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Ódýrar innihurðir

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

Furufulningahurðir m/körmum
lakkaðar kr. 19.951,- � Ólakkaðar kr. 18.451,-

 einnig sléttar innihurðir undir málningu - m/karmi kr. 8.487,-

Ódýrar innihurðir

-sjá viðtal við sr. Valdimar Hreiðarsson
sóknarprest á Suðureyri í miðopnu

Ekki af brauði
einu saman...
Ekki af brauði
einu saman...

-sjá viðtal við sr. Valdimar Hreiðarsson
sóknarprest á Suðureyri í miðopnu
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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.

Leiðari

Þingeyri

Aðgerðaborð gefið
Hrafnseyri

Bréfhirðing á aðra öld
Gallerí Slunkaríki

Þrjár sýna saman
Nýverið færði sjúkrasjóður Verkstjórasambands Íslands

Heilsugæslustöðinni á Þingeyri að gjöf nýtt skoðunar- og
aðgerðaborð. Gjöfin sem er að andvirði um 250 þúsund
krónur, bætir til muna vinnuaðstöðu til kvenskoðunar og
minniháttar aðgerða og almennrar skoðunar. Tilefni gjaf-
arinnar er 60 ára starfsafmæli Verkstjórasambands Íslands.
Formaður Vestfjarðadeildar þess er Sveinn Guðjónsson.

Bréfhirðingum á Íslandi hefur farið ört fækkandi á liðnum
árum, en þær voru til skamms tíma í hverri sveit og eru nú
gömlu póststimplarnir orðnir mjög verðmætir. Athygli
ferðafólks á Vestfjörðum er vakin á því að á Hrafnseyri við
Arnarfjörð hefur verið bréfhirðing á aðra öld og geta því
þeir sem eiga leið um staðinn sent vinum og vandamönnum
póstkort frá fæðingarstað Jóns Sigurðssonar.

Í dag var opnuð sýningin Sköpun 1998 í Slunkaríki og
Edinborgarsal á Ísafirði. Hér er um að ræða samsýningu
þeirra Guðbjargar Kr. Ingvarsdóttur, Guðrúnar Halldórs-
dóttur og Katrínar Elvarsdóttur. Á sýningunni sem verður
opin daglega til 16. ágúst, eru sýndir skartgripir unnir úr
ýmsum efnum, leirmunir og ljósmyndir, s.s. handmálaðar
Polaroidmyndir byggðar á litskyggnum.

Á sama tíma að ári
Enn einu sinni er hafið kapphlaupið um peninga unga

fólksins,  sem gengið er að sem gefnu að það  muni eyða
yfir verslunarmannahelgina. Að venju hafa margir skráð
sig til leiks. Auglýsingar um ágæti allra þeirra útihátíða,
sem í boði eru um versl-
unarmannahelgina benda
ótvírætt til þess að aðstand-
endur þeirra telja að eftir
miklu sé að slægjast í vösum unglinganna.

 Enn einu sinni hvolfast áhyggjur yfir foreldra unglinga
á útihátíðaaldri. Eftirköst samkoma liðinna ára minna á
sig. Dapurleikinn gleymist ekki svo auðveldlega.
Samkomur verslunarmannahelgarinnar hafa því miður
reynst mörgum örlagaríkar.

Enn einu sinni blasir við hættan, sem samfara er þeirri
gífurlegu umferð sem á sér stað um verslunarmanna-
helgina og vegakerfið er engan veginn í stakk búið til að
taka á móti, miðað við þær akstursvenjur sem alltof
margir ökumenn hafa tileinkað sér.

Átak lögreglu undanfarnar vikur til að sporna við
hrað- og ölvunarakstri  er þarft framtak. Hins vegar er
með öllu óþolandi að þannig skuli að málum staðið af
hálfu dómsmálaráðuneytisins, með vafasamri reglugerð,
að löggæslumenn vita ekki í hvorn fótinn þeir standa.
Aðgerðir lögreglunnar eru dæmdar marklausar.  Það er
alvarlegt mál þegar talsmaður dómsmálaráðuneytisins
lýsir því yfir að, það komi þeim ráðuneytismönnum ekki
lengur á óvart þótt gjörðir lögreglunnar séu dæmdar
ómerkar af héraðsdómstólum!?, sem jafnvel taka svo
djúpt í árinni að segja að fyrirmæli ráðuneytisins hafi
ekki stoð í lögum. Er sjálfu dómsmálaráðuneytinu ekki
ljóst að vinnureglur lögreglunnar verða að vera hafnar
yfir allan vafa?

Verslunarmannahelgin er annasöm hjá lögreglunni,
ekki síst á þeim stöðum þar sem fólk safnast saman úr
öllum áttum svo þúsundum skiptir. Þetta kallar á aukna
samvinnu lögreglu og almennings.

Útihátíðirnar um verslunarmannahelgina eru komnar
til að vera. Bann við þeim er engin lausn. Til að fyrirbyggja
að válegir atburðir  útihátíða fyrri ára endurtaki sig þurfa
foreldrar og unglingar, mótshaldarar og löggæsla, að
taka höndum saman um að draga úr þeim  hættum, sem
óhjákvæmilega fylgja samkomum af þessu tagi.

Á sama tíma að ári getum við vonandi litið um öxl og
minnst verslunarmannahelgarinnar 1998, sem ánægju-
legrar, slysalausrar helgi.

Bæjarins besta óskar öllum þeim er hugsa sér til
hreyfings um verslunarmannahelgina fararheillar og
góðrar heimkomu.

s.h.

Eigum við, fólkið sem býr
hér á Vestfjörðum, að leggja
af stað út í nýsköpun sem
snertir margþætta liði í mann-
lífi kjálkans? Hugmyndir mín-
ar legg ég fyrir ykkur hér á
síðum blaðsins með von um
að fólki líki þær og vilji leggja
málunum lið með opnum
huga og hugmyndaauði.

Og hér eru þær: Hugsum
okkur 100 cm breiðar steyptar
götur, hvor akrein 50 cm. Þar
útbúum við aðstæður sem
hæfa þeim umferðarskiltum
sem til eru í dag – þarna læra
börnin frá unga aldri að þekkja
merkin og þýðingu þeirra. Alls
konar bíla væri hægt að brúka
þarna, eins og t.d. heimasmíð-
aða og fjarstýrða og „gera al-
veg eins og mamma og pabbi
í umferðinni“.

Fleira sem kemur inn í
þessa hugmynd er á þá leið,
að smíðuð verði lítil brúðuhús,
já og „kallahús“ strákanna
vegna, er yrðu einnig á þessu
svæði. Húsin yrði hægt að
flytja með góðu móti, enda
ekki alltaf sumar og sól. Þarna
myndum við sjá öll þau hús
sem tilheyra „einu stykki“
bæjarfélagi, svo sem hótel,
banka, bensínstöðvar, vöru-
flutningamiðstöðvar, mat-
vörubúðir, íbúðarhús, verk-
stæði ýmiskonar, leikskóla,
skóla o.fl. Fjölskyldur gætu
tekið höndum saman í hönnun
og smíði húsanna, trésmíða-
verkstæði myndu bjóða hús
til sölu á ýmsum byggingar-
stigum, t.d. ósamansett, eða
samansett en ómáluð, eða
fullkláruð, og einnig eftir-

myndir húsa sem til eru í raun-
veruleikanum. Nú, hérna á
miklu útgerðarsvæði sleppum
við ekki við að hafa litla tjörn
í bænum fyrir skip og báta.
Sköpunargleðin mun fá veru-
legt flæði hjá mjög mörgum í
þessu starfi.

Nú, við sleppum ekki við
að þurfa að fjármagna gatna-
framkvæmdirnar. Hugmyndir
mínar eru á þann veg, að hús-
eigendur myndu líkt og „í al-
vörunni“ koma til með að
standa straum af kostnaði við
þær. Þá horfi ég aðallega til
fyrirtækja, sem myndu kaupa
auglýsingar á húsum sínum í
litla bænum, og svo að sjálf-
sögðu allra sem vilja koma að
þessu með einhverjum hætti.

Eitthvert svæði þarf að
sjálfsögðu undir þetta. Undir-

ritaður hefur vissulega sínar
persónulegu hugmyndir, en
heldur því galopnu til að fá
frekar inn fleiri og betri hug-
myndir.

Ég sé fyrir mér, að verði
þetta að veruleika, gæti þetta
orðið ágætis vettvangur til að
skoða ýmsar breytingar sem
fyrirhugaðar eru til hins betra
í umferðinni. Hugmyndir eru
til alls fyrstar, og vona ég að
mér takist að opna hug fólks
fyrir þessari.

Hafið samband til að lýsa
skoðunum ykkar og spyrja
mig um hvaðeina í þessu
sambandi og komið í leiðinni
með ábendingar um umferðar-
öryggismál.

Með von um að allir noti
beltin – sín vegna.
– Júlíus Ólafsson, sími 456 3150.

Umferðar- og slysavarnabær
barnanna á Vestfjörðum

Júlíus Ólafsson, umferðaröryggisfulltrúi

 Vestfjarða skrifar:

Skemmtiferðaskipið Saga Rose við festar úti á Prestabugt.

Farþegar Saga Rose voru ekki allir á léttasta skeiði.

Ísafjörður

Saga Rose í heimsókn
Breska skemmti-

ferðaskipið Saga Rose
kom til Ísafjarðar fyrir

síðustu helgi. Farþegar
voru um 600 og þar af

fóru um 290 manns í
skipulagðar skoðunar-

ferðir um Ísafjörð og
nágrannabyggðir. Vegna
óhagstæðs sjólags þurfti

að fella niður Vigurferð,
sem um 90 manns voru

skráðir í. Það þykir
nokkuð gott að helming-

ur farþega á skipum af
þessu tagi fari í rútu-

ferðir, en þeir sem
�heima� sitja ganga um
bæinn á meðan, skoða

mannlífið og fara í
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Um Verslunarmannahelgina
verður hljómsveitin BUTTERCUP

á ferð og flugi um landið.
Föstudaginn og kvöldið verða þeir

með dúndurball á NEISTAFLUGI
á Neskaupstað. Laugardagskvöldið

verða þeir svo með dúndur sveitaball
í Sævangi Hólmavík og

á sunnudagskvöldið verða þeir svo á
stóra sviðinu á ÞJÓÐHÁTÍÐ í EYJUM

verslanir. Heimsóknir af
þessu tagi skipta miklu
máli fyrir byggðarlagið
og skapa miklar tekjur

og vinnu fyrir heimafólk.

Halldór Halldórsson bæjar-
stjóri í Ísafjarðarbæ afhendir
skipstjóranum á Saga Rose
allar upplýsingar um byggð-
arlagið og vonast til að skipið
komi hér sem oftast. Auk
bæjarstjórans voru boðnir
um borð bæjarfulltrúar Ísa-
fjarðarbæjar, fulltrúar skipa-
félaga og fleiri gestir.

Sýslumaðurinn á Ísafirði, Ólafur Helgi Kjartansson,
stendur hér íhugull við rúllettuborð í hinu stóra og vel
búna spilavíti Saga Rose. Ekki fylgir sögunni hvort hann
er að kynna sér þetta illræmda tæki sem embættismaður
eða hvort hann langar til að prófa smá…

Síðasta Sumarkvöldið í Neðstakaupstað

Aðstandendur kvöldanna hætta
eftir fjögurra ára starf

Síðasta Sumarkvöldið í
Neðstakaupstað á þessu sumri
verður annað kvöld, fimmtu-
dag kl. 20.30. Viðfangsefni
kvöldsins er Arnarfjörður og
sérstakur gestur verður Pétur
Bjarnason, sem fjalla mun um
menn og málefni í Arnarfirði.

Þetta er sjöunda Sumar-
kvöldið í ár og jafnframt hið
síðasta sem haldið verður af
þeim hópi sem staðið hefur
að Sumarkvöldum í Neðsta-
kaupstað sl. fjögur ár. Á þess-

um fjórum árum hefur verið
víða komið við og hefur hvert
kvöld haft ákveðið viðfangs-
efni. Fluttir hafa verið fyrir-
lestrar um ólík málefni sem
öll tengjast Vestfjörðum, og
má þar nefna þjóðtrú, konur í
sögu Vestfjarða, mannlíf á
Hornströndum, galdra, sögu
Ísafjarðar sem verslunar- og
menningarbæjar, hvalveiðar,
Ísafjarðardjúp og margt fleira.
Sumarkvöldin hafa verið
skemmtileg og fróðleg viðbót

í fjölbreyttu menningarlífi Ísa-
fjarðar.

Þau sem staðið hafa að
Sumarkvöldunum vilja þakka
öllum þeim sem komið hafa
og tekið þátt í þessum sam-
komum og gert þær að þeim
skemmtunum sem þær hafa
reynst vera. Vonast er til að
sem flestir láti sjá sig og geri
þetta síðasta Sumarkvöld
skemmtilegt og eftirminni-
legt.

Hrafnseyri í Arnarfirði

Safn Jóns Sigurðsson-
ar opið í allt sumar

Safn Jóns Sigurðssonar á
Hrafnseyri í Arnarfirði er opið
alla daga í sumar til ágústloka.
Í burstabænum, sem er hluti
af safninu, er rekin greiðasala
í samvinnu við Hótel Flóka-
lund og fæst þar kaffi með
heimabökuðu meðlæti og
fleira. Húsfreyja í burstabæn-
um í sumar er Jóna Sigur-
jónsdóttir. Bærinn er í stórum
dráttum eins og hann var
þegar Jón Sigurðsson var að
alast þar upp, nema hvað nú
eru þar timburklædd gólf en
ekki moldargólf eins og á tím-
um Jóns, og eins eru veggir

flestir þiljaðir og fleira er þar
frábrugðið. Sérstaklega gott
aðgengi er bæði innan bæjar
og utan fyrir fatlaða og þá
sem eru í hjólastólum.

Bærinn var tekinn í notkun
17. júní í fyrra og hafði þá
verið þrjú ár í endurbyggingu
á vegum Hrafnseyrarnefndar.
Upphaflega var bærinn
byggður um aldamótin 1800
af afa og alnafna Jóns Sigurðs-
sonar. Telja má öruggt, að
bærinn hafi á sínum tíma verið
byggður eftir teikningum séra
Guðlaugs Sveinssonar í
Vatnsfirði, en hann hefur verið

nefndur faðir íslenska bursta-
bæjarins.

Ýmsir munir frá 19. öld og
eldri eru til sýnis í bænum og
eru þeir úr Byggðasafni Vest-
fjarða á Ísafirði. Þar á meðal
er hinn þekkti brúðhjónastóll
úr Hraunskirkju í Keldudal í
Dýrafirði og skriftastóll úr
sömu kirkju. Báðir þessir
gripir eru verk dýrfirskra út-
skurðarmeistara, en þar tíðk-
aðist sérstakur útskurður sem
hvergi þekkist á landinu utan
Vestfjarða. Allir sem koma til
Hrafnseyrar fá að leysa gesta-
þraut um staðinn.

Sæludagar að Núpi
um Verslunar-
mannahelgina

Sæludagar að Núpi
um Verslunar-
mannahelgina

Dinnertónlist
Myndlista- og leirmunasýning

Veisluhlaðborð laugardags-
og sunnudagskvöld

Barinn opinn öll kvöld
Kaffihlaðborð  3. ágúst

Ýmis gisti- og matartilboð
Upplýsingar og pantanir í

síma 456 8222
Verið velkomin!

Starfsfólk Hótel Eddu Núpi

Verslunar-
manna-
helgin
1998

Á safndiski Skífunnar ,,Svona er sumarið ´98" er að
finna nýjasta lag BUTTERCUP sem heitir MEIRA DÓT
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         TILBOÐ - TILBOÐ
VERSLUNARMANNAHELGI!

         TILBOÐ - TILBOÐ
VERSLUNARMANNAHELGI!

frá   30/7  -  1/8

Weno kex
kr. 169,- pakkinn

2 ltr. Íscola
kr. 99,-

Sokkar
3 pör saman í

   pakka kr. 93,- parið.

Prins Polo
3 stk. í pakka kr. 89,-

Ferskir kjúklingabitar
kr. 569,-/kg

2 ltr. Pepsi
kr. 69,-

kr. 109,-

kr. 109,-Vestfirsk  verslun!
Sími: 456 4211

50 stk. Duni
plastglös

50 stk. Duni
pappadiskar

100 ltr.
sorppokar

10 pokar í rúllu
kr. 99,- rúllan

100% hreinn safi
með aldinkjöti

2 ltr.
kr. 169,-

4 hamborgarar
m/brauði
kr. 299,- pakkinn

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 1:
142 m² einbýlishús í góðu standi á einni hæð ásamt bílskúr.

Laust strax. Áhv. ca. 5,8 millj.. Verð kr. 11,600,000,-

 4-6 herbergja íbúðir

Bakkavegur 39: 201m² einbýlis-
hús á tveimur hæðum ásamt
innb. bílskúr. Áhv. ca. 845 þús.
Verð kr. 13,500,000,-
Góuholt 3: 140,7 m² einbýlishús
á einni hæð ásamt bílskúr.
Möguleg skipti á minni eign.
Áhv. ca. 2,7 millj.
Verð kr. 12,000,000,-
Hafraholt 10: 144,4 m² enda
raðhús á tveimur hæðum ásamt
22,4 m² bílskúr. Áhv. ca. 2,8
millj. Verð kr. 9,300,000,-
Hafraholt 22: 144,4 m² enda
raðhús á tveimur hæðum ásamt
22,4 m² bílskúr. Áhv. ca. 2,5
millj. Verð kr. 9,500,000,-
Heiðarbraut 6: 133,3 m² ein-
býlishús á einni hæð ásamt
bílskúr. Mögul. skipti á eign á
Ísafirði. Ekkert áhvílandi
Verð kr. 10,700,000,-
Hjallavegur 19: 242m² ein-
býlishús á 2 hæðum ásamt
innbyggðum bílskúr. Sér íbúð á
n.h. Ýmis skipti möguleg. Áhv.
ca. 5 millj. Verð kr. 11,500,000,-
Kjarrholt 2: 173,6 m² einbýlis-

hús á einni hæð ásamt góðum
tvöföldum bílskúr. Áhv. ca. 3,7
millj. Verð kr. 13,200,000,-
Móholt 3: 142,4 m² einbýlishús
á einni hæð ásamt bílskúr. Áhv.
ca. 2,2 millj. Möguleiki á að lán
fylgi upp á 7,1 millj.
Verð kr. 11,000,000,-
Silfurgata 9: 150 m² einb.hús á
2 hæðum + geymsla, kjallari,
skúr og góður garður. Áhv. ca.
2,6. Mögul. á sölu m/yfirtöku fl.
lána, engin útborgun
Verð kr. 6,900,000,-
Skipagata 11: 78,4 m² ein-
býlishús á tveimur hæðum ásamt
eignarlóð. Áhv. ca. 1,7 millj. Verð
kr. 4,500,000,-
Stakkanes 4: 144 m² raðhús á
tveimur hæðum ásamt bílskúr.
Skipti möguleg á eign á Eyrinni.
Áhv. ca. 3,5 millj.
Verð kr.9,900,000,-
Tangagata 15b: 103 m²
ein-býlishús á 2 hæðum ásamt
geymsluskúr (nýtist sem
herbergi). Laust fljótl. Áhv. ca.
3,3 millj.. Verð kr. 6,200,000,-
Urðarvegur 26:236.9 m² rað-
hús á tveimur hæðum ásamt
innbyggðum bílskúr. Ekkert

Fjarðarstræti 38: 130 m² 4ra
herb. íbúð á tveimur hæðum í
þríbýlishúsi. Áhv. ca. 3,4 millj.
Möguleiki á lánum að fjárhæð
4,9 millj. Verð kr. 7,000,000,-
Hjallavegur 12:113,9 m² 4-5
herbergja íbúð á neðri hæð í
tvíbýlishúsi. Áhv. ca. 1,9 millj.
Verð kr. 5,500,000,
Pólgata 5a: 127,7 m² 5 herbergja
íbúð á e.h. í þríbýlishúsi ásamt
helmingi kjallara
Verð kr. 6,000,000,-
Seljalandsv. 20: 161,2 m² 5-6
herb. íbúð á efri hæð í tvíb.húsi
ásamt bílskúr. Íbúðin mikið
uppgerð. Áhv. ca. 5,2 millj.
Verð kr. 10,700,000,-
Silfurtorg 1: 104 m² 4-5 herb.
íbúð ásamt 45 m² íbúðarlofti og
hluta kjallara. Mikið uppgerð.
Áhv. ca. 3,8 millj.
Verð kr. 8,000,000,-
Stórholt 9: 164,30 m² 6 herb.
íbúð á 1. h.t.v. ásamt kjallara m/
sér inngangi. Hægt er að ganga
í garð af svölum. Áhv. ca. 3,8
millj. Verð kr. 8,000,000,-
Stórholt 13: 123 m² íbúð á 3ju
hæð í fjölbýli ásamt bílskúr. Verið
er að gera íbúðina upp. Áhv. ca.
567 þús. Verð kr. 7,800,000,-
Tangagata 8a: 106,5 m² 4-5
herbergja íbúð á þremur hæðum.
Tilboð.
Túngata 18: 89,2 m² 4ra herb.
íbúð í fjölb.húsi í góðu standi.
Húsið allt uppgert. Mögul.sk. á
minni eign. Áhv. ca. 3,6 millj.
Verð kr. 6,900,000,-
Urðarvegur 25:154,6 m² Hraun-
prýði � 5-6 herb. íbúð í tvíb.húsi

Hlíðarvegur 18: 64,5 m²
íbúð á neðri hæð í tvíbýlishúsi.
Áhv. ca. 1,7 millj.Tilboð.
Túngata 18: 53,4 m² íbúð í góðu
standi á 3ju hæð fyrir miðju í

ásamt bílskúr. Skipti á ódýrari
eign mögul. Áhv. ca. 1,7 millj.
Verð kr. 9,300,000,-

á stærri eign. Áhv. ca. 3 millj.
Verð kr. 5,800,000,-
Stórholt 13: 86,3 m² íbúð á 2.
hæð í fjölbýlishúsi ásamt sér
geymslu og bílskúr
Verð kr. 6,200,000,-
Túngata 21: 84,9 m² íbúð á 1.
hæð í þríbýlishúsi ásamt bílskúr.
Áhv. ca. 3,8 millj.
Verð kr. 6,500,000,-

Aðalstræti 20: 98 m² íbúð á 2.
hæð t.h. í fjölbýlishúsi ásamt sér
geymslu. Áhv. ca. 4,2 millj.
Verð kr. 7,200,000,-
Brunngata 12a: 68 m²
íbúð á efri hæð, að hluta undir
risi, í tvíb.húsi ásamt sér geymslu.
Áhv. ca. 2 millj. Verð kr.
3,000,000,-
Sólgata 8: 80 m² íbúð  á neðri
hæð í þríbýlishúsi. Möguleg skipti

 3ja herbergja íbúðir

2ja herbergja íbúðir

nýlega uppgerðu fjölbýlishúsi.
Sér geymsla. Áhv. ca. 400 þús.
Verð kr. 5,500,000,-
Túngata 20: 53,4 m² íbúð á 3.
hæð í fjölb.húsi í góðu standi.
Húsið nýlega gert upp að utan.
Áhv. ca. 2 millj.
Verð kr. 4,900,000,-

Heiðarbrún 4: 140 m² einbýlis-
hús á einni hæð ásamt bílskúr.
Ávh. ca. 4 millj. Tilboð.

áhvílandi. Verð kr. 11,800,000,-

Bolungarvík
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Ákveðið að reisa Fjalla-Eyvindi og

 Höllu minnisvarða á Hrafnfjarðareyri

Sögustaður utan alfaraleiðar

Séð frá Hrafnfjarðareyri út eftir Jökulfjörðum. Hvönnin og annar hávaxinn gróður, svo
jafnvel minnir á lágvaxið skógarkjarr, sýna glöggt hvar bæirnir stóðu á fyrri tíð. Fremur
virðist hafa verið gott undir bú á Hrafnfjarðareyri, miðað við mörg önnur byggð ból á
þessum norðlægu slóðum Vestfjarða.

Hrafnfjarðareyri í Jökul-
fjörðum er einn af þeim sögu-
stöðum íslenskum, sem fæstir
þekkja af eigin kynnum, enda
sannarlega ekki í alfaraleið
eftir að byggðirnar norðan
Djúps fóru í eyði. Á Hrafn-
fjarðareyri bjó á sínum tíma
ung ekkja, Halla að nafni, og
til hennar kom á einmanaleg-
um flótta sínum undan „rétt-
vísi“ þeirra tíma útilegumað-
urinn, friðsemdarmaðurinn og
hagleiksmaðurinn frægi,
Fjalla-Eyvindur. Um 1760
lögðust þau Eyvindur og Halla
út og bjuggu allvíða á miðhá-
lendi Íslands næstu 15 til 20
árin, eins og örnefni og frá-
sagnir eru til vitnis um. Síðan
sneru þau aftur heim á Hrafn-
fjarðareyri og þar lést Eyvind-
ur árið 1782, nær sjötugur að
aldri.

Einnig er Hrafnfjarðareyri
ein af sviðsmyndum Fóst-
bræðra sögu, en þar dvöldust
þeir um skeið, Þorgeir Hávars-
son og Þormóður Kolbrúnar-

skáld, og eru ýmsar sérkenni-
legar frásagnir af dvöl þeirra í
Jökulfjörðum og víðar um
Vestfirði.

Á leiði Fjalla-Eyvindar er
hvítmálað krossmark og þar
er einnig legsteinn allgamall
með áletruninni Hér liggur
Félla Eivindur Jónsson. Tóftir
og rústir eru margar og dreifð-
ar á Hrafnfjarðareyri, bæði af
bæjarhúsum og peningshús-
um, og eru þær nú ríkulega
hvönnum vaxnar eins og
önnur bæjarstæði í eyði-
byggðum Jökulfjarða og
Hornstranda. Bæjarlækurinn
er á sínum stað, en á sínum
tíma var innangengt í hann,
því að Eyvindur byggði yfir
hann af hugviti sínu. Ekki
þurfti því að fara út að sækja
vatnið.

Uppsetning minnisvarða
um Fjalla-Eyvind og Höllu á
Hveravöllum eftir Magnús
Tómasson myndlistarmann
hefur verið í fréttum í sumar,
en einn af forgöngumönnum í

því verkefni er Guðni Ágústs-
son alþingismaður. Konráð
Eggertsson á Ísafirði er áhuga-
maður um sögu þessara ást-
sælu útlaga og hefur hann
ásamt Guðna og í samráði við
fleiri góða menn ákveðið að
koma upp öðrum minnisvarða
á Hrafnfjarðareyri, enda var
þar bær Höllu og þar hvílist
Eyvindur eftir þrautagöngu
sína um óbyggðir Íslands.
Ekki er ljóst hvort minnis-
merkinu verður komið upp á
Hrafnfjarðareyri á þessu ári
eða hinu næsta.

Konráð Eggertsson og synir
hans hafa tekið upp bátsferðir
með ferðafólk á Hrafnfjarðar-
eyri og hyggjast hafa þar
sögustundir. Á sunnudags-
kvöldið fór BB með honum
og Önnu eiginkonu hans  á
hraðbátnum Önnu til þess að
skoða þennan sögufræga
eyðistað. Siglingin frá Ísafirði
tók aðeins um eina klukku-
stund, enda er báturinn hrað-
skreiður í betra lagi. „Hér liggur Félla Eivindur Jónsson“.

Konráð Eggertsson við stýrið
á hraðbátnum Önnu, en
hann og synir hans eru með
tvo báta í förum með ferða-
menn og farangur um norð-
anverða Vestfirði og sjá þeim
fyrir gistingu á ýmsum stöð-
um ef óskað er.

Tveir ráðherrar eru félagar í um tuttugu manna vinahópi,
sem fer á hverju sumri saman í frí frá dagsins amstri,
gengur á fjöll og gistir eyðibyggðir landsins. Í síðustu
viku kom þessi hópur til Vestfjarða og fékk Hafstein og
Kiddý til að skutla sér að Látrum í Aðalvík. Þar var höfð
bækistöð í tvo daga og meðal annars gengið á
Straumnesfjall. Síðan labbaði mannskapurinn yfir á
Hesteyri og var þar aðra tvo daga og gisti í Læknishúsinu,
en síðan sá Hafsteinn um að koma honum aftur til
Ísafjarðar á Kiddý sinni. Sérvalinn vestfirskur leiðsögu-
maður var með í ferðinni, Snorri Grímsson á Ísafirði.
Enda þótt ráðherrarnir tveir séu framsóknarmenn, er
þessi vinahópur blandaður hvað pólitík viðkemur, enda
væntanlega eitthvað annað um að hugsa og ræða um á
vestfirskum gönguleiðum en argaþras stjórnmálanna.

Í hvíld frá dagsins
amstri og önnum

Ráðherrarnir Finnur Ingólfsson og Halldór Ásgríms-
son ásamt Hafsteini Ingólfssyni við komuna til
Ísafjarðar.

Gimbillinn
og börnin

Frá aldaöðli hafa
heimalningar verið á

hverjum bæ, en verk-
smiðjubúskapur nútím-
ans er jafnt og þétt að

útrýma þessum mann-
eskjulega þætti í ís-

lenskum landbúnaði.
Heimalningar eru eigin-

lega ekki sauðfé � öllu
frekar teljast þeir til

heimilisfólksins á bæn-
um. Tvífætt ungviðið úr

borginni sem fær að
kynnast þessum litlu og

hrokkinhærðu ferfættu
börnum sveitanna öðlast

nýja sýn á lífið og upp-
götvar að lamb er ekki

bara eitthvað sem fæst í
kæliborðum stórmark-

aðanna. Á myndinni eru
ungir gestir í Vigur að

heilsa upp á hornaprúð-
an gimbil frá því í vor.

Sandkastalakeppnin
að Holti í Önundarfirði verður

laugardaginn
1. ágúst kl. 14:00

Mætum öll með skóflur og fötur!

SPARISJÓÐUR
ÖNUNDARFJARÐAR
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Í faðmi fjalla blárra�

Leikfélagarnir Maggi Bald Þuru og Finni á Felli.

Maggi Bald Þuru kemur
�heim� eftir 53 ár

– og Finni á Felli var svo
myrkfælinn í æsku og hljóp
svo hratt framhjá kirkju-
garðinum á Ísafirði, að hann
varð besti spretthlaupari á
Norðurlöndum

Húsið Sóltún á horni Hlíð-
arvegar og Bæjarbrekkunnar
á Ísafirði er í eigu Ísfirðinga-
félagsins í Reykjavík (og um
land allt, eins og gjarnan er
farið að bæta við).  Þetta bráð-
um sjötíu ára gamla hús Guð-
mundar frá Mosdal, kennara
á Ísafirði, er ákaflega fallegt
og sérstætt, smágert og fínlegt
eins og höfundur þess. Í Sól-
túnum dveljast brottfluttir Ís-
firðingar tíma og tíma, ganga
um æskuslóðirnar og leita að
löngu horfinni fjöru, hitta leik-
félagana sem ósjaldan eru
orðnir gamlir fyrr en varði og
komnir á eftirlaun, og rifja
upp og reyna að muna fjalla-
nöfnin, náttúruna, eins og
skáldið sagði. Það hlýtur að
vera nokkuð sérstök tilfinning

að koma í Sóltún á ný og sitja
þar í stofunni lífsreyndur mað-
ur, sextíu og fimm árum eftir
að hafa verið lítill drengur í
smíðatímum hjá Guðmundi í
þessu sama herbergi.

Í Sóltúnum hittum við einn
góðan veðurdag (og flestir
veðurdagar hafa verið góðir á
Ísafirði þetta sumarið, svo
ekki sé meira sagt) tvo brott-
flutta Ísfirðinga, sem þar
dveljast ásamt eiginkonum
sínum og einum öðrum hjón-
um. Annar þeirra er Magnús
E. Baldvinsson úrsmiður í
Reykjavík, sem nú er að koma
heim í fyrsta sinn í meira en
hálfa öld. Hinn er Finnbjörn
Þorvaldsson, sem lengst af
starfaði hjá Loftleiðum og
síðan Flugleiðum, en hann er

einn af bestu frjálsíþrótta-
mönnum sem Íslendingar hafa
eignast. Magnús var einnig í
fremstu röð íþróttamanna hér-
lendis á sínum tíma. Þeir
Magnús og Finnbjörn eru
jafnaldrar, þannig að ekki
skakkar nema tæplega hálfu
ári. Þeir voru leikfélagar í
æsku og eru það enn. Þeir
kepptu báðir fyrir ÍR og fóru
margar keppnisferðirnar sam-
an.

Fæddur í húsinu
hennar Karitasar

Magnús E. Baldvinsson rak
úrsmíða- og skartgripaverslun
í Reykjavík í meira en fimmtíu
ár. „Einn tengdasonur minn
lærði hjá mér og þau hjónin
reka verslunina núna í Kringl-
unni undir nafninu Meba –
það er stytting á nafninu mínu
– en ég var lengst á Lauga-
veginum.“

Magnús Eðvald Baldvins-
son fæddist á Ísafirði í des-
ember 1923 og átti þar heima
þangað til hann var nærri ell-
efu ára, en þá fluttist hann
brott. „Samt kalla ég þetta nú
alltaf heima“, segir hann.
Magnús fæddist niðri á Bökk-

um í húsi sem var kallað húsið
hennar Karitasar, en hún var
smábarnakennari. „Við börn-
in á Ísafirði á þeim tíma byrj-
uðum flest að læra hjá henni.
Svo átti ég heima að Tanga-
götu 28 í húsinu hans Jóns A.
Þórólfssonar, en þegar afi
minn og amma komu hingað
flutti ég í Túngötu 3, húsið
hans Gríms rakara, og átti
heima þar í norðurendanum.
Þar vorum nú ekki mörg ár,
en þá flutti ég í Túngötu 11 og
átti þar heima þangað til ég
fluttist með móður minni til
Reykjavíkur.“ Magnús missti
föður sinn þegar drengurinn
var fimm ára, en hann fórst
með mótorbátnum Gissuri
hvíta. Hann hét Baldvin S.
Sigurðsson og var úr Bolung-
arvík, sonur Sigurðar Árna-
sonar. „Ég var nú í Bolungar-
vík í gær og mér var sagt að
nyrsta vörin þar hafi verið
vörin hans og verið kölluð
Sigurðar Árnasonar vör. Mér
þótti gaman að heyra þetta.
Ég átti hér heilmargt skyld-
fólk. Bræður föður míns voru
hér, bæði í Hnífsdal og hér á
Ísafirði og einn bjó í Jökul-
fjörðum. Svo átti maður hér
marga og góða vini, stráka á

svipuðum aldri, og margar
góðar minningar frá uppvaxt-
arárunum hér á Ísafirði. Hérna
í Vestanpóstinum, blaði Ísfirð-
ingafélagsins, er einmitt mynd
af okkur félögunum á tíu ára
afmæli Harðar Helgasonar,
sem síðar varð sendiherra, og
þar á meðal er Högni vinur
okkar Þórðarson, sem býr
hérna hinum megin við göt-
una“, segir Magnús.

Synda saman
þrisvar í viku

„Við Finnbjörn áttum
heima sitt hvorum megin við
götuna niðri í Tangagötu, ég í
númer 28 og hann í númer 29,
og vorum leikbræður þegar
við vorum litlir pollar. Seinna
þegar við vorum báðir komnir
til Reykjavíkur lágu leiðir
okkar saman í íþróttunum. Við
hittumst aftur í Íþróttafélagi
Reykjavíkur (ÍR) og vorum
þar nokkuð lengi saman í
frjálsum íþróttum. Finnbjörn
var þessi mikli afreksmaður í
spretthlaupum og ég var að
dunda í langstökki og náði
svona sæmilegum árangri“,
segir Magnús, hógværðin
uppmáluð. „Við fórum mikið

saman í keppnisferðir og
vorum í fyrsta hópi íslenskra
frjálsíþróttamanna sem fór til
keppni erlendis og það var
einmitt verið að halda upp á
það í fyrra hjá ÍR. Svo liðu
árin og eftir að við erum kom-
nir á eftirlaunaaldur stundum
við alltaf sund saman. Við
hittumst þrisvar í viku í
sundlauginni í Garðabæ og
eftir það förum við til Hafnar-
fjarðar og drekkum þar kaffi
niður við höfn ásamt gömlum
félögum okkar úr ÍR.“

Magnús á ekki mikið af
skyldfólki vestra lengur.

„Ekki núna, nei. Það flutti
eiginlega allt til Reykjavíkur
og á Akranes. Frænka mín,
Sigríður Guðmundsdóttir, var
gift Árna Árnasyni föðurbróð-
ur mínum og þau voru hér
nokkuð lengi og bjuggu í
Fjarðarstræti 21 áður en þau
fluttust suður. Þau áttu mikið
af börnum, meðal þeirra
Þorvald Árnason skipstjóra og
Árna Árnason vélstjóra, sem
margir hér af eldri kynslóðinni
kannast við. Ég heiti Magnús
Eðvald og það er sama nafnið
og á Jóni Edwald hér á Ísafirði,
en hann breytti stafsetning-
unni á því og gerði það að
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ættarnafni þegar hann fór út í
forretningarnar. Hann hét í
rauninni Jón Eðvald Samúels-
son en fyrirtækið hét J. S. Ed-
wald. Það var alveg við Edin-
borgarhúsið.“

Þurfti að sundurgreina
Baldarana

„Við Finnbjörn höldum allt-
af vináttunni. Hann gat ekki
komið hingað með mér, en
þegar hann frétti að ég væri
kominn hingað vestur, þá varð
hann svo öfundsjúkur að hann
mátti til með að koma hér
fljúgandi og hitta Magga Bald
vestur á Ísafirði! Við vorum
hér tveir strákar sem vorum
báðir kallaðir Maggi Bald.
Það þurfti náttúrlega að sund-
urgreina okkur, hvor Baldar-
anna það væri. Hinn Magginn
var sonur Baldvins keyrara og
var því kallaður Maggi Bald
keyrarans. Móðir mín hét Þur-
íður og þess vegna var ég kall-
aður Maggi Bald Þuru. Maggi
Bald keyrarans er líka á mynd-
inni í Vestanpóstinum, en
margir af þessum gömlu fé-
lögum eru nú horfnir af þess-
um heimi.“

�Í faðmi fjalla blárra�
– Kemur þú oft hingað

vestur?
„Því miður. Það eru nú

komin 53 ár frá því að ég kom
hingað síðast eða rétt í stríðs-
lokin árið 1945. Þá komum
við hér í íþróttaferð með ÍR
og fórum á firðina og í Hnífs-
dal og út í Bolungarvík. Svona
var ég sviksamur við dætur
mínar, en ég lofaði þeim endur
fyrir löngu að sýna þeim Ísa-
fjörð. En svo gerðist nokkuð
sérkennilegt fyrir nokkrum
dögum… Þegar við Finnbjörn
hringjum okkur saman í síma,
þá byrjum við jafnan á því að
segja: „Í faðmi fjalla blárra“
og þarf þá ekki frekar vitnanna
við hver er á hinum endanum.
Við vorum við hérna fyrir utan
húsið hans Högna Þórðar-
sonar – Högni var búinn að
fara með okkur inn í Súðavík
– og þá kemur þar bíll aðvíf-
andi, út úr honum stígur mað-
ur og segir: „Í faðmi fjalla
blárra!“ Þá er þetta tengda-
sonur minn með konu sína,
dóttur mína, í bílnum. Við
vissum ekkert af þeim hér fyrir
vestan – það voru samantekin
ráð hjá þeim að koma okkur á
óvart. Þetta var ákaflega
skemmtilegt og þau höfðu
gaman af því að sjá æskuslóðir
mínar. Ég fór með þeim um
bæinn og sýndi þeim hvar ég
fæddist og margt sem ég var
búinn að tala svo mikið um.
Veðráttan hér er alveg dásam-
leg og náttúrufegurðin til-
komumikil. Konu minni þykir
óskaplega gaman að sjá þenn-
an stað, en hún er fædd í
Reykjavík.“

Hittust úti á Kanarí

– Þið Högni hafið ef til vill
ekki sést frá því að þið voruð
strákar, eða milli sextíu og
sjötíu ár…

„Jú, reyndar. Við hittumst
úti á Kanaríeyjum í fyrravor.
Við hjónin fórum þar í mat-

Þessi mynd var tekin 27. mars 1932, á níu ára afmæli Harðar Helgasonar, síðar sendiherra. Aftasta röð, talið frá vinstri: Gísli Brynjólfur Jónsson, sonur
Jóns A. Þórólfssonar kaupmanns, Þór Birgir Þórðarson, vélsmiður, Andrés Ólafsson, prófastur á Hólmavík, Magnús Baldvinsson (Maggi Bald
keyrarans), Óskar Aðalsteinn Guðjónsson, vitavörður og rithöfundur, og Alf Simson, sonur Martinusar Simsons, kallaður Mansi. Miðröð frá vinstri:
Högni Þórðarson, bankastjóri á Ísafirði, Flosi Þórarinsson, sonur Þórarins gullsmiðs, lést af slysförum fyrir mörgum árum, Magnús E. Baldvinsson,
úrsmiður (Maggi Bald Þuru), Hörður Helgason, sendiherra, sonur Helga Guðbjartssonar bóksala, og Ásgeir Guðjónsson. Fremstir frá vinstri: Þórarinn
Jónsson, múrari, sonur Jóns klæðskera, Tómas Árni Jónasson, læknir, sonur Jónasar Tómassonar, og Stefán Ágúst Júlíusson (Gústi Sjönu).

vöruverslun og ég segi við
konu mína: Svei mér þá ef
þetta er ekki hann Högni Þórð-
arson. Ég geng að manninum
og segi: Er þetta ekki Högni?
Hann svarar nokkuð hvasst:
Hvernig veist þú það? Ég heiti
nú Maggi Bald og var með
þér í barnaskóla, vinur minn,
svara ég. Og þá föðmuðumst
við og höfum verið í góðu
sambandi síðan. En þú ættir
nú frekar að spjalla við hann
Finna á Felli, þennan mikla
afreksmann. Við fórum víða
saman að keppa og þeir voru
nú oft misjafnir, keppendurnir.
En Finnbjörn Þorvaldsson er
einhver kurteisasti maður á
íþróttavelli sem hægt er að
hugsa sér. – Hann er nú ekki
síður kurteis utan vallar,
skýtur eiginkona Magnúsar
inn í.

Finni á Felli
Finnbjörn Þorvaldsson

fæddist í Hnífsdal í maí 1924
en fluttist til Ísafjarðar þegar
hann var tveggja ára og var
þar til sautján ára aldurs. „Ég
ætlaði nú aldrei að fara héðan,
en faðir minn var sjómaður á
Skutli og togarinn var seldur.
Þá var ekki um neina atvinnu
að ræða hér, þannig að hann
fluttist suður.“ Finnbjörn fór
síðan í skóla fyrir sunnan og
kom aldrei til baka nema sem
gestur. Lengst af eða nær fjóra
áratugi starfaði hann hjá
Loftleiðum og síðan Flugleið-
um. „Núna tekur maður lífinu
bara með ró“, segir hann.

Það er með Finnbjörn eins
og Magnús, að hann á fátt
ættingja hér vestra lengur. „Já,
þeir eru afskaplega fáir. Þetta
fólk er flest látið.“

Gekk á höndum á
ólíklegustu stöðum

– Hvenær byrjaði íþrótta-
ferillinn hjá þér?

„Hann byrjaði reyndar hér
á Ísafirði. Meðal annars spil-
uðum við fótbolta hér úti á
Hrossataðsvöllum. Það var nú

ekki mikið um íþróttaæfingar.
Helst voru haldin íþróttamót
17. júní og við önnur hátíðleg
tækifæri. Það er ekki fyrr en
ég kem til Reykjavíkur sem
reglulegar æfingar byrja.
Aðallega var ég í spretthlaup-
um og langstökki. Stundum
var ég að gantast með það,
hvers vegna ég væri svona
snöggur að hlaupa. Ég var
mjög myrkfælinn í uppvext-
inum hér á Ísafirði. Ég þurfti
oft að fara framhjá kirkju-
garðinum og það var stutt í
sjóinn bæði að norðan og
sunnan, og ég tók alltaf sprett
meðfram kirkjugarðinum og
hljóp eins og ég ætti lífið að
leysa. Þetta var eitthvað um
hundrað metra sprettur og ég
sagði að þetta hefði verið
undirstaðan að árangri mínum
í spretthlaupum.“ Enn er það
í minnum haft á Ísafirði þegar

Finnbjörn var að ganga á
höndum, t.d. ofan af efstu hæð
í barnaskólanum og út á götu
og sömu leið til baka. Og
sumir áhorfendur kusu helst
að halda fyrir augun, þegar
Finnbjörn og reyndar fleiri
núlifandi Ísfirðingar voru að
ganga á höndum eftir þak-
brúninni á Alþýðuhúsinu.

Þrefaldur Norður-
landameistari

Finnbjörn er einn af allra
bestu frjálsíþróttamönnum
sem Ísland hefur átt og fór
víða til keppni. Hann var ekki
við eina fjölina felldur, því að
hann lék einnig handbolta,
körfubolta, badminton og
fleira, en sem keppnismaður
var hann mest í frjálsum
íþróttum. Hann var margfald-
ur Íslandsmeistari á sínum

tíma en hápunkturinn á ferli
hans verður að teljast Norð-
urlandamótið í Stokkhólmi
árið 1949, þegar hann varð
þrefaldur Norðurlandameist-
ari, í 100 m, 200 m og boð-
hlaupi. Finnbjörn var keppn-
ismaður um það bil áratug, en
þegar hann var kominn með
fjölskyldu og fékk bygging-
arleyfi, þá fór hann að byggja
og lét íþróttirnar mæta afgangi
upp frá því.

Stórbyggingar þar s
em áður var fjara

Finnbjörn hefur heimsótt
æskustöðvarnar öðru hverju
en þó ekki mjög oft. Hann
kom vestur á 100 ára afmæli
bæjarstjórnar Ísafjarðar árið
1966, svo þegar fimmtíu ára
fermingarsystkinin hittust
árið 1988 og síðast fyrir þrem-

ur árum. „Það hafa orðið hér
feykilegar breytingar. Fjaran
þar sem maður lék sér í eina
tíð sést ekki lengur. Þar sem
áður var fjara og sjór standa
nú stórbyggingar“, segir hann.
Finnbjörn átti lengst af heima
á Felli, þar sem núna er Stjórn-
sýsluhúsið og var gjarna
nefndur Finni á Felli. „Þar
eyddi maður löngum tíma í
fjörunni sem nú er horfin.
Margir voru kenndir við mæð-
ur sínar, t.d. var Ásgeir bróðir
minn kallaður Geiri Halldóru,
nú eða hann Maggi Bald Þuru.
Maggi Sölu var góður knatt-
spyrnumaður hér á sinni tíð.“

Gömlu Ísfirðingarnir Finni
á Felli og Maggi Bald Þuru
biðja fyrir bestu kveðjur til
allra Ísfirðinga og sérstaklega
gömlu vinanna og kunningj-
anna og er þeim kveðjum hér
með komið á framfæri.

Í sólskini á sólpallinum í Sóltúnum. Frá vinstri: Magnús E. Baldvinsson, Finnbjörn Þorvaldsson, Theodóra Steffensen,
eiginkona Finnbjarnar, Unnur Benediktsdóttir, eiginkona Magnúsar, og hjónin Jóhanna Magnúsdóttir og Gunnar
Theodórsson.
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Ekki af brauði
einu saman�
Ekki af brauði
einu saman�

� samtal við sr. Valdimar Hreiðarsson, sóknarprest á Suðureyri

Séra Valdimar Hreiðarsson
hefur þjónað Staðarþingum
síðustu þrjú árin. Jafnframt
hefur hann stundað kennslu,
fyrst við Framhaldsskóla Vest-
fjarða á Ísafirði og síðan við
Grunnskóla Suðureyrar á liðn-
um vetri og mun kenna þar
áfram næsta vetur.

Í téðri stofu eru ýmis
óvenjuleg myndverk á veggj-
um. Þar ber fyrst að nefna
mynd norskrar ættar af presta-
fíflum (chrysantemum), eins
og teljast verður við hæfi á
slíkum stað, málaða á tréplötu.

Mikilfenglegur skúlptúr
dökkleitur vekur sérstaka
athygli. „Þetta er nú bara
surtarbrandshlunkur úr gömlu
námunni fyrir ofan Botn í Súg-
andafirði“, segir séra Valdi-
mar. „Ég hengdi hann upp á
vegg og fólk spyr: Hvaða verk
er þetta? Eftir hvern er þetta?
Og þarna á veggnum eru borð-
plattar sem Karvel Pálmason
fyrrum alþingismaður ramm-
aði inn fyrir mig. Ég keypti þá
á bílskúrssölu í Bandaríkjun-
um fyrir sama og ekkert. Þeir
eru merkilegir fyrir þá sök, að
kvikmyndaleikarinn Lionel
Barrymore teiknaði þá. Ég er
meira fyrir myndir sem eiga
sér einhverja sögu, fremur en
að þær kosti mikla peninga
bara út á nafn málarans. En
vissulega er ég hrifinn af
listamönnum á borð við Karl
Kvaran og Kristján Davíðs-
son, að ég tali nú ekki um
Svavar Guðnason.“

Jólaskraut með
kamfóruþef

– Þú virðist meira fyrir
óhlutbundna myndlist en fíg-
úratífa... „Já, vissulega. Ég
ólst upp með málverk í kring-

� samtal við sr. Valdimar Hreiðarsson, sóknarprest á Suðureyri
um mig, því að faðir minn er
málverkasafnari og á mikið
af góðum myndum. Í uppvext-
inum þóttu mér abstraktverkin
alveg forljót og ég spurði
pabba hvers vegna í ósköp-
unum hann væri með þetta
uppi á vegg. Síðan hefur
smekkurinn breyst og með
tímanum hef ég lært að meta
þetta.“

Enn er að nefna allstóra
mynd á stofuvegg, Borgarljós
eftir Hafstein Austmann.
Einnig vekur athygli kista úr
kamfóruviði, kínversk að ætt
og ætluð til að geyma föt, en
trjáviður þessa ætternis drepur
möl og þvíumlíka óværu og
úr ílátinu stafar hinum ljúfasta
kamfóruþef þegar upp er
lokið. „Ég geymi hins vegar
jólaskraut í kistunni“, segir

Valdimar.
Presturinn á Suðureyri er

borinn og barnfæddur Reyk-
víkingur. „Móðir mín er af
þriðju kynslóð Reykvíkinga,
en faðir minn fluttist ungur til
höfuðborgarinnar frá Arnar-
stapa á Snæfellsnesi. Ég ólst
upp í Reykjavík í hópi sex
systkina, sem fæddust á mjög
löngu tímabili, þannig að tutt-
ugu ár eru á milli þess elsta
og yngsta. Þetta var því kann-
ski ekki tiltakanlega samstæð-
ur barnahópur.“

– Hefur þú einhver tengsl
við ættarslóðirnar undir Jökli?

„Já, ætt mín er þar með tals-
vert af sumarbústöðum og
heldur mikilli tryggð við stað-
inn. Á Arnarstapa er stórt og
mikilfenglegt minnismerki
um afa minn og ömmu, hann-

að af Ragnari Kjartanssyni
myndhöggvara. Minnismerk-
ið sýnir sjálfan Bárð Snæfells-
ás og en ættingjarnir hlóðu
minnisvarðann að fyrirsögn
Ragnars. Afi minn var Jón
Sigurðsson, útvegsbóndi á
Arnarstapa.“

Presturinn og heiðnin

– Nú ert þú þjóðkirkjuprest-
ur – hvernig er fyrir slíkan
mann að koma á slóðir feðra
sinna undir Jökli, þar sem tal-
inn er einhver heiðnasti staður
á landinu og annálaður fyrir
yfirnáttúrlega kynngi? Margir
telja sig finna þar návist
Bárðar Snæfellsáss og undra-
mátt jökulsins og aðra undar-
lega krafta. Telur þú að eitt-
hvað sé til í þessu?

„Sumir segja það. Þegar
minnismerkið var afhjúpað á
ættarmóti árið 1985, þá samdi
ég heilmikinn fyrirlestur um
Bárð og átti að flytja hann
þar, en þá brá svo við þegar ég
vaknaði um morguninn, að ég
kom ekki upp einu einasta
orði. Ég var algjörlega þegj-
andi hás og varð að fela föður
mínum að flytja fyrirlesturinn
í minn stað. Menn sögðu að
Bárði hefði ekki líkað það að
prestur í kristnum sið ætti að
flytja erindi um hann þarna á
Stapa.“

– Nema einhverjum öðrum
sem ýmsu ræður þessa heims
og annars hafi ekki líkað að
sjálfur presturinn hans hlypi
út undan sér og minntist hinn-
ar heiðnu vættar...

„Það skyldi þó aldrei vera!“

Námsleiði og rúntur
Valdimar Hreiðarsson er

fæddur árið 1950 og gekk í
Menntaskólann í Reykjavík.
„Ég var einu ári lengur á leið-
inni gegnum menntaskóla en
ég hefði þurft, því að ég hætti
að mestu námi í fjórða bekk
[þ.e. á öðru námsári – í gamla
MR er hvorki fyrsti né annar
bekkur, heldur byrja menn í
þriðja bekk og ljúka stúdents-
prófi upp úr sjötta bekk]. Ég
var með um 30% mætingu
um veturinn og síðan var það
einungis formsatriði að taka
prófin um vorið til þess eins
að falla á þeim. Þannig tafðist
ég um eitt ár, en þegar upp var
staðið var ég svo sem ekkert
óánægður með það. Mér
fannst ég að sumu leyti hafa

Í miðju Suðureyrarplássi, steinsnar
frá kirkjunni, stendur afar stórt og

myndarlegt hús af gamla skólanum.
Þetta er prestssetrið og þar býr séra

Valdimar Hreiðarsson, sóknarprestur
í Staðarprestakalli í Súgandafirði. Í

prestakallinu er aðeins ein sókn,
Staðarsókn, en tvær sóknarkirkjur,
önnur á Suðureyri en hin að Stað í

Staðardal. Það mun ekki algengt
hérlendis, að tvær jafngildar kirkjur

séu í sömu sókninni.
Telja verður Staðarprestakall sæmi-

lega gott brauð, enda þótt guðfræði-

nemar hafi ekki alltaf litið það girnd-

araugum á fyrri árum. Hitt er víst, að
brauðið sem presturinn bakar sjálfur
eftir leynilegri uppskrift og ber gest-

um er ákaflega gott. Við setjumst að
tali í stofunni á annarri hæð í húsinu

mikla og áheyrandi er kötturinn
Posi. Hann leggur fátt til mála, utan

hvað hann malar öðru hverju værðar-

lega í kjöltu húsbónda síns, en leikur
sér við hann hina stundina og nartar

þá stríðnislega í hendur hans og
slæmir loppum.
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haft gott af þessu. Námsleið-
inn var alveg að fara með mig
þennan vetur og félagsskap-
urinn og rúnturinn áttu hug
minn öllu frekar en skólinn,
eins og ekki er óalgengt á
þessum aldri.“ Næsta vetur
reif Valdimar sig upp á ný, tók
fjórða bekkinn upp og frá
þeim tíma var bein sigling og
þægileg það sem eftir var.

Sálarfræðin
og vottur Jehóva

– Fórstu beint í guðfræðina
eftir stúdentspróf?

„Nei. Ég varð svo frægur
að innritast í sálarfræði fyrsta
haustið þegar sú grein var tek-
in upp við Háskóla Íslands.
Ég hef heyrt að þessir fyrstu
dagar sálarfræðinnar á Íslandi
séu „gullnir dagar“ í minn-
ingunni hjá þeim sem héldu
þetta út og luku náminu. En
ég fór að athuga atvinnu-
möguleika í sálarfræðinni og
þeir voru nánast engir hér-
lendis á þessum tíma, á
árunum upp úr 1970. Þá voru
tveir eða þrír starfandi sál-
fræðingar á Íslandi og ekkert
útlit fyrir að það myndi breyt-
ast. Sá sem lagði stund á sál-
arfræði varð því að gera það
upp við sig, að hann myndi
ekki starfa í því fagi hér á
landi, nema þá við kennslu.
Mér leist ekki nógu vel á þetta.
Þar fyrir utan fannst mér sál-
arfræðin ekki henta mér alveg,
eftir að ég fór að kynnast
námsefninu. Fólk er jafnan
leitandi, ekki síst þegar það er
ungt, og mér fannst sálarfræð-
in einhvern veginn ekki veita
mér þau svör sem ég var að
leita að, þó að ég vissi kannski
ekki einu sinni sjálfur hvers
ég var að leita. Hins vegar
hafði ég lengi haft áhuga á
trúmálum. Ég minnist þess,
að eitt sinn kom vottur Jehóva
heim og var að tala við móður
mína og systur. Þær urðu leið-
ar á honum og sendu hann á
mig í staðinn. Hann kom síðan
öðru hverju í heilt ár og við
rökræddum og deildum um
þessi efni. Þetta átti sinn þátt
í því að vekja áhuga minn á
trúmálum.“

Verulega góður lófalesari

– Hugleiddirðu og kynnt-
irðu þér eitthvað önnur trúar-
brögð og jafnvel hinar óhefð-
bundnu hliðar þeirra mála?

„Já, mjög mikið. Ég var
meðal annars mikið í nýaldar-
pælingum, eins og það er nú
kallað. Ég fékkst mikið við
að spá í lófa og var orðinn
verulega góður í því, þó ég
segi sjálfur frá! Einnig var ég
á kafi í stjörnuspeki. En þegar
ég byrjaði í guðfræðinni hætti
ég þessu gjörsamlega og get
ekki sagt að ég hafi borið það
við síðan. Ég er því búinn að
gleyma þessari kúnst, að spá í
lófa, sem ég var vissulega
mjög stoltur af, þó að ég telji
mig ekki hafa neina yfirnátt-
úrlega hæfileika!“

– Þú hættir síðan í sálar-
fræðinni…

„Já, við ákváðum það um
áramótin, þrír félagar og vinir,
að fara í guðfræði, Jón Valur
Jensson, Þórsteinn Ragnars-

son og ég. Við vorum bekkjar-
félagar úr menntaskóla, og sá
fjórði úr þeim bekk í guð-
fræðinni var Geir Waage, sem
nú er prestur í Reykholti,
þannig að fjórir strákar úr B-
bekknum úr MR vorið 1971
urðu guðfræðingar.“

– Fleiri nafnkunnir menn
hafa væntanlega komið þeim
hópi, eins og jafnan úr B-
bekknum í MR...

„Já, þar á meðal eru Geir
Haarde fjármálaráðherra,
Hjörleifur Kvaran borgar-
lögmaður og ýmsir fleiri góðir
menn.“

Heimur versnandi fer
– Var þá ekki enn sú gamla

skipan í MR, að A-bekkurinn
var hreinn stúlknabekkur og
B-bekkurinn hreinn stráka-
bekkur?

„Nei, þá var A-bekkurinn
blandaður og þótti fáheyrt og
hálfgerður skandall að brjóta
svo hefðina.“

– Já, heimur versnandi fer.
Ég hef meira að segja heyrt
að kennarar og nemendur þar
séu hættir að þérast, en maður
trúir einfaldlega ekki þvílíkum
ótíðindum, þvílíkri óhæfu,
þvílíkri lausung. Undirrituð-
um hlýnar um hjartaræturnar
þegar hann minnist orða
Guðna kjafts, sem sumir
nefndu í virðingarskyni
Guðna munn eftir að hann
varð rektor: Reynið að hunds-
kast til að gera þetta betur
næst, helvítis fíflið yðar!

Séra Valdimar greinir þá frá
því, að Guðni hafi verið farinn
að þúa hann í sjötta bekk. Sic
transit gloria mundi – svo
hvörful er heimsins dýrð. Og
gömlu MR-ingarnir sem sitja
og maula heimabakað brauð
með osti á prestssetrinu á
Suðureyri ylja sér við minn-
ingarnar um skólann sinn og
hinn orðfráa Guðna Guð-
mundsson enskukennara. Það
gekk alveg bölvanlega að fá
þokkalegar einkunnir í ensk-
um stíl hjá Guðna; þeir sem
fengu átta og níu í öðrum
fögum náðu fimm eða sex í
enskum stíl, jafnvel þótt þeir
legðu sig þar hálfu meira fram
en í öðrum greinum, og þóttust
alsælir með einkunnina sjö.
Minnisstætt er, hvernig Guðni
skilaði ensku stílunum jafnan
til nemenda. Hann stóð við
hásætið (því að vitaskuld var
kennarapúltið í MR á upp-
hækkuðum palli, að áliti nem-
enda til þess eins að kennar-
arnir ættu auðveldara með að
líta niður á þá) og skutlaði
stílabókunum líkt og síðari
tíma frissbí út um allan bekk
og svo hratt eins og þaulvanur
pókerspilari dílar kortunum.
Bækurnar flugu þó ekki nærri
eins vel og frissbí og lentu
ekki eins snyrtilega og spilin
í póker, heldur opnuðust þær
oft á leiðinni og minntu helst
á flögrandi hænsn í hvassviðri.
„Við Guðni vorum miklir mát-
ar. Ég var nú ekki alltaf mjög
duglegur að mæta í skólann –
kannski ekki rétt að vera að
vekja of mikla athygli á því –
en í fyrsta tíma á mánudögum
var enskur stíll og þá mætti
Valdimar Hreiðarsson ævin-
lega og var með um 7,5, sem

þótti alveg ævintýraleg ein-
kunn“, segir hann.

„Ég held því fram, að
kennslan og kröfurnar í ensk-
unni hjá Guðna í sjötta bekk
máladeildar hafi verið á há-
skólastigi. Enda heyrði ég það
líka, að þeir sem fóru í ensku-
nám í háskóla eftir að hafa
verið hjá Guðna, hafi sagt að
það væri ósköp svipað og
hefði verið hjá honum í MR.“

Í bókabílnum

Eftir stúdentspróf og fram-
an af háskólanámi vann Valdi-
mar í bókabílnum í Reykjavík.
Bókabílstjóri þá og lengi fyrr
og síðar var Runólfur Elínus-
son frá Heydal við Mjóafjörð
í Ísafjarðardjúpi, gráhærður
lengi og strýhærður. „Runólf-
ur var ágætur maður og
skemmtilegur og alltaf hinn
hressasti og kallaði mig alltaf
„pastor Valdimar“. Starfs-
fólkið í bókabílnum var mjög
gott og þetta var hinn ágætasti
tími.“

Kosturinn við að vera
framsóknarmaður

Á unglingsárum og fram í
háskóla stundaði Valdimar
skemmtistaði nokkuð grimmt
og var mest í Klúbbnum.
„Þetta var nokkuð sem maður
þurfti einfaldlega að taka út.
Það fylgdi lífinu á þessum
tíma. Eftir að Glaumbær brann
fór maður í Klúbbinn. Ég man
að einu sinni var ég sextán ára
gamall að reyna að komast
inn í Glaumbæ og þar fyrir
utan var mannþröng eins og
venjulega. Geiri dyravörður
var að störfum, bróðir Sigur-
bjarnar Eiríkssonar veitinga-
manns, og ég kallaði stundar-
hátt yfir hópinn: Þú hleypir
nú gömlum framsóknarmanni
inn! Komdu, sagði hann þá,
og eftir þetta komst ég alltaf
inn. En ég leiðrétti aldrei þetta
með framsóknarmennskuna
og hef ekki gert það ekki
opinberlega fyrr en nú. Þetta
átti nú bara að vera brandari,
en hann svínvirkaði! Einhvern
tímann kom ég nokkuð
snemma í Glaumbæ og fékk
mér kaffi þar inni í fataheng-
inu. Kona sem var að vinna
þar sá þetta og kallaði: Geiri!
Það er einhver maður farinn
að fá sér hérna kaffi! Geiri
kom og sagði: Nú, hvað er
þetta, má maðurinn ekki fá
sér kaffi?“

Hver maður
hefur sína sérstöðu

– Hvernig er að vera prestur
í litlu plássi? Hér stendur þetta
gríðarmikla hús miðsvæðis og
gnæfir yfir umhverfið. Finnst
þér þú sem prestur vera mjög
sér á parti í þessu samfélagi?

„Ég held að presturinn sé
það alltaf, hvar sem er. Starf
hans hefur í eðli sínu mikla
sérstöðu. Að mínum dómi er
bæði þýðingarlaust og
ástæðulaust að slá striki yfir
það. Sumir segjast ekki geta
verið prestar á svona litlum
stað, vegna þess að þeir geti
aldrei gleymt því að þeir eru
prestar. Ég skil ekki það við-

horf. Ég er vissulega prestur
og sé enga ástæðu til að
gleyma því. Á sama hátt býst
ég við að skólastjórinn hafi
sína sérstöðu í plássinu sem
skólastjóri, læknirinn hafi sína
sérstöðu, forstjórinn í fyrir-
tækinu, afgreiðslumaðurinn í
búðinni, sjómaðurinn o.s.frv.
Það hefur hver sínu hlutverki
að gegna og hverju hlutverki
fylgir ákveðin ímynd. Við
getum hvorki verið að hlaup-
ast undan því né gleyma því,
enda engin ástæða til. Mér
finnst það alls ekkert þung-
bært að vera presturinn í pláss-
inu! En því er ekki að neita,
að presturinn hefur ákveðna
sérstöðu.“

Erfiðu stundirnar
eru líka gefandi

– Er ekki erfitt að vera prest-
ur?

Séra Valdimar hugsar sig
um litla stund. „Nei, mér
finnst það ekki. Eins og einn
góður nágrannaprestur sagði
einu sinni: Mér finnst það al-
gjört æði!“, segir hann og
hlær. „Auðvitað koma erfiðar
stundir í prestsstarfinu, en að
öllu jöfnu er embættið mér
alls engin byrði, nema síður
sé. Ég hef komið víða við á
lífsleiðinni og kynnst ýmsu –
ég var mikið á sjónum í gamla
daga, ég hef unnið verka-
mannavinnu, ég hef stundað
kennslu í mörg ár og fengist
við hitt og þetta – en prests-
starfið er það sem mér líkar
langbest af öllu sem ég hef
kynnst. Það er alveg á hreinu.
Ekkert annað hefur verið mér
eins áhugavert og gefandi, og
þá gildir einu hvert af verk-
efnum prestsins um er að
ræða. Þau eru öll gefandi,
hvert með sínum hætti. Það
koma erfiðar stundir í starfinu,
vissulega, en einnig þær
stundir eru gefandi á sinn
hátt.“

Eitthvað er til sem við
kunnum ekki skil á

– Nú segja sumir, að flestir
íslenskir þjóðkirkjuprestar
séu í einhverjum „armi“. Þú
nefndir bekkjarbróður þinn,
séra Geir Waage í Reykholti.
ErtGeirsmaður?

„Nei, ég er að minnsta kosti
ekki í „Geirsarminum“ svo-
nefnda. Hins vegar aðhyllist
ég það sem nefna má klassíska
kristni, trú Hallgríms Péturs-
sonar ef svo má segja, eins og
svartstakkarnir svokölluðu
eru taldir gera. En raunar held
ég að það séu ekki miklar
deilur um trúfræðilegar
áherslur innan kirkjunnar í
dag. Átökin milli „nýguð-
fræðinnar“, sem átti sér marga
fylgismenn á Íslandi en er nú
að miklu leyti liðin undir lok,
og hins klassíska kristindóms,
eru nánast um garð gengin.
Hins vegar loka ég ekki á það,
að eitthvað fleira kunni að vera
milli himins og jarðar en
heimspekina dreymir um.
Mér þætti rangt og slitið úr
samhengi við veruleika fólks,
að afneita öllu „yfirnáttúr-
legu“, draumum eða skynj-
unum fólks eða einhverjum

Þjóðarviljinn.....
Mikil umræða á sér stað í þjóðfélaginu um kvóta á óveiddu

sjávarfangi. Fiskurinn í sjónum er þjóðareign á tyllidögum. Þannig
tala forráðamenn þjóðarinnar á hátíðisdögum. Því hefur verið haldið
fram á þessum vettvangi að kvótakerfið hafi að stærstum hluta skilað
hlutverki sínu. Framlegð fiskveiða, þá er verið að tala um afraksturinn
af veiðum í efnahagslögsögunni, hefur aukist. Margar aðferðir hafa
verið reyndar til að hafa stjórn á fiskveiðum. Reynt hefur verið að
beita sóknarkerfi. Ákvörðun um að takmarka þá daga sem skip mega
vera að veiðum skilaði ekki þeim árangri sem eftir var sóst. Ekki tók
betra við þegar ákveðið var að takamarka innflutning á skipum.
Ónýtir dallar fengu aukið verðmæti með sama hætti og gerst hefur í
kvótakerfinu.

Ef gengið er út frá því sem staðreynd að ákvarða hverju skipi
aflatakmörk á hverju fiskveiðiári og jafnframt að þannig hafi stjórn
á veiðum orðið skást, er stjórnvöldum, einkum Alþingi, nokkur
vandi á höndum. Auðlindagjald kemur of seint á til þess að virka
ekki sérlega ósanngjarnt gagnvart þeim fiskveiðistöðum, sem hafa
þegar misst aflaheimidlir vegna kvótasölu. Auðlindagjald
hefði þurft að koma á um leið og kvóta var úthlutað.

En samkvæmt skoðanakönnun eru 77% íslensku
þjóðarinnar andsnúin kvótakerfinu. Sú andstaða
er einkum byggð á því, að einhverjir hafi orðið
ríkir af því að nýta sér kvótakerfið. Þessi
afstaða sýnist byggjast á því, að nú er
verið að uppskera árangur, sem flestir
telja að hluta megi rekja til
fiskveiðistjórnunar, það er
kvótakerfisins.

.......og kvótakerfið

Sú spurning vaknar hvort kvóta-
kerfið hafi eingöngu skilað hagnaði
til þeirra sem telja sig eiga
kvótann, ýmist fyrir að hafa
öðlast veiðireynslu eða fyrir
kaup. Ef spurningin eða öllu
heldur svarið er einfaldað kemur
í ljós að verðmæti fisks úr sjó
hefur aukist og hagur
þjóðarbúsins batnað. Annað atriði kemur einnig til. Fiskifræðaingar
hafa nú lýst því að ástand fiskistofna hafi batnað að mun. Enda hefur
verðmæti kvóta stigið við aukið framboð.

Annað athyglisvert atriði sem kemur til skoðunar er sú tilhneiging
samábátaeigenda að hafa skipt úr sóknarmarki, það er ákveðnum
dagafjölda til að mega veiða, yfir í kvóta eða aflamark. Því verður
ekki neitað að í sumum tilvikum hafa smábáteigendur selt hinn
nýfengna kvóta enda auðveldara en að sækja sjó, einkum fyir þá sem
stundað hafa þann erfiða atvinnurekstur um langt árabil.

Þótt engri rýrð sé varpað á smábátaeigendur þá má vera ljóst að
loksins hefur kvótakerfið skilað einhverjum þeirra arði eftir lífsstarfið.
En þeir eru ekki einir. Gallar kvótakerfisins felast einkum í því að
sumir snjallir viðskiptamenn hafa óneitanlega hagnast verulega á því
að geta keypt og selt óveiddan afla í sjó. Í framsali á kvóta liggja
kannski helstu kostir þessa umdeilda kerfis. Þeir sem í raun treysta
sér til að reka útgerð með minnsta mögulega tilkostnaði beita öllum
ráðum til þess að hámarka afraksturinn af atvinnu sinni. Ein
fljótvirkasta leiðin til þess er auðvitað að auka aflamagnið sem þeir
mega fiska. Þarna liggur sú undarlega þversögn sem pirrar íslensku
þjóðina svo mikið, að niðurstaða skoðanakönnunar bendir til þess að
rúmlega þrír fjórðu hlutar íslensku þjóðarinnar eru andsnúnir
fiskveiðistefnu, sem hefur virkað, að minnsta kosti í samanburði við
annað sem reynt hefur verið.

Öfund og kosningar
Það er skylda stjórnvalda að fylgjast svo með þjóðlífinu að augljós

ósanngirni verði ekki látin líðast. Allt er breytingum háð. En það er
jafnframt skylda stjórnvalda að búa svo um hnútana að þeir sem
stunda atvinnurekstur geti gengið út frá því vísu hver rekstraskilyrði
eru. Hér er að sjálfsögðu átt við rekstrarumhverfi, sem ríkisstjórn og
Alþingi búa atvinnulífinu, sjávarútvegi jafnt og öðrum þáttum þess.
Kollsteypur þær sem voru algengar fyrir tæpum áratug voru ekki
síður ákvarðanir stjórnvalda en utanaðkomandi áhrif. Náttúruöflum
ráða stjórnvöld ekki. En þau eiga að stýra þessu þjóðfélagi, helst í
fullkominni sátt við þjóðina. En alltaf verða einhverjir óánægðir.

Getur verið að 77% þjóðarinnar hafi ekki tekið eftir efnahagslegum
framförum síðustu árin? Að vísu er Ísland svo fámennt að hér ríkir í
raun mikil jafnaðarmennska, langt umfram það sem annars staðar
gerist, en aðgát skal höfð. Getur verið að svo stór hluti þjóðarinnar
hafi tapað einhverjum fjármunum á kvótakerfinu? Svarið hlýtur að
verða NEI. Hins vegar verður því ekki neitað að almenningur horfir
á mikla eignatilfærslu eiga sér stað. Hjá því verður ekki litið að í
mörgum tilfellum brýtur hún í bága við ríkjandi gildi í íslensku
þjóðfélagi. Þrátt fyrir hatrammar pólitískar deilur fyrir og um miðja
öldina um eignarhald á atvinnutækum, einkaeign annars vegar og
sameign eða sósíalisma hins vegar, verður ekki litið framhjá þeirri
staðreynd að í íslenskri þjóðarsál blundar ávallt mikil virðing fyrir
þeim sem hafa hafist af sjálfum sér í atvinnulífi jafnt og á öðrum
sviðum þjóðfélagsins.

Það sem er að gerast nú með einkar ósannfærandi málflutningi
Sverris Hermannsonar, manns sem flotið hefur alla tíð ofan á í
íslensku samfélagi, er það að almenningi finnst ekki sanngjarnt að
einhver geti orðið ríkur af því einu að hugsa við skrifborðið og skáka
til peningum. En kannski var það einmitt það sem bankastjórar
Landsbanka íslands gerðu. Með einföldum ákvörðunum gátu þeir í
raun ráðið lífi og dauða fyrirtækja. Einfalt nei varð dauðadómur og
kvóti fluttist af Vestfjörðum. Öfund er það ekki. Um þetta verður
kosið.



10 MIÐVIKUDAGUR 29. JÚLÍ 1998

fyrirburðum. Mér finnst nán-
ast augljóst, að eitthvað muni
vera til sem við mannfólkið
kunnum ekki skil á, en ég
hrærist vissulega ekki í slíku
sjálfur. Ég segi einfaldlega:
Það er eitthvað fleira til, en ég
dvel ekki mikið við það.“

Doktorsgráða í guðfræði

– Þú ert ekki aðeins guð-
fræðingur og prestur, heldur
ertu einnig með doktorspróf í
guðfræði...

„Já, ég er það sem kallað er
„Doctor of Ministry“, en það
er algeng gráða í Bandaríkj-
unum og víðar. Ég fór út 1983
og var einn vetur við Union
Theological Seminary in
Virginia, en sá skóli er í
Richmond, höfuðborg Virg-
iníu, sem reyndar var einnig
höfuðborg Suðurríkjanna á
sínum tíma. Ég hefði getað
lokið mastersprófi um vorið,
en ákvað að taka frekar þessa
doktorsgráðu og fór því heim
með ritgerðarverkefni sem ég
vann á einu ári. Þetta mætti
nefna á íslensku doktorspróf í
kennimannlegri guðfræði, en
þetta er ekki Ph.D.-gráða.“

– Það er ekki mikið um að
íslenskir prestar séu með
framhaldsnám af þessu tagi...

„Nei, það er ekki algengt.
Þess má geta, að einn Ísfirð-
ingur er með þessa gráðu, séra
Örn Bárður Jónsson, sem lauk
prófi frá Fuller Theological
Seminary. Ég sé ekki eftir því
að hafa gert þetta, en hins
vegar hefur ekki verið mikið
um það að íslenskir prestar
hafi leitað sér formlegrar
framhaldsmenntunar þó að
það hafi aukist á síðari árum.“

– Kemur framhaldsmennt-
un af þessu tagi yfirleitt að
nokkru gagni í daglegum
störfum sóknarprests?

„Já, hún gerir það mjög.
Þegar ég var úti var ég mikið
í biblíufræðum, með sterka
áherslu á predikunina, og
þetta hefur verið mér mikill
stuðningur í starfi og veitt mér
alveg nýja sýn. Ég fann það
strax þegar ég kom heim, hvað
ég átti auðveldara með að
semja ræður. Slíkt gengur nú
í bylgjum hjá prestum eins og
öðrum. Þarna kynntist ég allt
annarri hlið á kirkjulífinu en
hér heima. Það er Presbyteri-
an-kirkjan í Suðurríkjunum
sem rekur skólann sem ég var
í. Hann er mjög þekktur og
hefur á að skipa hinum fær-
ustu guðfræðingum. Hann
gefur einnig út tímaritið Inter-
pretation [Túlkun] sem er
mjög þekkt á sviði skýringa á
ritningunni, þannig að mér var
ekki í kot vísað í þessum
skóla.“

Kynferðisleg
mismunun í orðalagi

– Eru kirkjunnar menn í
þessum hluta Bandaríkjanna
ekki nokkuð íhaldssamir,
margir hverjir?

„Jú, þeir eru það. Þarna eru
baptistar stærsta kirkjudeild-
in, en þar sem ég var voru
menn frekar framsæknir. Til
dæmis stunduðu þeir það, að
taka út úr biblíunni það sem
þeir kölluðu „sexist language“

eða kynjamismunun í orða-
lagi. Og eftir að ég kom heim
tók ég þetta upp í mínum pred-
ikunum. Svo dæmi séu tekin,
þá sagði ég „sá eða sú sem“ í
stað „sá sem“, eða „bræður
og systur“ eða „systkin“ í
staðinn fyrir „bræður“. Þetta
stundaði ég alveg hiklaust,
breytti textanum um leið og
ég las, og enginn gerði nokkru
sinni athugasemd við það. Ég
er sannfærður um að það
mætti hnika íslenska biblíu-
textanum til í þessum efnum
án þess að nokkurri merkingu
væri raskað. Einungis yrði þá
ekki lengur nein mismunun í
málfarinu.“

– Þetta er ekki gert í nýju
biblíuþýðingunni sem verið
er að vinna að...

„Nei, því miður. Ég sakna
þess mjög, enda er þetta lítið
mál og alls ekki byltingar-
kennd breyting í raun og veru.
Það er sjálfu sér miklu bylting-
arkenndara og miklu meiri
röskun á frumtextanum að
þýða hann yfir á íslensku!“

Fráskilinn og
einstæður faðir

Séra Valdimar var sóknar-
prestur á Reykhólum í Austur-
Barðastrandarsýslu í sjö ár,
eða frá ársbyrjun 1979 til árs-
loka 1985. Þá fluttist hann
vegna fjölskylduaðstæðna í
Stykkishólm og kenndi þar í
fimm ár við grunnskólann og
jafnframt við útibú Fram-
haldsskóla Vesturlands á
Akranesi. Í Stykkishólmi var
hann einnig í hlutastarfi sem
framkvæmdastjóri Héraðs-
sambands Snæfellsness- og
Hnappadalssýslu, og kveðst
hafa haft mjög gaman af því
viðfangsefni.

Valdimar er fráskilinn og
einstæður faðir. Hann á þrjú
börn; tvö þeirra átti hann í
hjónabandinu, þau Bjarna Þór
á Ísafirði, sem er tvítugur, og
Matthildi á Suðureyri, sem er
á nítjánda ári. Það kom í hlut
séra Valdimars að hafa börnin
tvö eftir skilnaðinn og voru
þau hjá honum um það bil
áratug, eða þangað til þau urðu
fleyg og fóru úr hreiðrinu.
„Mér fannst það erfitt við-
fangsefni að vera einstæður
faðir, en maður reyndi bara
það sem maður gat“, segir
hann.

– Og nú ertu orðinn afi...
„Já, ég varð afi fyrir rúmu

ári, og það var mjög ánægju-
leg reynsla.“

– Þú hefur ekki fundið fyrir
þeirri tilfinningu við þann at-
burð, að vera allt í einu orðinn
gamall?

„Nei, ég var í rauninni búinn
að ganga í gegnum þetta fyrir
tíu árum, þegar jafnaldri minn
varð afi, aðeins 38 ára gamall.
Þá gekk ég í gegnum ákveðna
krísu“, segir Valdimar og hlær.
„Ég hitti hann um daginn og
sagðist loksins vera búinn að
fyrirgefa honum.“

Yngsta barn séra Valdimars
er fimm ára drengur, Sigurður
Andri. Móðir hans er starfandi
sálfræðingur í Noregi, var þar
í námi en er senn á leiðinni til
Íslands. Drengurinn elst upp
hjá móður sinni, en er í heim-
sókn hjá föður sínum um

þessar mundir.

Hjónaskilnaðir
– Nú er það eitt af verkum

presta að gefa fólk saman í
hjónaband. Sjálfur hefur þú
gengið í gegnum hjónaskiln-
að. Eru skilnaðir ekki mun
sjaldgæfari hjá prestum en í
öðrum stéttum?

„Það er nú orðið ekki mjög
óalgengt að prestar lendi í
skilnaði. Að jafnaði endar
þriðja hvert hjónaband með
skilnaði, en það er alveg
öruggt að langur vegur er frá
því að hlutfallið sé svo hátt
meðal presta. Hjónabönd
þeirra virðast endast betur en
hjá öðrum stéttum.“

– Má ekki ætla, að hjóna-
skilnaður sé að jafnaði ennþá
erfiðari og þungbærari raun
hjá prestum en öðrum?

„Ég er sannfærður um að
hann er að jafnaði erfiðari hjá
prestum, án þess að ég sé á
nokkurn hátt að gera lítið úr
þeim sársauka sem fylgir
þessari lífsreynslu hjá öllu
fólki, hvort sem um er að ræða
hjónin sjálf, börnin eða aðra
aðstandendur. En hjá presti
bætist við annar þáttur, en það
er staða hans og sjálfsvirðing
gagnvart embættinu og söfn-
uðinum. Hjá honum tengist
þetta fremur starfinu en hjá
öðrum stéttum og verður af
þeirri ástæðu ennþá þyngra.
Ég tel engan vafa á því. Ef til
vill er það ein af ástæðum
þess, að prestar þrauka lengur
í hjónabandi, þrátt fyrir erfið-
leika. Reyndar lít ég svo á, að
hjónaskilnaður geti kallað á
meiri úrvinnslu tilfinninganna
en að búa áfram saman. Skiln-
aðurinn sparar fólki enga
vinnu, að mínum dómi, nema
síður sé.“

– Lendir þú oft í því að tala
milli hjóna?

„Nei“, svarar séra Valdimar
afdráttarlaust. „Hér hefur ekki
orðið hjónaskilnaður frá því
að ég kom hingað, fyrir utan
einn, sem var reyndar forms-
atriði til staðfestingar á því
sem var orðinn hlutur áður en
ég kom. Ég vona að þetta verði
svona áfram. Hins vegar hef
ég áður þurft að tala á milli
hjóna og það getur verið bæði
erfitt og tímafrekt. En ég er
mjög ánægður með það, að
þau hjón sem ég hef vígt hafa
haldið nokkuð vel saman. Ég
veit ekki um marga skilnaði í
þeim hópi.“

– Traustir hjá þér hnútarnir
á hjónaböndunum...

„Já, það má segja það!“

Kirkjurnar í Staðarsókn
Kirkjan á Suðureyri er í

mjög góðu standi. „Hér er
sóknarnefnd sem hugsar afar
vel um kirkjuna og hefur að
undanförnu verið með mikið
átak í gangi, sérstaklega
varðandi garðinn. Sjálf kirkj-
an er einnig í stöðugu og góðu
viðhaldi og má segja að nú sé
lokið miklu átaki sem staðið
hefur í mörg ár og hófst áður
en ég kom hingað. Nú er röðin
komin að Staðarkirkju í þeim
efnum, bæði hvað varðar
bygginguna sjálfa og garðinn,
og stendur til að byrja á því

verki á þessu ári. Elísabet
Gunnarsdóttir arkitekt á Ísa-
firði mun taka kirkjuna út á
næstunni byggingartækni-
fræðilega og í framhaldi af
því verður byrjað að gera hana
upp. Segja má, að nokkuð
kostnaðarsamt sé fyrir ekki
fjölmennari söfnuð að hafa
tvær fullgildar sóknarkirkjur.“

Þolinn antisportisti

– Þú sagðist hafa verið
framkvæmdastjóri HSH. Hef-
urðu stundað íþróttir sjálfur?

„Nei, ég er gamall anti-
sportisti! Ég held að Valdimar
Örnólfsson íþróttakennari
[sem reyndar er Súgfirðingur
að uppruna] hafi verið hissa,
þegar gamli antisportistinn úr
MR, sem aldrei kom í leikfimi
þar, kom af fúsum og frjálsum
vilja í þolæfingar hjá honum í
háskólanum og stóð sig bara
nokkuð vel“, segir séra Valdi-
mar og hlær.

– Hvað gerir gamli „anti-
sportistinn“ helst í tómstund-
um? „Ég hef reyndar gert
nokkuð af því að fara í göngu-
ferðir, hjóla og synda og fara
á gönguskíði. Ég les vissulega
mikið, og síðustu fjögur árin
hef ég haft mikinn áhuga á
Netinu, en sá áhugi er nú mjög
farinn að dvína. Nýjabrumið
er horfið. Nú er ég að leita að
nýju áhugamáli. Ætli maður
byrji ekki bara í golfinu! Því
fylgir bæði útivera og góð
hreyfing. Hins vegar vinn ég
frekar mikið, stunda kennslu
jafnframt prestsskapnum,
þannig að ekki er mikið um
frístundir.“

Netið og kirkjan
Séra Valdimar nefndi áhuga

sinn á Netinu. Í samvinnu við

séra Hannes Björnsson á
Patreksfirði hefur hann hefur
komið upp svokölluðu Kirkju-
neti, þar sem finna má marg-
víslegt efni tengt kirkju og
trú, – „en Hannes er reyndar
„primus motor“ í þessu“, segir
Valdimar. Vefurinn þeirra hef-
ur vaxið mjög síðasta árið.
Nú eru tveir vefir sem tengjast
íslensku þjóðkirkjunni, báðir
framtak einstaklinga í presta-
stétt, „en ég tel að nú sé komið
að þeim tímamótum, að kirkj-
an sjálf eigi að taka við þessu,
enda eru vefir af þessu tagi
eins konar andlit stofnana og
í þessu tilviki íslensku þjóð-
kirkjunnar.“ Einnig er Valdi-
mar með sinn eiginn persónu-
lega vef, – „sem ég gerði nú
meira í gamni í sambandi við
námskeið sem ég var á. Ég
ætla að fara að taka hann nið-
ur.“

Fyrir þá sem vilja kíkja á
Kirkjunet þeirra félaga er
slóðin þessi: http://www.is-
landia.is/~kirkjunet/ Fyrir þá
sem hafa jafnan reynt árang-
urslaust að komast á slóðir
eftir ábendingum í íslenskum
blöðum, þá skal tekið fram,
að þessi slóð er villulaus.

Barokk og bíladella
– Ertu tæknisinnaður?
„Ja, ég hef alltaf haft mikinn

áhuga á tækni. Þar má nefna,
að ég er haldinn ólæknandi
bíladellu og hef áhuga á öllu
sem snýst og suðar!“

Séra Valdimar er tónlistar-
unnandi, þótt lítt leiki hann
sjálfur á hljóðfæri og telji sig
engan sérstakan hæfileika-
mann á því sviði. Hann hlustar
helst á jass og klassíska tón-
list, einkum barokk og þá fyrst
og fremst Händel og Tele-
mann. „Ég er ekki enn farinn

að leggja í Bach að ráði.
Reyndar hef ég hér á Suður-
eyri mjög góðan ráðgjafa um
tónlist, en það er Marías Þórð-
arson. Hann veit allt um tón-
list.“

Talinu víkur að prestssetr-
inu á Suðureyri, sem er eins
og áður getur afar myndarlegt
hús, tvær hæðir, kjallari og ris
og nokkur hundruð fermetrar
að gólffleti samanlagt. Óskar
Friðbertsson og Heiða kona
hans byggðu það árið 1954.
„Sumir segja að þetta sé
„Húsið“ í plássinu, höfðingja-
setrið – þangað til nú“, segir
Valdimar hlæjandi. „Búið er
að einangra það, þannig að
veggirnir eru orðnir meira en
hálfur metri á þykkt, – eins
konar kastali. En þetta er mjög
notalegt hús og góður andi í
því.“ Nú er gamla húsið hans
Óskars í eigu Prestssetrasjóðs,
„en fjárráð sjóðsins eru mjög
takmörkuð og kjallarinn er
þess vegna leigður út til íbúðar
til þess að afla tekna til rekstr-
ar og viðhalds hússins. Það er
viðleitni mín til þess að koma
í veg fyrir að þetta drabbaðist
niður“, segir séra Valdimar.

Brauð handa líkama og sál
Við fáum okkur meira

heimabakað prestsbrauð og
minnumst þess um leið í
gamansömum tón, að maður-
inn lifir ekki á brauði einu
saman, eins og segir í helgri
bók. Telemann og Händel eru
ekki síður mikilvægir. Jafnvel
surtarbrandshlunkur á vegg.
Höfundur þess listaverks er
enginn annar en sjálfur Guð
almáttugur og verðlagningin
hjá galleríinu í hófi.

– Hlynur Þór Magnússon.
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Styðjum
Auðun
Undanfarin ár hefur

Golfklúbbur Ísafjarðar átt
marga unga og efnilega
golfleikara, sem gefið
hafa vonir um að Ísfirð-
ingar myndu eignast golf-
menn í fremstu röð á
landsvísu. Af ýmsum
ástæðum hefur þetta ekki
tekist. Að komast í frem-
stu röð á landinu krefst
gríðarlegra æfinga, sjálfs-
afneitunar og ekki síst
fjármuna. Hingað til hafa
golfmenn okkar ekki haft
aðstæður, tíma eða fjár-
muni til að ná svo langt.

Í dag eigum við ungan
golfleikara, Auðun Ein-
arsson, sem er kominn í
röð þeirra bestu á land-
inu. Hann er nú með 3,3 í
forgjöf og keppir í stiga-
mótum landsforgjafar-
kylfinga og hefur staðið
sig mjög vel.

Á glæsilegu 20 ára
afmælismótu Golfklúbbs
Ísafjarðar, sem jafnframt
var minningarmót um
Einar Val Kristjánsson,
setti Auðunn glæsilegt
vallarmet á 62 höggum,
sem er átta höggum undir
pari vallarins og bæting
frá eldra meti um átta
högg. Leikur Auðuns
þessa tvo hringi verður
að teljast frammistaða á
heimsmælikvarða.

Auðunn hefur bæði
vilja og metnað til að ná
upp á toppinn, en til að
það verði mögulegt þarf
hann að fá góðan stuðn-
ing að heiman, bæði með
því að við Ísfirðingar
fylgjumst vel með árang-
ri hans og einnig þurfum
við að styðja hann fjár-
hagslega, því það er úti-
lokað fyrir ungan og
eignalítinn mann að fjár-
magna keppnisferðir út
um allt land.

Golfklúbbur Ísafjarðar
hefur stofnað afreks-
mannasjóð, sem hefur nú
það hlutverk að styðja
Auðun fjárhagslega til að
stunda íþrótt sína og gefa
honum með því
möguleika til að ná ennþá
lengra í golfíþróttinni.
Áætlað er að hægt verði
að greiða útlagðan kostn-
að að verulegu leyti á
keppnisferðum sumarsins
og jafnvel safna til að
greiða einhvern hluta
æfingarferðar í haust eða
vetur. Í haust verður
haldinn fundur með
Auðuni og öllum styrkt-
araðilum þar sem Auð-
unn gerir grein fyrir ár-
angri sínum í sumar og
framtíðaráformum.

Golfklúbbur Ísafjarðar
er með reikning númer
600481 í Íslandsbanka í
þessu skyni. Þeir sem vilja
styrkja Auðun geta lagt
framlag sitt inn á þennan
reikning eða haft sam-
band við Tryggva Guð-
mundsson, formann G.Í.
eða Sigurjón Guðmunds-
son, gjaldkera, sem taka
einnig við framlögum.

Með fyrirfram þökk,
Tryggvi Guðmunds-
son, formaður G.Í.

Auðunn Einarsson og Lára Hannesdóttir voru sigursæl á 20 ára afmælismóti Golfklúbbs Ísafjarðar sem haldið var um síðustu helgi.

Tuttugu ára afmælismót G.Í. og minningarmót um Einar Val

Auðunn bætti vallarmetið um átta högg
Um síðustu helgi hélt

Golfklúbbur Ísafjarðar
tveggja daga opið afmælis-
mót í tilefni af 20 ára afmæli
klúbbsins. Mótið var einnig
minningarmót um Einar Val
Kristjánsson, sem var ein
helsta driffjöður klúbbsins
frá upphafi og þar til hann
lést fyrir tæpum tveimur ár-
um. Þátttakendur í mótinu
voru 57 og meðal þeirra var
forseti Golfsambands Ís-
lands, Hannes Guðmunds-
son, eiginkona hans Ingi-
björg Halldórsdóttir (dóttir
Dúdda Hall og Láru) og
Lára dóttir þeirra, auk fjölda
annarra aðkominna kepp-
enda.

Mótið fór fram í blíð-
skaparveðri báða keppnis-
dagana og var fjöldi áhorf-
enda viðstaddur. Við loka-
hring mótsins var löng röð
áhorfenda meðfram 18.
flötinni, enda hafði kvisast
að Auðunn Einarsson (son-
ur Einars Vals) væri á góðri
leið með að setja nýtt
vallarmet, en vallarmetið
var 70 högg, þ.e. par vallar-
ins, sem Arnar Baldursson
setti fyrir mörgum árum.
Auðunn átti eftir langt pútt
til að ná fugli á 18. holu og

Þrír efstu í karlaflokki án forgjafar. F.v. Gunnsteinn Jónsson
(3), Auðunn Einarsson (1) og Ragnar Þór Ragnarsson (2).

Þrír efstu í karlaflokki með forgjöf. F.v. Auðunn Einarsson
(2), Haukur Eiríksson (1) og Birgir Karlsson (3).

Þrjár efstu í kvennaflokki með og án forgjafar. F.v. Ingibjörg
Halldórsdóttir (2), Lára Hannesdóttir (1) og Guðríður Sig-
urðardóttir (3).

setti hann púttið niður með
miklum tilþrifum, kúlan small
af krafti í miðjan holubakk-
ann, hoppaði nokkra senti-
metra upp í loftið og datt síðan
niður í holuna. Fagnaðarlætin
sem fylgdu voru slík að ætla
hefði mátt að menn væru
staddir á alþjóðlegu stórmóti.
Það kom líka í ljós að árangur
Auðuns var slíkur að fremstu
kylfingar heims hefðu ekki
þurft að skammast sín fyrir
slíkan golfleik.

Auðunn fór hvorn hring á
31 höggi, eða samtals 62
höggum, sem er átta höggum
undir pari vallarins og bæting
á vallarmeti um átta högg.
Þetta er ótrúlegur árangur, sem
staðfestir rækilega að Auðunn
er kominn í hóp allra fremstu
kylfinga landsins. Úrslit móts-
ins urðu annars sem hér segir:
Í karlaflokki án forgjafar sigr-
aði Auðunn Einarsson GÍ á
133 höggum, annar varð
Ragnar Þór Ragnarsson GKG
á 151 höggi og þriðji varð
Gunnsteinn Jónsson GK á 152
höggum. Í karlaflokki með
forgjöf sigraði Haukur Eiríks-
son GÍ á 121 höggi, annar
varð Auðunn Einarsson GÍ á
123 höggum og þriðji varð
Birgir Karlsson GGL á 130

höggum. Í kvennaflokki án
forgjafar sigraði Lára Hannes-
dóttir GR á 208 höggum, önn-
ur var móðir hennar Ingibjörg
Halldórsdóttir GR á 212
höggum og þriðja varð Guð-
ríður Sigurðardóttir GÍ á 246
höggum. Sama röð var í
kvennaflokki með forgjöf,
Lára varð fyrst á 154 höggum,
Ingibjörg varð önnur á 156
höggum og Guðríður varð
þriðja á 190 höggum.

Á mótinu voru í boði glæsi-
leg verðlaun fyrir holu í höggi.
Á 6/15 holu Toyota bifreið og
á 7/16 holu, utanlandsferð
með Flugleiðum. Engum
tókst að krækja í þessi verð-
laun. Fyrir högg næst holu á
6/15 braut var gasgrill frá
Hafnarbúðinni á Ísafirði og á
7/16 braut var golfkylfa frá
Gunnari Sigurðssyni / golf-
vörum. Auðunn Einarsson
hlaut bæði þessi verðlaun og
fór því þeim klyfjaður verð-
launum. Mótið tókst í alla
staði vel og var Golfklúbbi
Ísafjarðar til mikils sóma.
Golfklúbbur Ísafjarðar og
börn Einars Vals eru ákveðin í
að gera mót sem þetta að
árlegum viðburði í framtíð-
inni.

Börn Einars Vals Kristjánssonar, Atli, Eyþór, Sigríður og Auðunn.
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Tveir lundar sitja á kletti rétt við Holubúð, gamla verbúð í
Vigur.

Björn Baldursson er hér búinn að koma sér fyrir á hentugum
stað og bíður færis.

Nú er óheppinn lundi kominn í háfinn...

Lundaveiði
í Vigur

Lundaveiðin er stunduð í
Vigur ár hvert með

hefðbundnum hætti,
enda er sjálfsagt að lifa
af því sem landið gefur
eins og gert hefur verið

frá ómunatíð. Í með-
fylgjandi myndasögu er

Björn Baldursson, annar
Vigurbænda, á lunda-
veiðum ásamt hund-

inum Lappa. Hundurinn
kemur að vísu lítið við
sögu í þessum veiði-

skap nema sem félagi
og vinur. Haglabyssan
sem Björn hefur með-

ferðis er ekki notuð til að
skjóta lundann, heldur til

að fæla hann upp svo
að hægt sé að fanga

hann í háfinn.

Björn tekur hann… …og snýr hann eldsnöggt úr hálsliðnum.

Þeir félagarnir Björn og Lappi að leggja af stað heim til
bæjar með fenginn.

Bringan rifin úr hamnum… …og nú vantar bara pottinn eða pönnuna eða grillið.

Niðjamót bræðranna
Alberts og Magnúsar

Jónssona

Niðjamót bræðranna
Alberts og Magnúsar

Jónssona
Niðjamót bræðranna Al-

berts Jónssonar og Magnúsar
Jónssonar, sem kenndur var
við Gjörfidal í Ísafirði, var
haldið í Reykjanesi dagana
10.-12. júlí. Þeir bræður voru
fæddir að Hamri á Langadals-
strönd en fluttust þaðan ungir.
Magnús fluttist að Lágadal
og síðan að Gjörvidal, þar sem
hann lést í hárri elli. Albert
fluttist til Ísafjarðar og gerðist
járnsmiður þar. Hann byggði
húsið að Sundstræti 33 og rak
þar smiðju, sem Jón sonur
hans tók við síðar.

Albert eignaðist tólf börn
með Guðnýju eiginkonu sinni
og komust átta þeirra til full-
orðinsára. Flest þessara barna
hafa búið á Ísafirði og ennþá
býr Herdís Albertsdóttir í hús-
inu Sundstræti 33. Einu niðjar
Magnúsar á Ísafirði eru Heið-
ar Guðmundsson og börn
Guðrúnar Jónsdóttur frá
Múla. Þeir bræður voru hag-
leikssmiðir á járn og tré og
margir afkomendur þeirra
einnig.

Niðjamótið var haldið í

minningu þess, að á þessu ári
eru 150 ár liðin frá fæðingu
Alberts og frá fæðingu Magn-
úsar á næsta ári. Farið var í
Gjörfidal, rústir gömlu bæj-
anna skoðaðar og saga stað-
arins rifjuð upp. Að loknu
sameiginlegu borðhaldi í
Reykjanesi var stiginn dans.

Mótið þótti takast með af-
brigðum vel, enda var veðrið
mjög gott og aðstaða til móts-
halds af þessu tagi til fyrir-
myndar í Reykjanesi.

Alli Kalli mætti auðvitað
með mandólínið.

Páll Magnússon frá Akureyri og fjölskylda. Gott að viðra sig á tröppunum. Þórey Alberts yngri, Albert
Sigurðsson faðir hennar, Jónína Sanders, Jón Benediktsson
og Sigríður Sanders.

Niðjar Jónínu Alberts.

Elstu ættingjarnir, þær
systur Herdís og Margrét

Alberts.

Unga fólkið setti svip á sam-
komuna. Hér er beðið eftir
matnum.
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HELGAR  sjónvarpið HELGAR   veðrið HELGAR   sportið

ókeypis smáauglýsingarókeypis smáauglýsingar
kaup & salakaup & sala

skúrir sunnanlands, Hiti 6
til 10 stig norðanlands en
10 til 18 stig sunnan til.

Horfur á laugardag
og sunnudag:

Lítur út fyrir suðaustlæga
átt með vætu um

sunnanvert landið, en að
mestu þurru veðri á

Norðurlandi. Fremur hlýtt
verður um allt land.

Horfur frá
miðvikudegi til

föstudags:
 Fremur hæg breytileg

átt og skýjað með
köflum. Þokuloft við

norður- og austur-
ströndina en síðdegis-

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

MIÐVIKUDAGUR

13.00 Ómótstæðilegur kraftur (e)
14.15 NBA molar
14.40 Páll Rósinkranz (e)
15.35 Cosby (20:25) (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 (10:22) (e)
19.00 19>20
20.05 Moesha (19:24)
20.35 Ellen (1:25)

Nýjasta syrpan með þessari snjöllu
leikkonu.

21.05 Eins og gengur (6:8)
22.00 Tildurrófur (4:6)
22.30 Kvöldfréttir
22.50 Íþróttir um allan heim
23.45 Ómótstæðilegur kraftur (e)

(Irresistable Force)
01.00 Dagskrárlok

FIMMTUDAGUR

13.00 Saga Madonnu (e)
14.25 Ein á báti (8:22)
15.10 Daewoo-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 (6:10)
21.35 Ráðgátur (20:21)
22.30 Kvöldfréttir
22.50 New York löggur (13:22)
23.40 Saga Madonnu (e)

(Madonna Story - Innocence Lost)
Ný bandarísk leikin sjónvarpsmynd
um söngkonuna Madonnu og þá leið
sem hún fetaði til frægðar. Við kynn-
umst þeirri fátækt sem hún bjó við í
æsku, þrengingum sem hún gekk í
gegnum meðan frægðarinnar var
leitað og loks því hvernig hún sló
hressilega í gegn með breiðskífunni
Like a Virgin.

01.10 Priscilla, drottning
eyðimerkurinnar (e)

02.50 Dagskrárlok

FÖSTUDAGUR

13.00 New York löggur (13:22) (e)
13.50 Grand-hótel (2:8) (e)
14.45 Fáni Hilmars (e)
15.35 Punktur.is (9:10) (e)
16.00 Töfravagninn
16.25 Sögur úr Andabæ
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 Rafhlöður fylgja ekki

(Batteries Not Included)
Hér er á ferðinni létt og skemmtileg
gamanmynd um nokkra leigjendur
sem berst óvænt aðstoð þegar ákveðið

er að rífa blokkina þar sem þeir búa.
Leigjendurnir vilja alls ekki flytja úr
húsinu og því grípa niðurrifsmenn-
irnir til þess ráðs að fá hóp ofbeldis-
manna til að hræða íbúanna á  brott.
En hjálpin er innan seilingar því
einkennilegar verur utan úr geimnum
með enn einkennilegri hæfileika
bjóða óvænt fram krafta sína gegn
þessum leiðindagaurum!

22.50 Einvígið
(Duel)

Hörkuspennandi mynd sem aflaði
Steven Spielberg alþjóðlegrar athygli
og var útnefnd til Golden Globe-
verðlaunanna árið 1971. Myndin
segir frá David Mann sem er á leið til
Georgíu á bíl sínum þegar hann fer
fram úr stórum flutningabíl. Eitthvað
virðist ökumaður hans móðgast við
framúraksturinn því eftir þetta er hann
stöðugt á hælunum á David, staðráð-
inn í að gera honum lífið leitt.

00.20 Útvarpsmorðin (e)
(Radioland Murders )

02.05 M. Butterfly (e)
03.45 Dagskrárlok

20.05 Simpson-fjölskyldan (24:24)
20.35 Bræðrabönd (13:22)
21.05 Samsæri

(Foul Play)
Goldie Hawn er í aðalhlutverki í
þessari bráðskemmtilegu og spen-
nandi mynd. Hún leikur starfsmann
á bókasafni sem dregst inn í stórfurðu-
lega atburðarás.Henni er sýnt hvert
banatilræðið á fætur öðru, lendir í
brjálæðislegum eltingaleik og getur
engan veginn fengið botn í það sem
er að gerast.

23.05 Freisting munks
(Temptation Of A Monk)

01.00 Skuggar og þoka (e)
02.25 Sumarnótt (e)
03.50 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 (11:22)
12.00 NBA kvennakarfan
12.30 Lois og Clark (10:22) (e)
13.15 Krydd í tilveruna (e)
14.45 Slökkviliðið í Reykjavík (e)
15.15 Sumarkynni
17.00 Zoya (2:2) (e)
18.30 Glæstar vonir
19.00 19>20
20.05 Ástir og átök (21:22)
20.40 Rýnirinn (10:23)
21.10 Alveg búinn

Stórgóð mynd úr smiðju franska
leikstjórans Michel Blanc. Hann
leikur sjálfan sig, sem er frægur kvik-
myndaleikstjóri og lendir í miklum
vanda. Hann kemst að því að frægðin
er ekki stanslaus dans á rósum.

22.35 Glíman við Ernest Hemingway
00.35 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
12.45 Hver lífsins þraut (3:8) (e)
13.15 Sumarnótt (e)
14.40 Asterix á Bretlandi (e)
15.55 Mezzoforte (e)
17.00 Zoya (1:2) (e)
18.30 Glæstar vonir
19.00 19>20

Baldur Bjarnason
9.11. 1918 � 8.7. 1998

Genginn er einn af þeim
mönnum sem markað hafa
mannlíf við Ísafjarðardjúp.
Baldur Bjarnason, bóndi í
Vigur tók virkan þátt í
stjórnun samfélagsins við
Ísafjarðardjúp. Hann var
lengi oddviti Ögurhrepps
og þótt ekki væri hrepp-
urinn fjölmennur síðustu
árin, var nauðsyn á styrkri
stjórn. Hana skorti ekki.

Baldurs hefur verið
minnzt af mörgum og því
mun ekki farið í ættrakn-
ingu hér. Undirritaður
kynntist Baldri fyrst síð-
sumars 1976. Hann var þá
sýslunefndarmaður Norður
Ísafjarðarsýslu, undirritað-
ur ritari á fundi sýslunefnd-
ar. Þá gafst gott tækifæri til
að fylgjast með störfum
nefndarinnar og Baldurs,
sem lagði þá, sem fyrr og

var í Vigur 1989 í tengslum
við fyrsta skattstjórafundinn
sem haldinn var á Ísafirði.
Baldur og Sigríður tóku á móti
rúmlega 30 manna hópi, þar á
meðal öllum skattstjórum Ís-
lands ásamt ríkisskattstjóra af
þvílíkri höfðingslund, að enn
er í minni þeirra sem nutu.
Þetta var áður en Vigur komst
í þá þjóðbraut ferðamanna
sem nú er orðin. Öllum var
boðið í grænu stofuna og
Baldur létti öllum lund á sinn
eftirminnilega hátt.

En leiðir lágu saman á fleiri
sviðum. Á sviði sveitarstjórn-
armála áttum við nokkra sam-
leið, á þingum Fjórðungssam-
bands Vestfirðinga og fjár-
málaráðstefnum Sambands
íslenzkra sveitarfélaga. Eitt
sinn að lokinni ræðu þá-
verandi félagsmálaráðherra,
Jóhönnu Sigurðardóttur, hélt
Baldur mjög eftirminnilega
ræðu. Þá var sameining sveit-
arfélaga mjög til umfjöllunar.
Baldur taldi ekki nauðsyn á
því að sameina Ögurhrepp
öðrum að svo stöddu og sá
réttilega ýmis vandkvæði á. Í
stórskemmtilegri ræðu benti
hann á að ýmsir hnútar væru
óleystir og hann sæi ekki
annan kost en þann að skera
þyrfti þá frá. En það hefði
hann lært af sjálfum sér þegar
net voru dregin og hafa þurfti
hraðar hendur, að ekki þýddi
alltaf að leysa, heldur dygði
hnífurinn einn. Þannig var
gagnrýnin framsett, að enginn
móðgaðist og allir voru léttir í
skapi að lokinni ræðu Bald-
urs. Fundarstörf gengu mjög
greiðlega fyrir sig á eftir. Síðar
hlaut sameining sveitarfélaga
betri framgang. Aldrei heyrð-
ist Baldur hallmæla því að
Ögurhreppur hefði sameinast
tveimur öðrum.

Á fundum Orkubús Vest-
fjarða var Baldur talsmaður

síðar, mikla áherzlu á vel-
ferðarmál Ögurhrepps.

Það var lærdómsríkt að
kynnast verkefnum sýslu-
nefndar, en á þeim tíma bjó
Ísafjarðardjúp, það er að segja
dreifbýlið, enn að Vestfjarða-
áætlun. Vegur hafði þá nýlega
opnazt um Ísafjarðardjúp,
Hestfjörð og Skötufjörð, og
Ögurhrepp var því komin í
þjóðbraut. Baldur lét sér annt
um að sýsluvegum væri engu
síður sinnt þrátt fyrir þjóð-
brautina. Vigur naut ekki góðs
af þjóðbrautinni með sama
hætti og önnur býli. Aftur
hittumst við á sýslunefndar-
fundi ári síðar og gilti sama
hlutverkaskipan. Mér er það í
góðu minni, að í prýðilegri
veizlu þeirra hjóna Þorvarðar
K. Þorsteinssonar, sýslu-
manns og frú Magðalenu
Thoroddsen, sem fylgdi báð-

um fundunum gaf Baldur sér
góðan tíma til að ræða við
þennan unga laganema. En
það sem eftir sat var ekki
þolinmæði hans og velvilji
fyrst og fremst, heldur hitt
hvað maðurinn var bráð-
skemmtilegur og lífgaði sam-
komuna með sinni sérstæðu
og saklausu kímnigáfu.

Síðar lágu leiðir okkar sam-
an á öðrum vettvangi. Þau sjö
ár sem undirritaður var skatt-
stjóri Vestfjarðaumdæmis var
Baldur samstarfsmaður, en
hann var lengi umboðsmaður
skattstjóra í Ögurhreppi. Kom
þá ekki að sök þó hann sæti í
eyju. Starfi sínu fyrir skatt-
kerfið sinnti hann af mikilli
alúð. Áttum við mörg
skemmtileg samtöl bæði í
síma og á skrifstofunni og
einstaka sinnum í Vigur.

Minnistæð er ferð sem farin

Til sölu er Bumerang full-
orðins golfsett með kerru.
Verð kr. 25.000.- Upplýs-
ingar í síma 456 3421.

Til sölu er Suzuki Alto árg.
1983, ekinn 121 þús. km.
Fínn bíll fyrir verslunar-
mannahelgina. Verð kr.
20.000.- Upplýsingar í síma
456 3421.

Til sölu er sem nýr, grænn
kerruvagn með burðar-
rúmi. Á sama stað fæst stórt
sófaborð gefins. Upplýsing-
ar í síma 456 4088.

Til leigu er 3ja herb. íbúð
að Stórholti 11. Hagstæð
kjör. Upplýsingar veitir
Bjarni í símum 587 3717 og
898 3716.

Til sölu er Winchester 22
magnum, Lever Action,
ellefu skota riffill. Upplýs-
ingar í síma 456 4221 eftir
kl. 19 á kvöldin.

Ath! Tek að mér að taka upp
á vídeó fyrir sjómenn og
fleiri. Upplýsingar í síma
456 8142. Sigrún.

Til sölu er MMC Lancer
4x4 station, árg. 1993, ek-
inn 80 þús. km. Topplúga,
dráttarkrókur, álfelgur,
sumar- og vetrardekk. Verð
kr. 950 þúsund. Upplýsing-
ar í símum 456 5079 og 897
6795.

Til sölu er 3ja herb. íbúð  á
1. hæð að Stórholti 11 á
Ísafirði. Útsýni í þrjár áttir.
Ný eldhúsinnrétting. Verð
kr. 3,5 milljónir. Hagstæð
kjör. Upplýsingar veitir
Bjarni í símum 587 3717
eða 898 3716.

Til sölu er tjaldvagn. Upp-
lýsingar í símum 456 4712
og 456 4175.

Til sölu er Toyota Tercel
árg. 1986 með skoðun ́ 99.
Selst á góðu verði. Upplýs-
ingar í síma 456 3605.

Til leigu er Bakkavegur 39
í Hnífsdal, sem er 200m²
einbýlishús. Getur leigst
traustum leigjendum í 1-2
ár. Upplýsingar í síma 456
4367.

Óskum eftir beitninga-
mönnum til starfa í Bolung-
arvík. Upplýsingar í símum
456 7470, 456 7482 eða
853 3370.

Til sölu er MMC Pajero V6
3000, langur, árgerð 1993,
bensín, sjálfskiptur með
topplúgu og ABS bremsum.
Uppl. í síma 456 7467.

Til sölu er Subaru Legacy
2000, árg. 1992, ekinn 78
þús. km. Vetrardekk á felg-
um fylgja. Upplýsingar í
símum 456 7280 og 456
7273.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og hlýhug við andlát og útför
ástkærs eiginmanns míns, föður, tengdaföður, afa, langafa og bróður

Baldurs Bjarnasonar
Viguri

Sigríður Salvarsdóttir

Björg Baldursdóttir Jónas Eyjólfsson
Ragnheiður Baldursdóttir Óskar Óskarsson

Bjarni Baldursson
Salvar Baldursson Hugrún Magnúsdóttir
Björn Baldursson Ingunn Ósk Sturludóttir

Hafsteinn Hafliðason Iðunn Óskarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn og systkini hins látna
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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

Nýir diskar
Corrs

Pottþétt 12
Pottþéttar

 rokkballöður
Ramstein

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
Kiss the Girls
Eina von hans er konan
sem komst undan...

Devil´s
Advocate

Nýi lögfræðingurinn
hefur aldrei tapað

máli!

Persónuleg þjónusta!

Nýtt! - Nýtt!
SEG SJÓNVARPSTÆKI
28" sjónvarp kr. 44.900.- stgr.

28" 100 MHZ sjónvarp kr. 75.900.- stgr.
33" sjónvarp kr. 89.900.- stgr.

33" 100 MHZ sjónvarp kr. 109.900.- stgr.
DAEWOO vídeó kr. 19.900.- stgr.

MIÐVIKUDAGUR

13.45 Skjáleikurinn
16.45 Leiðarljós
17.30 Fréttir
17.35 Auglýsingatími
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Forkeppni meistaradeildar

Evrópu
Bein útsending frá síðari leik ÍBV og
FK Obilic frá Júgóslavíu á Hásteins-
velli í Vestmannaeyjum.

20.00 Fréttir og veður
20.35 Víkingalottó
20.40 Laus og liðug (5:22)
21.05 Skerjagarðslæknirinn (1:6)

(Skärgårdsdoktorn)
Sænskur myndaflokkur um líf og
starf læknis í sænska skerjagarðinum.

22.05 Heróp (11:13)
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 (13:21)
18.30 Undraheimur dýranna (3:13)
19.00 Loftleiðin (20:36)
20.00 Fréttir og veður
20.35 Frasier (19:24)
21.00 Melissa (1:6)

22.00 Bannsvæðið (5:6)
23.00 Ellefufréttir
23.15 Fótboltakvöld
23.35 Skjáleikurinn

FÖSTUDAGUR

13.25 Skjáleikurinn
16.25 Fótboltakvöld
16.45 Leiðarljós
17.30 Fréttir
17.35 Auglýsingatími
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Þytur í laufi (49:65)
18.30 Úr ríki náttúrunnar
19.00 Fjör á fjölbraut (7:14)
20.00 Fréttir og veður
20.35 Gamlar glæður

(Homefires Burning)
Bandarísk sjónvarpsmynd frá 1988
gerð eftir sögu Roberts Inmans þar
sem brugðið er upp mynd af lífi
fjölskyldu í Suðurríkjum Bandaríkj-
anna í lok síðari heimsstyrjaldar.

22.10 Morgunklúbburinn
(The Breakfast Club)
Bandarísk kvikmynd frá 1987 um
fimm menntaskólanema af ólíkum
toga sem gert hefur verið að verja
laugardegi í bókasafni skólans vegna
agabrota.

23.50 Saksóknarinn (12:20)
00.35 Útvarpsfréttir
00.45 Skjáleikurinn

LAUGARDAGUR

09.00 Morgunsjónvarp barnanna
10.30 Hlé
10.55 Formúla 1

Bein útsending frá tímatöku á
Hockenheim brautinni í Þýskalandi.

12.55 Skjáleikurinn
17.35 Auglýsingatími
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Rússneskar teiknimyndir

18.30 Hafgúan (26:26)
19.00 Strandverðir (8:22)
20.00 Fréttir og veður
20.35 Lottó
20.40 Georg og Leó (13:22)
21.10 Grannarnir

(The Burbs)
Bandarísk kvikmynd í léttum dúr frá
1989.  Nýir grannar koma róti á frið-
sælt líf í ónefndu úthverfi.

22.55 Sonur minn er saklaus
(My Son is Innocent)
Bandarísk sakamálamynd frá 1996.
Móðir ungs pilts, sem borinn er röng-
um sökum, segir yfirvöldum stríð á
hendur til að sanna sakleysi hans.

00.30 Útvarpsfréttir
00.40 Skjáleikurinn

SUNNUDAGUR

09.00 Morgunsjónvarp barnanna
11.00 Hlé
11.40 Formúla 1

Bein útsending frá kappakstrinum á
Hockenheim brautinni í Þýskalandi.

13.40 Skjáleikurinn
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Tígur
18.15 Tómas og Tim (2:6)
18.30 Börn í Nepal (1:3)
19.00 Geimstöðin (3:52)
20.00 Fréttir og veður
20.35 Í skugga stórveldis (1:3)

Litháen
Rifjuð upp frelsisbáratta Eystrasalts-
þjóðanna og rætt við forseta þeirra og
þingmenn. Einnig fjallað um samskipti
Íslendinga við Eystrasaltsríkin á sviði
stjórnmála og viðskipta. Umsjón: Kat-

rín Pálsdóttir. Annar þáttur er á
dagskrá á mánudagskvöld.

20.55 Emma í Mánalundi (11:26)
21.45 Landið í lifandi myndum (1:5)

Á hala veraldar - fyrri hluti
Fyrsta myndin af fimm í þáttaröð um
náttúru, sögu og mannlíf á nokkrum
afmörkuðum svæðum á Íslandi.
Fyrstu þættirnir tveir fjalla um eyð-
ingu byggðar á Hornströndum og í
Jökulfjörðum.

22.35 Árstíðirnar fjórar
(The Four Seasons)
Bandarísk bíómynd frá 1981 sem
fjallar um vináttu þrennra hjóna á
miðjum aldri árið um kring.

00.25 Útvarpsfréttir
00.35 Skjáleikurinn

Afmæli

80 ára
Þórður Júlíusson útgerð-

armaður á Ísafirði verður
80 ára 4. ágúst nk.

Þórður er fæddur í
Fljótavík á Hornströndum.
Hann er sonur hjónanna
Júlíusar Geirmundssonar
og Guðrúnar Jónsdóttur.
Þórður var sjöundi í röðinni
af tólf systkinum.

Tvítugur fluttist Þórður
frá Fljóti til Ísafjarðar. Þar
kynntist hann eiginkonu
sinni Aðalheiði Báru
Hjaltadóttur sem er fædd
og uppalin í Nauteyrar-
hreppi við Ísafjarðardjúp.
Þau hjónin áttu saman átta
börn. Þau eru Ásthildur
Cesil, Jón Ólafur, Hjalti,
Gunnar, Halldóra, Sigríð-
ur, Inga Bára og Júlíus,
sem lést barn að aldri.

Þórður heldur upp á
afmælisdag sinn föstu-
daginn 7. ágúst í Turnhús-
inu á Ísafirði milli kl. 20
og 23 og vonast hann til að
sem flestir sjái sér fært að
mæta til að fagna með hon-
um á þessum tímamótum.

Þórður frábiður sér gjafir
og blóm en bendir fólki á
að láta Styrktarfélag
krabbameinssjúkra barna
njóta gjafmildar í sinn stað.
Kortin fást hjá Birki ehf.

Viltu léttast um
5, 10 eða 30 kg?
Ekkert mál með

Herbalife!
Upplýsingar

í símum
898 9065

og 456 7273

sinnar sveitar og umbjóð-
enda. Hann fagnaði mjög
,,sjálfrennandi” rafmagni úr
landi, en bar hag annarra
sveitunga sinna fyrir brjósti
og lét ekki sitt eftir liggja
fyrr en í höfn var komið.
Hann þekkti tímana tvenna
og kunni vel að meta raf-
magn frá veitu.

Síðustu árin eftir að synir
þeirra hjóna og tengda-
dætur höfðu tekið við bú-
skap í Vigur voru samskipti
okkar með öðrum hætti.
Fyrst og fremst var Baldur
í hlutverki gestgjafa í Vigur.
Þar tók hann á móti Forseta
Íslands, Ólafi Ragnari
Grímssyni, og frú Guðrúnu
Katrínu Þorbergsdóttur í
fyrstu opinberu heimsókn
þeirra eftir embættistöku.
Þá var siglt í Vigur hinn 1.
september 1996. Baldur
ávarpaði hina tignu gesti
með þeim hætti að eftir var
tekið.

Síðast bar fundum okkar
saman 25. júní í sumar. Þá
var Bjarni Tryggvason,
geimfari, í heimsókn ásamt
fjölskyldu sinni. Áhuga-
samur sem fyrr vildi Baldur
vita nokkur deili á gestinum
og geimferð hans og þótti
mikið til um. Kveðjur voru
á þá lund að undirritaður
kæmi síðar í sumar til að
hitta hann. Það verður ekki.
Fyrsta frétt er heim var
komið úr sumarleyfi 8.
þessa mánaðar var að Bald-
ur hefði kvatt þennan heim.
Þá var honum nýfæddur
sonarsonur.

Við hjónin sendum Sig-
ríði Salvarsdóttur og börn-
um ásamt öðrum aðstand-
endum samúðarkveðjur.
Baldurs minnast allir að
góðu.
Ólafur Helgi Kjartansson

sýslumaður á Ísafirði.

Fjórðungssjúkrahúsið óskar að ráða í eftir-
talin störf:

Ræstitækni
í 30% stöðu við almennar ræstingar og

störf í býtibúri á öldrunardeild. Um er að
ræða vinnu frá kl. 07:30-15:30 aðra hverja
helgi og annan hvern þriðjudag. Staðan er
laus frá 15. ágúst nk.

Ræstitækni
í 70% stöðu við almennar ræstingar og

störf í býtibúri á bráðadeild. Um er að ræða
vinnu frá kl. 07:30-15:30. Staðan er laus
frá 15. ágúst nk.

Ræstitækni
í 100% stöðu við almennar ræstingar.

Staðan er laus nú þegar.
Upplýsingar veitir hjúkrunarforstjóri í síma

450 4500.

Rafvirkjar
Óskum að ráða til okkar rafvirkja eða

svein í rafvirkjun. Allar upplýsingar gefur
Sævar Óskarsson í síma 456 3092.

Póllinn hf.
400 Ísafjörður

Nýir diskar
Corrs

Pottþétt 12
Pottþéttar

 rokkballöður
Ramstein
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BÍLATANGI
Ísafirði

Símar 456 3800 og 456 4580

BÍLATANGI
Ísafirði

Símar 456 3800 og 456 4580

SONY
ATV

AIWA
PANASONIC

Brottfluttir umfram að-
flutta á Vestfjörðum voru
12 á fyrstu sex mánuðum
þessa árs. Alls fluttust 335
manns til Vestfjarða á þessu
tímabili en 347 fluttust frá
Vestfjörðum.

Mest var sveiflan í Vest-
urbyggð, þar sem fjölgaði
um 45 manns, og í Bolung-
arvík, en þar fækkaði um
42. Fyrir utan Vesturbyggð
fjölgaði einungis í tveimur
sveitarfélögum á Vestfjörð-
um. Í Ísafjarðarbæ fjölgaði
um 20 og í Kirkjubóls-

hreppi um einn. Í Súðavík-
urhreppi fækkaði um 11, í
Bæjarhreppi um 6 og í
Kaldrananeshreppi um 5. Í
öðrum sveitarfélögum var
fækkunin minni.

Helsta ástæðan fyrir hinni
miklu fækkun í Bolungarvík
er brottflutningur Pólverja,
sem þar störfuðu en misstu
vinnuna, og var þar um
stórar fjölskyldur að ræða.
Margir þeirra munu í stað-
inn hafa fengið störf í pláss-
um sunnar á Vestfjörðum.

Fækkaði um 12
Vestfirðir

Kynslóðir koma og fara, synir taka við af feðrum, en
samt er eins og tíminn standi kyrr í eynni Vigur á
Ísafjarðardjúpi. Gamli báturinn Vigur-Breiður stendur á
kambinum framan við bæjarhúsin, tilbúinn í sjóferð og
alltaf eins og nýr, enda þótt enginn viti aldur hans með
vissu. Á myndinni situr ungur drengur á þóftu í þessum
eldforna báti og horfir út á sjóinn.

Núverandi Vigurbændur eru fjórði ættliðurinn þar í
beinan karllegg frá því að séra Sigurður Stefánsson settist
þar að á öldinni sem leið. Öllu er vel við haldið í Vigur og
ræktarsemin við liðinn tíma og söguleg verðmæti blasir
við hvert sem gengið er. Þar lifir stórfjölskyldan af gæðum
lands og sjávar eins og frá öndverðu. Allt hefur sinn tíma
um ársins hring og lundinn er veiddur í Vigur á hverju
sumri þegar sá tími rennur upp. Frásögn af lundaveiðinni
í Vigur í máli en þó einkum í myndum er á bls. 12.

Eldforn bátur en
alltaf sem nýr

Sýknaður í Héraðsdómi Vestfjarða

 af kröfu um ökuleyfissviptingu

Sýslumaðurinn á Ísafirði,
Ólafur Helgi Kjartansson,
hefur mælt með því við ríkis-
saksóknara, að áfrýjað verði
til Hæstaréttar dómi Héraðs-
dóms Vestfjarða frá því í
síðustu viku, þar sem öku-
maður var sýknaður af kröfu
um sviptingu ökuleyfis. Öku-
maðurinn var hins vegar
dæmdur til að greiða 12
þúsund króna sekt en allur
sakarkostnaður felldur á ríkis-
sjóð, þar með talin málsvarn-
arlaun verjandans, Tómasar
Jónssonar hrl., 100 þúsund
krónur.

Ökumaðurinn var 5. júní sl.
sviptur ökuleyfi til bráða-
birgða í einn mánuð fyrir að
hafa mælst á 67 km hraða þar
sem leyfilegur hámarkshraði
er 35 km/klst. Hann ók í gegn-
um Hnífsdal á leið til Ísafjarð-
ar og taldi sig eiga eftir um
50-100 metra að umferðar-
skilti þar sem 70 km hámarks-
hraði tekur við. Hann kvaðst
ekki véfengja hraðamælingu
lögreglunnar, en umferð hefði
verið lítil og engir gangandi
vegfarendur og hann hefði því
aukið hraðann á ný þegar út
úr byggðinni í Hnífsdal kom.
Í lögregluskýrslu um atvikið
segir um aðstæður þegar
meint brot var framið, að
dagsbirta hafi verið, sólskin,
yfirborð vegar þurrt, slétt og

bundið slitlag.
Ökumaðurinn vísaði kröf-

unni um ökuleyfissviptingu til
Héraðsdóms, sem komst að
þeirri niðurstöðu þremur dög-
um eftir sviptinguna, að hún
skyldi felld úr gildi. Tveimur
dögum síðar hafnaði ökumað-
urinn sáttaboði lögreglustjóra
um 20 þúsund króna sektar-
greiðslu og sviptingu ökuleyf-
is í einn mánuð og var málinu
því vísað til Héraðsdóms Vest-
fjarða, sem komst að fyrr-
greindri niðurstöðu.

Áður en málflutningur fyrir
dómi hófst í síðustu viku fóru
málsaðiljar á vettvang ásamt
lögreglumönnum þeim sem
mælinguna gerðu og tveimur
rannsóknarlögreglumönnum.
Aðstæður voru ljósmyndaðar
og kvikmyndaðar og bæði bíll
ákærða og bíll lögreglumann-
anna staðsettir í samræmi við
framburð þeirra. Talið var, að
tæplega 170 metrar hefðu ver-
ið frá þeim stað þar sem bíll
ákærða var mældur og að
merkinu sem sýnir hækkaðan
hámarkshraða í 70 km/klst.

Í dómi Héraðsdóms Vest-
fjarða sl. fimmtudag, sem Jón-
as Jóhannsson kvað upp, er
greint frá reglugerðum um
sektir og önnur viðurlög við
umferðarlagabrotum og
hvernig lögbundið hefur verið
valdaframsal til dómsmála-

ráðherra til að ákveða í reglu-
gerð sektir allt að 100 þúsund
krónum fyrir brot á umferðar-
lögum. Dómurinn telur um-
rætt valdaframsal ekki svo
víðtækt að það bindi hendur
dómstóla við ákvörðun refs-
inga. Einnig kemst dómurinn
að þeirri niðurstöðu, að valda-
framsal löggjafans til dóms-
málaráðherra eigi sér ekki
lagastoð og svipting ökuleyfis
á grundvelli 101. gr. umferð-
arlaga verði ekki studd
ákvæðum reglugerðar sem
sett var 14. maí sl.

Í framhaldi af þessum dómi
Héraðsdóms Vestfjarða segir
sýslumaðurinn á Ísafirði, að
við bráðabirgðasviptingu öku-
leyfis verði framvegis miðað
við hugtakið „mjög vítaverður
akstur“ og hvert mál metið
sjálfstætt. Eftir sem áður verði
þó boðin sátt í málum sem
þessum, en sé slíku boði hafn-
að sé ekki önnur leið en að
ákæra. Sviptingu muni því
ekki verða beitt nema ótvírætt
hafi verið um mjög vítaverðan
akstur að ræða.

Eins og áður segir var
málskostnaður felldur á ríkis-
sjóð og segir sýslumaður að
það veki athygli sína, enda sé
venjan sú, að sá sem sakfelld-
ur er sé látinn bera kostnað af
saksókn og málsvörn.

Sýslumaður vill áfrýja

Frá sviðsetningu hins meinta brots á vettvangi. F.v. Björn Ólafur Ingvarsson, lögreglumaður,
Jónas Jóhannsson héraðsdómari, Ólafur Helgi Kjartansson sýslumaður og Tómas Jónsson
hæstaréttarlögmaður.


