
menn eru siðmenntaðri en
aðrir...

��sómi þess, sverð
 og skjöldur�

– Hvað sem því líður, þá
blasti nokkur nýlunda við
þeim sem áttu leið þarna um
næsta morgun. Húsið sem
hafði verið alveg ómerkt
kvöldið áður skartaði nú
geysistóru skilti í Sambands-
litunum með Sambandsmerk-
inu efst en fyrir neðan stóð
með flenniletri: „Sláturhús
KÍ, sómi þess, sverð og
skjöldur.“ Þetta þótti okkur
alveg sérstaklega fyndið, en
því miður fékk þetta meist-
arastykki ekki að vera lengi
uppi. Eitthvað um tíuleytið um
morguninn höfðum við spurn-
ir af því upp í skóla, að þá-
verandi kaupfélagsstjóri hefði
sjálfur verið kominn á vett-
vang með helvíti mikið kúbein
og rifið allt niður, og krafist
þess jafnframt að allt lögreglu-
lið Ísafjarðar færi á stúfana til
að finna þá þokkapilta sem
þarna hefðu verið að verki.
Miðað við hvað gaflinn sjálfur
var ljótur áður, þá hefði verið
öllu meiri prýði að því að lofa
þessu að vera, en kaupfélags-
stjóranum fannst víst ekki
sómi að því, þrátt fyrir fyrr-
nefnda áletrun. Ísfirðingar
fengu því ekki að njóta lengi
þessa listaverks, en sem betur
fer tókum við mynd af því
strax um nóttina. Af einhverj-
um óskýranlegum ástæðum
datt þessi mynd inn á Vest-
firska fréttablaðið, væntan-
lega fyrir algera slysni (fannst

þar einn morguninn í umslagi
ásamt smávegis texta) og birt-
ist þar snarlega. En það komst
aldrei upp, eða náði að minn-
sta kosti ekki eyrum lögregl-
unnar, hverjir þarna hefðu
verið að verki og ég held að
það sé kannski fullseint að
ætla að fara að hanka okkur á
þessum strákapörum núna.“

– Reyndi lögreglan eitthvað
að grafa í þessu máli?

„Ekki mér vitanlega. Ég hef
grun um að þeim hafi líka
fundist þetta heldur skemmti-
legt, og í rauninni flestum
nema forsvarsmönnum kaup-
félagsins á þeim tíma.“

Bíllinn í tröppunum
– Þú átt fleira sambærilegt í

pokahorninu, ef ég man rétt…
– Kannski má nefna það,

þegar við tókum bílinn hennar
Gullu og bárum hann upp í
tröppur. Guðlaug Guðmunds-
dóttir frönskukennari átti for-
láta púddu, júgóslavneskan bíl
af gerðinni Zastava. Ég skal
ekki segja hvort Gulla hafi
verið eitthvað erfið við nem-
endur sína einhvern daginn,
en hvað sem því líður, þá
fannst nokkrum heimavistar-
búum á leið heim eftir ball
aðfaranótt laugardags að bíll-
inn nyti sín ekki sem skyldi
niðri á planinu. Þar á meðal
voru nokkrir sterkir menn,
eins og Hálfdán Óskarsson úr
Bolungarvík, og hann gekk
vasklega til verks ásamt okkur
hinum. Við tókum bílinn og
bárum hann á milli okkar hálfa
leið upp stóru tröppurnar við
skólann. Í miðjum tröppunum
er pallur og þar settum við
bílinn þversum, enda smell-
passaði hann þar og varð
hvergi hreyfður þaðan aftur
nema með sama hætti. Reynd-
ar mátti engu muna að við
misstum gripinn í þessu brölti
og þá hefði hann oltið niður
tröppurnar. Við settum strætó-
skilti í framrúðuna, tókum
síðan tvö-þrjú lög saman, svo
að undir tók í næturkyrrðinni,
enda mikið sungið í skólanum
á þessum árum, en síðan tóku
menn brátt á sig náðir. Enda
hvíldar- og svefnþurfi eftir að
rogast með bílinn og kannski
líka af einhverju öðru. Af
einhverjum ástæðum mundu
menn síðan ekki gjörla eftir
þessu þegar þeir rumskuðu
morguninn eftir. Ég hrökk í
kút við að það var barið á
hurðina hjá mér með miklum
látum og öskrað: Ásgeir,
Ásgeir, opnaðu undir eins! Ég
hélt að það væri kviknað í,
miðað við allan djöfulgang-
inn, hentist framúr og ætlaði
að reyna að bjarga mér á
elleftu stundu úr bráðum lífs-
háska. En þá er þar frönsku-
kennarinn eins og vígahnöttur
í framan og æpir á mig að ég
hafi nákvæmlega þrjátíu mín-
útur til að smala þessu gengi
mínu saman og bera bílinn
aftur niður á stæði. Ég held að
kona þessi hljóti að vera
skyggn eða þá alveg sérstak-
lega næm, því að ég skil ekki
enn í dag hvernig henni datt í
hug að einmitt ég hefði komið
nálægt þessu...“

– Hmmm.
„Eða ég frekar en einhver

annar. Þetta var heldur ekki
endilega að mínu frumkvæði,
heldur var þetta miklu frekar
góður vitnisburður um það,
hverju samstillt átak sam-
hentra manna getur áorkað.
Þegar menn taka höndum
saman, í orðsins fyllstu merk-
ingu, þá næst árangur, og ég
vona að ekki takist síður vel
til hjá Fjórðungssambandi
Vestfirðinga.“

Ræðustóll MÍ

Naumast verður svo skilið
við veru Ásgeirs Þórs Jóns-
sonar í Menntaskólanum á
Ísafirði, að ekki sé getið um
hina veglegu gjöf sem bygg-
ingameistari skólahússins á
Torfnesi færði stofnuninni við
verkalok. Tekið skal fram, að
hér er viðmælandi vor, Ásgeir
Þór, ekki heimildamaður eða
sögumaður. Umræddur bygg-
ingameistari var Jón Friðgeir
Einarsson í Bolungarvík og
gjöfin var ræðupúlt, gríðar-
stórt mannvirki, voldugt og
traust og minnir helst á fata-
skáp af gömlu sortinni. Talið
var að við hönnun púltsins
hefði verið tekið mál af mesta
ræðuskörungi skólans á þeim
tíma, Ásgeiri nokkrum Þór,
syni Jóns Friðgeirs, en eins
og áður hefur óbeint komið
fram var hann þungaviktar-
maður í fleiri skilningi en í
félagslífinu. Þetta ræðupúlt
virtist í fyrstu þeirri náttúru
gætt, að geta flutt skólasetn-
ingar- og skólaslitaræður án
mannlegs atbeina, því enginn
sást ræðumaðurinn. Almennt
var gerður góður rómur að
málflutningi ræðustólsins og
þótti hann tala einkar vandaða
íslensku og jafnvel með þing-
eyskum hreim. Síðan rann upp
sá tími, að ölkassi var settur á
hvolf í púltinu til að standa á
og birtist eftir það höfuð ofan
á mannvirkinu á merkisdög-
um í skólastarfinu. En eftir að
kona nokkur festi skóhælinn í
kassanum og átti um tvo kosti
að velja og hvorugan góðan:
Að ganga til sætis með öl-
kassa á öðrum fæti eða skó-
laus á öðrum fæti (ég man
ekki hvorn kostinn hún tók),
þá var tekinn í notkun öllu
nettari ræðustóll í skóla þess-
um.

Harkaleg fýluköst
– Ertu nokkurn tímann í

vondu skapi?
„Já, vissulega. Þegar maður

er að öllu jöfnu í góðu skapi
og jákvæður, þá er einfaldlega
nauðsynlegt og óhjákvæmi-
legt að taka harkaleg fýluköst
inn á milli til jafnvægis. En
þau eru mjög stutt hjá mér,
sem betur fer, þó að þau geti
verið harkaleg. Hins vegar
reiðist ég yfirleitt ekki, í hæsta
lagi einu sinni eða tvisvar á
ári. En það er ekki heppilegt
að gera sér að leik að því að
reita mig til reiði, því að þegar
fárviðrið skellur á, þá er það
engin hálfvelgja.“

Bolvíkingar og aðrir
Vestfirðingar

– Nú eiga Vestfirðingar tvo

Bíllinn hennar Gullu á góðum stað í tröppum Menntaskólans á Ísafirði.
Ljósmynd: Guðjón Ólafsson.

Corpus delicti (sönnunargagnið)  á gafli sláturhúss KÍ.

Bolvíkinga á þingi, þá Einar
Kristin frænda þinn og Kristin
H. Gunnarsson. Naumast
verður þeim legið á hálsi fyrir
að draga taum Bolungarvíkur
umfram aðra hluta kjördæm-
isins, en einhvern veginn
finnst manni að Bolvíkingar
séu alveg sérstakur þjóðflokk-
ur út af fyrir sig og ólíkir öðr-
um Vestfirðingum, á sama hátt
og Vestfirðingar eru alveg
sérstakur þjóðflokkur út af
fyrir sig og ólíkir öðrum lands-
mönnum. Getur svona gegn-
heill Bolvíkingur eins og þú
með góðu móti orðið sam-
nefnari fyrir alla Vestfirðinga,
eins og framkvæmdastjóri
Fjórðungssambandsins þarf
að vera?

„Ég vona það sannarlega
og reyndar er ég alveg viss
um það. Ég hef alltaf haft
áhuga á málefnum fjórðungs-
ins, reynt að ferðast um á
sumrin og fylgjast með, enda
á ég vini og kunningja um
allar byggðir Vestfjarða. Sem
starfsmanni Fjórðungssam-
bandsins ber mér að vinna
fyrir heildina og miðla málum
ef þess gerist þörf. Ég get með
engu móti tekið hagsmuni
eins sveitarfélags fram yfir
annað og mun vissulega ekki
gera það.“

– Er það rangt, sem stund-
um heyrist, að Bolvíkingar líti
á sig sem nokkurs konar aðal
á Vestfjörðum?

„Það kann út af fyrir sig að
vera rétt, að við Bolvíkingar
höfum löngum verið álitnir
nokkuð sérstakir og jafnvel
höfum við sjálfir litið þannig
á líka. Bolvíkingar eru mjög
stoltir af byggðarlagi sínu,
enda hefur verið unnið þar
mjög mikið uppbyggingar-
starf á liðnum áratugum. En
hverjum þykir sinn fugl fagur
og ég er ekki viss um, að þetta
sé neitt að ráði öðruvísi í
Bolungarvík en í öðrum
byggðarlögum. Hins vegar
hefur samheldni Bolvíkinga
jafnan verið mikil og stundum
áberandi. Í öðrum byggðum
hefur mönnum ef til vill orðið
horft til þeirrar staðreyndar
og jafnvel óskað þess að slíkt
væri í eins ríkum mæli til
staðar í þeirra heimabæ. Það
hefur einmitt verið gæfa
Bolvíkinga, hversu þétt þeir
hafa staðið saman um hags-
muni bæjarins og þar með
sjálfra sín.“

Að vera kominn af
Einari Guðfinnssyni

– Finnst þér það móta að

einhverju leyti afstöðu fólks
til þín, til hins betra eða verra,
að vera af ætt Einars Guð-
finnssonar í Bolungarvík?
Finnst þér þú hafa verið látinn
gjalda þess eða njóta á lífs-
leiðinni?

„Ég er hreinlega ekki viss.
Ég tel þó að það hafi að
minnsta kosti ekki orðið mér
til framdráttar, en líklega hefur
það þó ekki bitnað á mér
heldur, svo ég viti. Enda er
óeðlilegt ef fólk er metið af
einhverju öðru ein eigin verð-
leikum. Sérhver einstaklingur
verður að sanna sig og vera
metinn út frá því. Kannski
hefur þetta einhvern tímann
hvarflað að mér, að ég væri í

einstaka tilvikum látinn njóta
eða gjalda ætternis míns, en
ég get ekki nefnt nein dæmi
þess og held í rauninni að svo
sé ekki. Sem betur fer hygg
ég að ég sjálfur og frændfólk
mitt höfum yfirleitt verið
dæmd og metin á eigin for-
sendum. Að minnsta kosti er
það von mín að ég sé  hvorki
látinn njóta neins né gjalda
eins né neins umfram það sem
ég sjálfur hef unnið til. Það
verður að meta hverja persónu
eins og hún er“, segir Ásgeir
Þór Jónsson, viðskiptafræð-
ingur og framkvæmdastjóri
og óbetranlegur vestfirskur
gleðipinni.

-Hlynur Þór Magnússon.

Námsstyrkur
Auglýst er eftir umsóknum um styrk úr

Minningarsjóði Gyðu Maríasdóttur.
Styrkurinn verður veittur til framhaldsnáms

í heimilisfræðum og skyldum greinum.
Umsóknarfrestur er til 15. ágúst 1998.
Umsóknir ásamt námsvottorðum og upp-

lýsingum um fyrirhugað nám sendist til undir-
ritaðra sem veita nánari upplýsingar.

Magdalena Sigurðardóttir,
Seljalandsvegi 38, heimasími

 456 3398, vinnusími 456 3599
Björn Teitsson, Framhaldsskóla

Vestfjarða, sími 456 3599.

Vinnuveitendur
Ísafjarðarbæ

Kona, eldri en 35 ára, er í atvinnuleit.
Hefur margháttaða starfsreynslu, gott vald á

íslensku og allgóða tungumálakunnáttu, þ.e. í
Norðurlandamálum, þýsku og ensku.

Margt kemur til greina, en ekki væri verra að
starfið væri áhugavert og vel launað.

Nánari upplýsingar í síma 456 3526, hjá Auði.
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HELGAR  sjónvarpið HELGAR   sportið

ókeypis smáauglýsingarókeypis smáauglýsingar
kaup & salakaup & sala

MIÐVIKUDAGUR

13.00 Vonir og væntingar (e)
15.10 NBA molar
15.35 Cosby (18:25) (e)
16.00 Ómar
16.25 Snar og Snöggur
16.50 Súper Maríó bræður
17.10 Sjónvarpsmarkaðurinn
17.25 Glæstar vonir
17.45 Línurnar í lag (e)
18.00 Fréttir
18.05 Nágrannar
18.30 Prúðuleikararnir (9:22) (e)
19.00 19>20
20.05 Moesha (18:24)
20.35 Sjáumst á föstudaginn

(See You Friday)
21.05 Eins og gengur (5:8)
22.00 Tildurrófur (3:6)
22.30 Kvöldfréttir
22.50 Íþróttir um allan heim
23.45 Vonir og væntingar (e)

(Sense and Sensibility)
02.00 Dagskrárlok

FIMMTUDAGUR

13.00 Í innsta hring (e)
14.25 Ein á báti (7:22)
15.10 Daeowoo-Mótorsport (e)
15.35 Andrés önd og Mikki mús
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
18.05 Nágrannar
19.00 19>20
20.05 Gæludýr í Hollywood
20.40 Bramwell (5:10)
21.35 Ráðgátur (19:21)
22.30 Kvöldfréttir
22.50 New York löggur (12:22)
23.40 Í innsta hring (e)
01.05 Martröð í Álmstræti (1) (e)
02.45 Dagskrárlok

FÖSTUDAGUR

13.00 New York löggur (12:22) (e)
13.50 Grand-hótel (1:8) (e)
14.45 Punktur.is (8:10) (e)
15.10 Hjákonur (3:3) (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 Gullgrafararnir

Það eru unglingastjörnurnar Anna
Chlumsky og Christina Ricci sem fara
með aðalhlutverkin í þessari
skemmtilegu og spennandi fjöl-
skyldumynd. Myndin segir frá þeim
mæðgum Kate og Beth Easton sem
flytja út í sveit í hús sem frænka
þeirra hafði átt. Þar hittir Kate marga
gamla vini sína frá fyrri tíð, en Beth
saknar borgarinnar sárt og ekki síst
verslanamiðstöðvanna þar sem hún
var vön að hitta sína vini.

22.40 Sofðu rótt
(Sleep Baby Sleep)

Sylvie Pierson er ung kona haldin
sjaldgæfum sjúkdómi sem lýsir sér

þannig að hún man stundum ekkert
hvað hún hefur verið að gera síðst-
liðnar klukkustundir. Hún hefur
nýlega eignast barn, en dag einn þegar
hún rétt skreppur út til að tala við
leigusala sinn hverfur barnið úr
vöggu sinni. Skelfingu lostin kallar
Sylvie á lögregluna en vegna sjúk-
dómsins sem hrjáir hana er hún ekki
tekin trúanleg þegar hún heldur því
fram að hún viti ekkert um hvarf
barnsins. Að lokum tekur lögregluna
að gruna að hér hafi verið framið
morð og að Sylvie sé einungis að
blekkja alla í óljósum tilgangi. En
hver er sannleikurinn?

00.15 Ógnarfljótið (e)
(The River Wild)

02.05 Martröð í Álmstræti (2) (e)
03.30 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 (2:8) (e)
13.20 Sumartónar (2:2) (e)
14.00 Gæludýrabúðin (e)
15.25 Þinn ótrúr (e)
17.00 Börn Simone de Beauvoir (e)
18.30 Glæstar vonir
19.00 19>20
20.05 Simpson-fjölskyldan (23:24)
20.35 Bræðrabönd (12:22)
21.05 Líf með Picasso

(Surviving Picasso)
Það er stórleikarinn Anthony Hop-
kins sem fer hér með hlutverk
málarans mikla, Pablos Picasso, í

áhrifamikilli mynd um ævi þessa
snillings. Pablo Picasso var umdeildur
maður og var ekki síst þekktur fyrir
áhuga sinn á konum.

23.40 Of gott til að vera satt
03.05 Martröð í Álmstræti (3) (e)
04.40 Dagskrárlok

SUNNUDAGUR

09.00 Sesam opnist þú
09.25 Bangsi litli
09.35 Mási makalausi
10.00 Svalur og Valur
10.25 Andinn í flöskunni
10.50 Frank og Jói
11.10 Húsið á sléttunni (10:22)
12.00 NBA kvennakarfan
12.30 Lois og Clark (9:22) (e)
13.20 112 - Neyðarlínan
13.30 Lilja um vetur (e)
15.00 Faðir Brúðarinnar 2 (e)
16.50 Börn Simone de Beauvoir (e)
18.30 Glæstar vonir
19.00 19>20
20.05 Ástir og átök (20:22)
20.35 Rýnirinn
21.05 Góða nótt, mamma

Hvað gerir móðir þegar dóttir hennar
tilkynnir að hún ætli sér að fremja
sjálfsmorð áður en nýr dagur rís?
Þessu stendur Thelma Cates frammi
fyrir þegar dóttir hennar, Jessie, sem
er atvinnulaus og upp fyrir haus í
skuldum, með misheppnað hjóna-
band að baki og son sem er eiturlyfja-
fíkill og afbrotamaður, segir henni
að hún hafi tekið þessa ákvörðun.
Þessi áhrifaríka og vel leikna mynd
sem var tilnefnd til Golden Globe-
verðlaunanna árið 1988, er  gerð eftir
samnefndu leikriti eftir Marsha
Norman.

22.45 60 mínútur
23.35 Umsátrið (e)
01.15 Dagskrárlok

Til sölu er Subaru Legacy
árg. 1992, ekinn 130 þús.
km. Með bílnum fylgja álfelg-
ur, vetrardekk á felgum og
geislaspilari. Upplýsingar
gefur Bjarni Jóhannsson í
síma 456 4176 eftir kl. 19.

Tek að mér að flétta Afró-
fléttur, bæði raunverulegt
hár og gervihár. Upplýsing-
ar í síma 456 5337.

Til sölu er lítið ekinn og vel
með farinn Daihatsu Char-
ade árg. 1991. Á sama stað
óskast 2-3ja herb. íbúð til
leigu á Reykjavíkursvæðinu.
Upplýsingar í síma 456
3261 og 897 6709.

Tapast hefur hvítur poki
með dökkbláu rósóttu pilsi.
Finnandi vinsamlegast hafi
samband í síma 456 4229.

Til sölu er 16,5kw raf-
magns hitatúpa. Upplýs-
ingar í síma 456 4430.

Rúmgóð 3ja herb. íbúð er
til leigu á Eyrinni á Ísafirði.
Laus um 15. ágúst. Uppl. í
síma 456 5329.

Sautján ára strákur óskar
eftir vinnu með skóla í
haust. Allt kemur til greina.
Uppl. í síma 456 3030.
Jósep.

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

Til leigu er 5 herb. íbúð á
Eyrinni á Ísafirði. Íbúðin er
laus. Uppl. í síma 893 8753.

Mig bráðvantar ódýran bíl.
Uppl. í síma 456 3441.

Bílagrúskarar! Mazda 626
árg. 1983, ógangfær, fæst
fyrir lítið. Uppl. gefur Snorri
Hermannsson í síma 456
3526.

Til sölu er Suzuki TS50.
Uppl. í síma 456 7728.

Til sölu er Suzuki Fox árg.
1985, lengri gerð og upp-
hækkaður. Góður bíll. Uppl.
gefur Jón í síma 456 3380
eftir kl. 19.

Til sölu er Korg-skemmtari.
Meiriháttar græja. Uppl.
gefur Elías í símum 466

1175 eða 466 3375.

Laugardaginn 25. júlí nk.,
frá kl. 14-18 verður haldinn
markaður í samkomuhús-
inu í Ögri. Á boðstólum
verður tískufatnaður á góðu
verði og handverk ýmiskon-
ar. Það eru Sigga á Hvítanesi
og Þóra á Eyri sem standa að
markaðinum.

Til sölu er sjö ára gömul
þvottavél. Verð kr. 15 þús.
Uppl. í síma 456 7251.

Vantar svalavagn, helst
gefins eða fyrir lítinn pen-
ing. Uppl. í síma 456 4378.

Til sölu er MMC Lancer
árg. 1989. Selst ódýrt. Upp-
lýsingar í síma 456 3098.

Til sölu er 2ja herb. íbúð á
besta stað í bænum. Upp-
lýsingar í síma 456 4469.

Til sölu er Luxus, amerískt
hjónarúm. Gott verð. Upp-
lýsingar í síma 456 3344.

Okkur bráðvantar þvotta-
vél í góðu lagi. Má kosta 10-
15 þúsund krónur. Upplýs-
ingar gefa Elísabet eða Guð-
mundur í símum 897 8289
og 456 7379.

Þriggja mánaða kassavanir
kettlingar fást gefins vegna
flutnings. Upplýsingar í
síma 456 4601.

Húseignin Tangagata 6 á
Ísafirði er til sölu. Húsið er
endurnýjað að utan að
mestu leyti. Upplýsingar
gefur Halldór í síma 456
4403.

Til sölu er timbur, 1x6 og
2x4, hentugt í stillasa eða
mótauppslátt. Upplýsingar
í síma 456 4686.

Einstaklingsíbúð óskast til
leigu nálægt Eyrinni á
Ísafirði. Upplýsingar í síma
456 4517. Á sama stað
óskast ódýrt fullorðins
reiðhjól.

Lítil íbúð óskast á leigu,
helst á Eyrinni á Ísafirði.
Uppl. í síma 456 4446.

Horfur á fimmtudag:
 Norðlæg eða breytileg
átt, víðast fremur hæg.

Dálítil rigning eða súld í
flestum landshlutum.

Horfur á föstudag:
Hæg norðlæg eða

breytileg átt. Þokusúld

við norðurströndina og eins
rigning sums staðar vestan

til framan af degi, en
úrkomulaust annars staðar.

Hiti 7-12 stig.

Á laugardag og sunnudag:
 Fremur hæg breytileg eða

norðaustlæg átt með nokkuð
björtu veðri um mest allt

land, einna síst þó við
sjávarsíðuna norðaustan-

lands. Hiti 10-17 stig.

Guðmundar Ólafssonar
Hlíðarvegi 3, Ísafirði

Þökkum innilega fyrir auðsýnda samúð og
vinarhug við andlát og útför elskulegs

eiginmanns, föður, afa og langafa

Guð blessi ykkur öll

Kristján Guðmundsson Guðfinna Skúladóttir
Valgeir Guðmundsson Hildur Bæringsdóttir
Ólafur Guðmundsson Steinunn Arnórsdóttir

Einar K. Guðmundsson Aðalbjörg Pálsdóttir
   Sigurður R. Guðmundsson  Jóna Guðmundsdóttir

Ólöf M. Guðmundsdóttir
Ingibjörg S. Guðmundsdóttir  Guðmundur Ásgeirsson

Birgir M. Guðmundsson  Nina Sandberg
barnabörn og barnabarnabörn.

Guðbjörg Sigrún Valgeirsdóttir

HELGAR   veðrið

SÚÐAVÍKURHREPPUR

Útboð
Súðavíkurhreppur auglýsir eftir tilboðum í

byggingu þriggja íbúða húss í Súðavík.
Húsið er á tveimur hæðum, neðri hæð
steinsteypt, efri hæð úr timbri. Helstu
magntölur eru eftirfarandi:

Gröftur um 1000m³
Mót 650m²
Bending 6.500 kg
Steypa 114m³
Burðarviðir 800 m
Útboðsgögn verða afhent á skrifstofu

Súðavíkurhrepps gegn 5.000.- króna
skilatryggingu. Tilboð verða opnuð á sama
stað 10. ágúst 1998 kl. 14:00.

Sveitarstjóri.

ÍSAFJARÐARBÆR

AUGLÝSING UM DEILISKIPULAG
Í ÍSAFJARÐARBÆ

Skv. 22. gr. laga nr. 73/1997 er hér
með auglýst eftir athugasemdum við
tillögu að breyttu skipulagi Eyrarinnar
á Ísafirði.
Skipulagið afmarkast af Austurvegi
2, Norðurvegi, Austurvegi og Aðal-
stræti. Skipulagstillagan er til sýnis í
Stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði frá og
með 23. júlí nk., til 20. ágúst nk.
Athugasemdum skal skila skriflega til
tæknideildar Ísafjarðarbæjar fyrir 3.
september nk. Þeir sem ekki gera
athugasemd teljast samþykkir deili-
skipulagstillögunni.

Bæjarverkfræðingur.

Golfklúbbur Ísafjarðar 20 ára

Afmælismót í minningu
Einars Vals Kristjánssonar

Golfklúbbur Ísafjarðar er 20
ára um þessar mundir og núna
á laugardag og sunnudag
verður af því tilefni haldið af-
mælismót á Tungudalsvelli,
sem jafnframt er minningar-
mót um Einar Val Kristjáns-
son, yfirkennara á Ísafirði,
sem í fjölda ára var vakinn og
sofinn yfir golfvellinum í
Tungudal, viðhaldi hans og
endurbótum, auk þess sem
hann var mjög góður golfleik-

ari sjálfur.
Toyota-umboðið og Bíla-

tangi hf. á Ísafirði eru vernd-
arar mótsins og munu gefa
glæsilega bifreið af gerðinni
Toyota Corolla þeim sem fer
holu í höggi á 6. braut. Fyrir
holu í höggi á 7. braut er utan-
landsferð í verðlaun, en auk
þess er fjöldi annarra veglegra
verðlauna, m.a. flug með
Flugfélagi Íslands.

Einar Valur heitinn var í

hópi allra fjölhæfustu íþrótta-
manna, jafnt til líkama og
sálar. Hann var mjög góður
skíðamaður og keppti á sínum
tíma á Ólympíuleikum, ágæt-
ur sundmaður, knattspyrnu-
maður í fremstu röð á sínum
tíma, badmintonleikari af lífi
og sál á seinni árum, einn af
bestu bridgespilurum lands-
ins, ágætur skákmaður og
þannig mætti áfram telja.
Hann var lengi framkvæmda-

Einar Valur Kristjánsson.

stjóri Golfklúbbs Ísafjarðar og
sá um reksturinn í Tungudal í
nærri áratug. Einar Valur lést
haustið 1996.

Auglýsingar og
áskrift sími
456 4560

Smá-
auglýsinga-

síminn
er 456 4560
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Godzilla
Stuðmenn

Sugar Cubes
Flugan

Ayglýsingar
og áskrift
456 4560

GERVIHNATTA  sjónvarpið
TV2

NORGE
TV3

D+N+S
TV

DANMARK
KANAL 5
SVERIGE

MTV
EUROPE

DR2
DANMARK

CANAL+
NORGE

DANMARK

BBC PRIME
ENGLAND

NRK 1
NORGE

NRK 2
NORGE

CNN
USA

CARTOON
TNT - USA

Söluaðili gervihnattabúnaðar:  Frum-Mynd, v/ Norðurveg Ísafirði, sími 456 4853

Ayglýsingar
og áskrift
456 4560
Netfang ritstjórnar

bb@snerpa.is

MIÐVIKUDAGUR

13.45 Skjáleikurinn
16.45 Leiðarljós
17.30 Fréttir
17.35 Auglýsingatími
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Myndasafnið
18.30 Nýjasta tækni og vísindi
19.00 Lögregluskólinn (16:26)
20.00 Fréttir og veður
20.35 Víkingalottó
20.40 Laus og liðug (4:22)
21.05 Löggan á Sámsey (6:6)
22.05 Heróp (10:13)
23.00 Ellefufréttir
23.15 Skjáleikurinn

FIMMTUDAGUR

13.45 Skjáleikurinn
16.45 Leiðarljós
17.30 Fréttir
17.35 Auglýsingatími
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Krói (12:21)
18.30 Undraheimur dýranna (2:13)
19.00 Loftleiðin (18:36)
20.00 Fréttir og veður
20.35 Frasier (18:24)
21.00 Rannsókn málsins (4:4)

(Trial and Retribution)
Breskur sakamálaflokkur gerður eftir
sögu Lyndu LaPlante þar sem morð-
rannsókn er fylgt eftir frá sjónarhóli
allra sem málinu tengjast. Áhorfendur

einir eru öllum hnútum kunnugir og
geta dæmt um sekt eða sakleysi hins
grunaða morðingja.

21.55 112 Neyðarlínan (6:6)
22.05 Bannsvæðið (4:6)
23.00 Ellefufréttir
23.15 Sjáleikurinn

FÖSTUDAGUR

13.45 Sjáleikurinn
16.45 Leiðarljós
17.30 Fréttir
17.35 Auglýsingatími
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Þytur í laufi (48:65)
18.30 Úr ríki náttúrunnar
19.00 Fjör á fjölbraut (6:14)
20.00 Fréttir og veður
20.35 Einsemd

(The Lonely Guy)
Bandarísk gamanmynd frá 1984 um
ungan rithöfund sem kynnist ein-
manaleikanum þegar unnusta hans
segir honum upp.  Leikstjóri er Rick
Jacobson og aðalhlutverk leika Steve
Martin, Charles Grodin og Judith
Ivey.

22.05 Systrafélagið
(Dying to Belong)
Bandarísk spennumynd frá 1997.
Ung kona, nemandi í bandarískum
háskóla, ferst af slysförum en
vinkona hennar reynir að færa
sönnur á hvað varð henni að bana.
Leikstjóri er William Graham og
aðalhlutvek leika Hilary Swank og
Sarah Clarke.

23.40 Saksóknarinn (11:20)
00.25 Útvarpsfréttir
00.35 Sjáleikurinn

LAUGARDAGUR

09.00 Morgunsjónvarp barnanna
10.30 Hlé

10.55 Formúla 1
Bein útsending frá tímatöku á A-1
brautinni við Zeltweg í Austurríki.

12.55 Skjáleikurinn
16.45 Auglýsingatími
17.00 Íþróttaþátturinn

M.a. sýnt frá miðnæturgolfmótinu á
Jaðarsvelli á Akureyri, Artic Open,
sem haldið hefur verið um árabil og er
fjölsótt af íslenskum og erlendum
kylfingum.

17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Rússneskar teiknimyndir
18.30 Hafgúan (25:26)
19.00 Strandverðir (7:22)
20.00 Fréttir og veður
20.35 Lottó
20.40 Georg og Leó (12:22)
21.10 Bróðir Cadfael - Heilagur þjófur

(Brother Cadfael)
Bresk sakamálamynd byggð á sögu
eftir Ellis Peters um miðaldamunkinn
Cadfael í Shrewsbury sem fæst hér
við enn eina morðgátuna. Aðalhlut-
verk leikur Derek Jacobi.

22.30 Háskaleg kynni
(Fatal Attraction)
Bandarísk spennumynd frá 1987.
Lögfræðingur í New York í hamingju-
ríku hjónabandi tekur hliðarspor á
meðan eiginkona og dóttir bregða sér
af bæ. Leikstjóri er Adrian Lyne og
aðalhlutverk leika Michael Douglas,
Glenn Close og Anne Archer.

00.30 Útvarpsfréttir
00.40 Sjáleikurinn

SUNNUDAGUR

09.00 Morgunsjónvarp barnanna
11.00 Hlé

11.40 Formúla 1
Bein útsending frá A-1 brautinni við
Zeltweg í Austurríki.

13.40 Skjáleikurinn
17.25 Nýjasta tækni og vísindi
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Leyndarmál Marteins
18.15 Tómas og Tim (1:6)
18.30 Hvað nú, Baddi? (3:3)
19.00 Geimstöðin (2:52)
20.00 Fréttir og veður
20.35 Halldór Kiljan Laxness (3:3)

...og árin líða
Þriðji og lokaþáttur þar sem Halldór
Laxness rekur ævi sína og verk í
gömlum viðtölum.  Einnig rætt við
fólk um skáldið og verk þess.

21.40 Emma í Mánalundi (11:26)
(Emily of New Moon)
Kanadískur myndaflokkur fyrir alla
fjölskylduna gerður eftir sögum Lucy
Maud Montgomery um ævintýri
Emmu og vina hennar á Játvarðareyju
við strönd Kanada. Þýðandi: Ýrr
Bertelsdóttir.

22.30 Helgarsportið
22.50 Hver á Tóbías?

(Wem Gehört Tobias?)
Þýsk sjónvarpsmynd frá 1996. Ungur
drengur verður leiksoppur í harðvít-
ugri forræðisdeilu. Leikstjóri er
Gloria Behrens og aðalhlutverk leika
Gedeon Burkhard, Judy Winter og
Marion Mitterhammer.
Þýðandi: Veturliði Guðnason.

00.25 Útvarpsfréttir
00.35 Skjáleikurinn

Mikið úrval af
barna diskum
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FRUMMYND - VÍDEÓHÖLLIN
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

Nýjar myndir
Face
Eitt slæmt hliðarspor
kallar á annað

Good will
hunting

Sérlega heillandi,
ótrúlega snjall,

algjörlega vonlaus

Persónuleg þjónusta!

Nýtt! - Nýtt!
DVD-diskar til  leigu
Playstation tölvur og leikir,
karaoke, sjónvörp og vídeó

til leigu

Málningarverksmiðjan Harpa
hf. hefur veitt eigendum
Faktorshússins í Hæsta-
kaupstað á Ísafirði, þeim

Áslaugu Jóh. Jensdóttur og
Magnúsi Alfreðssyni, styrk til

framkvæmdanna við að
gera þetta fornfræga hús

upp, en styrkurinn er hundr-
að lítrar af málningu. Húsið

er talið vera hið fyrsta
hérlendis sem málað var. Á

myndinni taka þau Áslaug
og Magnús við gjafabréfi úr

hendi umboðsmanns Hörpu
hf. á Ísafirði, Sæmundi

Guðmundssyni málara-
meistara (t.v.), í máln-

ingarverslun G. E. Sæ-
mundssonar ehf. við Sindra-

götu.

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

Fasteignaviðskipti
Eftirtaldar eignir eru einungis sýnishorn úr sölu-
skrá okkar, leytið nánari upplýsinga á skrifstofu.

Hlíðarvegur 14: Einbýlishús - kjallari, hæð og óinnréttað ris. Grunnflötur
ca. 90m². Húsið er nýuppgert að mestu. Verð: 10.400.000,-

Heiðarbraut 12: Rúmlega 220m² tvílyft einbýlishús ásamt bílskúr. Geta
verið tvær íbúðir. Laust fljótlega. Verð kr. 11.500.000.-

Skipti á minni eign koma til greina.
býlishús á tveimur hæðum ásamt
bílskúr. Nýuppgert að utan. Verð:
7.000.000,-.

FLATEYRI:
Hjallavegur 9: 3ja og 4ja herbergja
íbúðir.
Hjallavegur 14 og 16: Lítil raðhús
á einni hæð.
Hjallavegur 18: Efri og neðri hæð í
tvíbýlishúsi.
Hjallavegur 20: Efri hæð í tvíbýlis-
húsi
Hafnarstræti 23: Einbýlishús ásamt
bílskúr. Húsið er laust. Verð:
2,600,000,-
Góð áhvílandi lán fylgja öllum
eignunum á Flateyri.

PATREKSFJÖRÐUR:
Aðalstræti 23: Lítið einbýlishús.
Húsið er laust. Verð: 600.000.-
Hjallar 10: Einbýlishús - laust.
Verð: 3.600.000,-

SUÐUREYRI:

ÍSAFJÖRÐUR:
Aðalstræti 13: Efri hæð í tvírýlishúsi
ásamt hálfum kjallara og tvöföldum
bílskúr.
Kirkjubær: Lítið einbýlishús. Laust.
Mánagata 6: Efri hæð 155m² 5-6
herbergja. Laus fljótlega. Verð:
6.300.000,-
Pólgata 4: 5 herbergja íbúð á 3.
hæð. Verð: 3.600.000,-
Stakkanes 6: Rúmlega 140m² rað-
hús ásamt bílskúr og sólstofu. Verð
11.500.000,-
Pólgata 6: 3ja herbergja íbúð á 3.
hæð. Laus fljótlega.

Stórholt 11: 3ja herbergja íbúð á
3. hæð fyrir miðju. Laus. Verð:
4.300.000,-
Stórholt 13: 4ra herb. íbúð á 2. hæð
ásamt bílskúr. Skipti á ódýrari eign
eða jafnvel bíl koma til greina. Íbúðin
er laus. Verð kr. 7.800.000
Strandgata 5: Hnífsdal, 2ja herb.
íbúð 65 m² á 2. hæð í sambýlishúsi.
Íbúðin er laus. Verð kr. 2.000.000
Strandgata 7: Þetta hús er nú til
sölu á aðeins kr. 6.500.000,-
Sunnuholt 1: Eitt glæsilegasta húsið
í bænum. 277m², ásamt bílskúr.
Túngata 18: 4 herbergja íbúð á 3.
hæð. Nýuppgerð. Verð kr. 6,9 millj.

BOLUNGARVÍK:
Þuríðarbraut 9: Rúmlega 120m²
einbýlishús úr timbri ásamt mjög
stórum bílskúr (hátt til lofts). Húsið
getur verið laust fljótlega. Verð kr.
6.200.000.-
Búðarkantur 2: Rúmlega 200m²
stálgrindarhús.
Holtabrún 5: Ca. 140m² einbýlis-
hús ásamt bílskúr.
Hafnargata 7: 86m² neðri hæð í
tvíbýlishúsi.
Hólastígur 5: Raðhús á einni hæð
ásamt bílskúr. Samtals 212m². Góð
áhvílandi lán, laust.
Höfðastígur 6: U.þ.b. 80m² kjall-
araíbúð. Íbúðin er laus. Verð:
1.200.000,-
Stigahlíð 2 og 4:  2ja og 3ja her-
bergja íbúðir. Verð: 1.500.000,- til
3.000.000,-
Skólastígur 21:  3ja herbergja íbúð
á 1. hæð. Íbúðin er mjög falleg og er
auð. Verð kr. 3.700.000,-
Traðarland 10: Einbýlishús ásamt
bílskúr. Verð: 7.200.000,-
Vitastígur 9: 2 x 75m² parhús.
Nýuppgert og mjög vandað.
Völusteinsstræti 3: Einbýlishús
ásamt bílskúr.
Völusteinsstræti 28: 150m² ein-

Hlíðarvegur 10: Efri hæð í tvíbýlis-
húsi. Góð áhvílandi lán.
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BÍLATANGI
Ísafirði

Símar 456 3800 og 456 4580

BÍLATANGI
Ísafirði

Símar 456 3800 og 456 4580

SONY
ATV

AIWA
PANASONIC

Vestfirðir

Jónas í
Fjörðinn

Jónas Jóhannsson, sem
gegnt hefur embætti hér-
aðsdómara á Vestfjörðum
frá 1. ágúst 1991 eða í
rúm sjö ár, lætur af störf-
um við embættið 31. ág-
úst nk. Jónas mun taka
við starfi héraðsdómara
við Héraðsdóm Reykja-
ness með aðsetur í Hafn-
arfirði og hefur hann störf
þar 1. september.

Finnur Torfi Hjörleifs-
son, sem gegnt hefur
starfi héraðsdóma við
Héraðsdóm Reykjaness
mun flytjast til Borgar-
ness og Hervör Þorvalds-
dóttir héraðsdómari sem
verið hefur í Borgarnesi,
flyst til Reykjavíkur. Til-
færslur þessar eru í sam-
ræmi við ný dómstólalög
sem tóku gildi 1. júlí sl.

Staða héraðsdómara
með fyrsta aðsetur á
Vestfjörðum verður aug-
lýst innan tíðar.

Ísafjörður

Hátíð í bæ
Ísafjarðarhátíð verður

haldin dagana 14. og 15.
ágúst, en ekki núna um
helgina, eins og fyrirhug-
að hafði verið. Fyr ir
nokkrum vikum þegar
blaðið leitaði upplýsinga
um framkvæmd Ísafjarð-
arhátíðarinnar, voru svör-
in þau að enginn hefði
fengist til að sjá um hana
og yfirleitt væri óvíst
hvort hún yrði haldin að
þessu sinni.

Nú hefur Guðjón Þor-
steinsson, framkvæmda-
stjóri Körfuboltafélags
Ísafjarðar, verið fenginn
til þess að skipuleggja há-
tíðina. Í samtali við blaðið
sagði hann að fyrirvarinn
sem hann fékk hafi verið
allt of knappur, og verður
hátíðin því ekki fyrr en
um miðjan ágúst.

Mikil eftirspurn er nú eftir
leiguhúsnæði á Ísafirði og eru
engar íbúðir lausar í félagslega
kerfinu, að sögn Birgis Valdi-
marssonar, húsnæðisfulltrúa.
Svipað er að segja um íbúðir í
eigu einstaklinga, að eftir-
spurnin er meiri en framboðið.

Flest einbýlishúsin á hinu
yfirlýsta snjóflóðahættusvæði

í Hnífsdal (Teigahverfi) hafa
verið seld, ýmist til flutnings
á aðra staði eða til nota sem
sumarbústaðir. Þetta eru nýleg
hús og voru yfirleitt seld á
kringum eina milljón króna
hvert, en væru annars að
verðmæti um tíu til tólf millj-
ónir ef þau væru á öruggum
stað. Nú hafa a.m.k. tveir af

hinum nýju eigendum sótt um
að fá að búa í húsunum allt
árið, og mun vera heimild til
að veita slíka undanþágu með
ákveðnum kvöðum.

Það verða að teljast nokkuð
hagstæð viðskipti, að selja
einbýlishúsið sitt á tólf millj-
ónir en kaupa í staðinn á eina
milljón sambærilegt hús í

Hnífsdal sem nota má mestan
hluta ársins. Mismunurinn er
ellefu milljónir, og má dveljast
fyrir þá upphæð á sólarströnd
nokkuð marga vetrarparta,
ekki síst ef atvinna manna
býður upp á það. Enn munu
vera til sölu í Teigahverfi eitt
eða tvö hús, ef einhver vildi
skella sér á þau.

Mikil eftirspurn eftir leiguhúsnæði
Góð kaup í einbýlishúsum á hættusvæði í Hnífsdal

Jökulfirðir

Brúðkaup
á Hesteyri

Á laugardaginn var fór fram
brúðkaup á Hesteyri við Hest-
eyrarfjörð. Þá hafði enginn
gengið í hjúskap þar í rúm 68
ár, að því best er vitað, eða
síðan 14. apríl 1930, er María
Emelía Albertsdóttir og Jón
Guðnason voru gefin þar sam-
an. Hesteyri tilheyrir nú Ísa-
fjarðarbæ, en var áður í Sléttu-
hreppi, sem lagðist í eyði árið
1952.

Brúðhjónin, þau Eva María
Jónsdóttir dagskrárgerðar-
maður og Óskar Jónasson
kvikmyndagerðarmaður, sem
einnig er þekktur sem töfra-
maður, völdu staðinn vegna
þess að þeim þykir fallegt þar.
Athöfnin fór fram á grunni
Hesteyrarkirkju, sem reist var
1899, en flutt til Súðavíkur

1960, þar sem hún stendur
enn.

Viðstödd vígsluna voru
foreldrar þeirra beggja, syst-
kini og vinir. Vígslumaður var
Ólafur Helgi Kjartansson,
sýslumaður á Ísafirði, sem
reyndar á ættir að rekja í
Sléttuhrepp.

Vandað var til athafnarinnar
sem tókst vel. Sól skein í heiði
og vinir brúðhjónanna höfðu

æft kór og sungu tvö lög,
annað á meðan á athöfninni
stóð og hitt að henni lokinni.
Einnig spiluðu þau Kormákur
og Halldóra Geirharðsbörn og
Guðmundur Steingrímsson á
trommur, flautu og harmo-
nikku.

Sjaldan hafa jafn margir
prúðbúnir verið saman komnir
á þessum stað og á laugardag,
en rúmlega þrjátíu manns voru

viðstaddir hjónavígsluna. Að
henni lokinni var gengið að
Læknishúsinu á Hesteyri þar
sem þær mæðgur Birna Páls-
dóttir og Ingibjörg Vagnsdóttir
ráða ríkjum, og drukkið
veislukaffi. Um kvöldið var
síðan slegið upp veislu. Brúð-
hjónin ætluðu síðan á kajök-
um ásamt fleirum um Jökul-
firði.

Ólafur Helgi Kjartansson sýslumaður gefur brúðhjónin saman á grunni Hesteyrarkirkju.

Kór, skipaður vinum brúðhjónanna söng tvö lög, annað á
meðan á athöfninni stóð og hitt að henni lokinni.

Halldóra og Kormákur Geirharðsbörn tóku lagið ásamt
Guðmundi Steingrímssyni harmonikkuleikara.


