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Ísafjörður á góðviðrisdegi

Ljósmyndari blaðsins brá sér í útsýnisflug með Hálfdáni Ingólfssyni í góða veðrinu á dögunum og tók þá þessa mynd af Ísafirði.

Póstur og sími hf.

Eldur í verbúð á Suðureyri

Sama herbergið verður
Vandamál vegna 450 eldi að bráð í þriðja sinn

númeranna úr sögunni
Póstur og sími hf. á Ísafirði, útdeildi í vor og sumar
Básafelli og Fjórðungssjúkrahúsinu á Ísafirði símanúmerum sem byrja á 450 í
stað 456 eins og algilt hefur
verið á Vestfjörðum um
skeið. Um svokallaðar samnetstengingar er að ræða sem
sérstaklega eru sniðnar að
þörfum stærri fyrirtækja og
stofnana.
Blaðinu var bent á að
einhverra hluta vegna væri
ekki hægt að hringja í fyrrgreind númer úr símum sem
langlínulás væri á. Talsvert

algengt mun vera að langlínulás sé á símum heimila og
ekki síst hjá barnmörgum fjölskyldum þar sem foreldrar
freista þess að ná niður símakostnaði vegna ungviðisins.
Öryggi þessara heimila hlýtur að vera stefnt í voða ef ekki
er hægt að ná símasambandi
við sjúkrahús og lækna í neyðartilvikum vegna þess að
símtalið telst langlínusamtal
þrátt fyrir hið gagnstæða.
Einnig mun vera talsvert um
langlínulása á símum ýmissa
fyrirtækja og stofnana, en þar
geta að sjálfsögðu einnig kom-

ið upp neyðartilvik.
Hjá Pósti og síma könnuðust menn við að framangreint vandamál hefði komið
upp í vor þegar Básafell var
tengt með 450 númeri. Hins
vegar hefði verið gengið
strax í að leysa málið og það
ætti því að vera úr sögunni.
Ekki hefur verið um kvartanir vegna þessa að ræða að
undanförnu. Forsvarsmenn
Pósts og síma hvetja þó fólk
til að láta vita ef vandamálsins verður vart.

Um klukkan hálf sjö á sunnudagmorguninn barst lögreglunni á Ísafirði tilkynning um
að eldur væri laus í herbergi á
Verbúðarpallinum svokallaða
á Suðureyri. Slökkvilið Ísafjarðar var kallað út, en þegar
það mætti á staðinn hafði
slökkviliðið á Suðureyri hafist
handa við að ráða niðurlögum
eldsins. Það tókst með hjálp
duftslökkvitækja, en mikill eldur og reykur var í herberginu
þegar slökkvilið koma að, m.a.
í sófasetti og gluggatjöldum.
Herbergið var mannlaust, en
að sögn mun þar hafa farið
fram gleðskapur á laugardagskvöldið. Eldsvoðar hafa verið
tíðir í verbúðinni á Suðureyri
undanfarin misseri, en slökkvi-

Frá slökkvistarfinu á sunnudagsmorgun.
lið hefur í tvígang áður verið
kallað út vegna elds í fyrr-
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Aldarafmæli
skipasmíðameistarans

Kristinn Íslandsmethafi í
bæjarstjórn

Bylgjan á
fljúgandi ferð
á Ísafirði

greindu herbergi, 19. október í
haust og 8. mars í vetur.
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Eru farnar að
berast bókanir
fyrir næsta
sumar?

Hermann Skúlason,
hafnarstjóri Ísafjarðarbæjar:
Já, það eru nú þegar
komnar bókanir fyrir þrjú
stór skip og þar á meðal
er Evrópa sem er 37
þúsund tonn að stærð.
Jafnframt eigum við von á
aðilum sem ætla að kynna
sér aðstöðu hérna og ef
allt gengur upp verður þar
væntanlega um fjórða
skipið að ræða. Utan Evrópu eru þetta skip sem
ekki hafa komið áður. Við
höfðum ekki fengið svona
góð viðbrögð á sama tíma
í fyrra þannig að mér finnst
þetta lofa góðu upp á
næsta sumar.
Skemmtiferðaskipið
Maxim Gorkiy kom til
Ísafjarðar á mánudaginn
og var það áttunda og
síðasta skemmtiferðaskipið sem hefur viðdvöl
þar á þessu sumri. 540
farþegar eru með skipinu
og fóru þeir í skoðunarferðir um Ísafjörð og
næsta nágrenni. Ísafjarðarbær hefur kynnt Ísafjarðarhöfn fyrir útgerðaraðilum skemmtiferðaskipa
undanfarin tvö ár og virðist
framtakið vera farið að
skila töluverðum árangri.
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Ferð geimferjunnar Discovery

Bjarni Tryggvason geimfari
er ættaður frá Ísafirði
Íslendingar og Kanadamenn
eru ekki á eitt sáttir um þjóðerni
Bjarna Tryggvasonar geimfara,
sem skotið var út í geiminn
með geimskutlunni Discovery
frá Canaveralhöfða á Miami í
Florída s.l. fimmtudag. Íslendingar segja að Bjarni sé fyrsti
Íslendingurinn sem tekur þátt í
geimferðaáætlun Bandaríkjanna, en Kanadamenn segja að
hann sé sjötti Kanadamaðurinn
sem tekur þátt í áætluninni.
Nú hafa Ísfirðingar blandað
sér í málin og segja að Bjarni
sé fyrsti ísfirski geimfarinn.
Það má til sanns vegar færa því
móðir Bjarna, Sveinbjörg Haraldsdóttir, var Ísfirðingur í húð
og hár og bjó ásamt manni sínum, Svavari Tryggvasyni, um
skeið á Ísafirði áður en þau
fluttu til Reykjavíkur. Áttu þau
fyrstu tvö börn sín af sjö á
Ísafirði en Bjarni Svavarsson
(Tryggvason), geimfari, var

fimmti í röðinni, en hann
fæddist í Reykjavík þann 21.
september árið 1945. Þar gekk
Bjarni í Austurbæjarskóla í
einn vetur áður en fjölskyldan
fluttist til Nova Scotia árið

Geimferjan Discovery á skotpallinum á Canaveralhöfða.

1953 og síðar til Vancouver í
Kanada. Móðir Bjarna mun
hafa verið fyrsta menntaða
fóstran á Ísafirði og var leikskólinn Hlíðarskjól byggður á
sínum tíma sem starfsaðstaða
fyrir hana.
Afi og amma Bjarna í móðurætt voru þau Jónína Einarsdóttir (fædd á Ísafirði 1893) og
Haraldur Guðmundsson (fæddur í Flatey á Breiðafirði 1897)
skipstjóri og útgerðarmaður m/
b Ásólfs frá Ísafirði. Þau bjuggu
að Mánagötu 9, á Ísafirði og
var Sveinbjörg, móðir Bjarna
geimfara, þeirra einkabarn.
Fríða systir Haraldar var kona
Sigtryggs Jörundssonar í Silfurgötunni á Ísafirði.
Ljóst er að Bjarni á fjölmarga
ættingja á Ísafirði því Jónína
amma hans átti 10 systkini,
þar af átta sem komust á legg
og voru þau öll fædd þar. Meðal
náskyldra ættingja Bjarna eru

Bjarni Tryggvason, í fullum skrúða fyrir geimskotið.
systkinin Tryggvi Guðmundsson skipstjóri á Ísafirði og Anna
Guðmundsdóttir kona Konráðs
Eggertssonar á Ísafirði. Þau eru
tvö af sex börnum Guðmundar
Guðjónssonar og Láru Einarsdóttur sem var systir Jónínu,
ömmu Bjarna geimfara.
Bróðir Guðmundar Jónssonar, langafa Bjarna í móðurætt,
var Bernharður Jónsson, faðir
Marsellíusar Bernharðssonar
skipasmiðs á Ísafirði.
Eins og áður sagði lagði
Bjarni af stað út í geiminn frá
Canaveralhöfða ásamt fimm
félögum sínum á fimmtu-

daginn. Hann verður 11 daga í
ferðinni en áætlað er að Discovery lendi aftur 18. ágúst. Viðstaddur geimskotið var annar
Ísfirðingur, nefnilega forseti
Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson. Hann hefur haldið því á
lofti í fjölmiðlum að Bjarni sé
Íslendingur við dræmar undirtektir Kanadamanna. Ólafur
Ragnar hefur boðið Bjarna að
koma í heimsókn til Íslands og
hefur Bjarni þegið boðið. Hann
hafði íslenska fánann með sér í
geimferðina og mun hann ætla
að færa þjóðinni fánann er hann
kemur hingað til lands.

Starfskraftur óskast í
framköllunarþjónustu í
Bókhlöðinni
Maxim Gorkiy er síðasta skemmtiferðaskipið sem hefur viðdvöl á Ísafirði á þessu sumri.

Ísafjörður

Síðasta skemmtiferðaskipið

Áttunda og síðasta skemmtiferðaskip sumarsins kom til
Ísafjarðar á mánudagsmorgun
og var þar á ferðinni Maxim
Gorkiy. Um 540 farþegar eru

með skipinu og um 375 manna
áhöfn. Skipið hafði viðdvöl
framyfir hádegi og gafst farþegunum kostur á að skoða sig
um á Ísafirði og nágrenni. Um

Mannsal

60 manns fóru í Vigur og fjórar
rútur óku farþegum í skoðunarferðir, m.a. í Ósvör við Bolungarvík.

Stöðugt fjölgar þeim sem láta í sér heyra og taka afstöðu til
fiskveiðistjórnunar, árlegri úthlutun stjórnvalda á milljarða
verðmætum til útvaldra gæðinga og rétt þeirra til að braska sín á
milli með auðlindina, sem þjóðin hefur byggt afkomu sína á frá
fyrstu tíð.
Ágúst Gíslason, byggingameistari á Ísafirði, hitti naglann á höfuðið
í viðtali hér í blaðinu fyrir nokkru, þegar hann ræddi um kvótakerfin
í landbúnaði og sjávarútvegi:
,,Hvort sem talað er um landbúnaðinn eða sjávarútveginn, þá
hafa byggðirnar og þeir markaðir sem íbúunum fylgja, þróast
gegnum árin. Menn hafa byggt upp framleiðsluna, hvort sem er í
mjólkurframleiðslu, sauðfjárrækt eða fiskvinnslu, út frá þeirri byggð
og því fólki sem er á hverju svæði. Þegar svo er hægt að selja
framleiðslurétt hvert sem er á landinu, þá er það sala á atvinnu. Og
sala á atvinnu verður í mínum huga aldrei neitt annað en sala á
fólki. Þessi kafli í atvinnusögu Íslendinga á eftir að hljóta miklu þyngri
dóm en jafnvel hreppaflutningarnir foðrum. Salan á rétti til fiskveiða
og landbúnaðar landshluta á milli verður síðar skoðuð í öðru ljósi en
almennt er gert í dag. (Leturbr. BB)
,,Nú er verið að auka þorskveiðarnar og afhenda kvótaeigendum

Starfið felst í framköllum og kóperingu
mynda, umsjón með framköllunarvélunum
og innkaupum á efnum og pappír fyrir
framleiðsuna.
Nánari upplýsingar gefur Jónas.

BÓKHLAÐAN

Ísafirði, sími 456 3123

Leiðari
viðbótina. Nóg er nú búið að færa þeim fyrir til eignar og sölu. Ég
skil ekki að stjórnvöld og Alþingi skuli ekki sjá, eins og komið er fyrir
sjávarplássum hér vestra, sem byggðu níutíu prósent á þorski og
hafa lítinn annan fisk að veiða, hvílík vítamínssprauta það yrði fyrir
þessi byggðarlög ef 25-30 þús. tonnum af viðbótinni yrði úthlutað
beint á krókabátana. Með þeirri kvöð, vel að merkja, að þeir gætu
ekki selt kvótann jafnóðum út af svæðinu og að aflanum yrði
landað til vinnslu í landi.
,,Þetta er nákvæmlega það sem vantar, sagði Ágúst Gíslason,
sem kvað stjórnvöld hafa sífellt verið að troða á krókabátunum. Og
hann er ekki bjartsýnn á framtíðina hér vestra við óbreyttar aðstæður:
,,Fólkið stendur á fjörukambinum og starir út á hafið í von um fisk
sem ekki kemur. Ef ekki verður fundin lausn á því mun fólkinu hér
halda áfram að fækka og niðurlægingin verða enn meiri en orðin
er.
Hvort fólkinu á fjörukambinum heldur áfram að fækka er undir
því sjálfu komið. Hvert og eitt þeirra hefur í hendi sér lykil að lausn
málsins. Þennan lykil óttast stjórnmálamenn meira en sjálfa pestina,
þeir vita að fólkið getur beitt honum í kjörklefanum og lokað þá úti.
s.h.
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Alþjóðlega sjávarútvegssýningin í Vigo

Póls sýnir
fjórðu kynslóð
skipavoga
Póls er framsækið ísfirskt
fyrirtæki sem hefur sérhæft sig
um árabil í framleiðslu háþróaðs búnaðar fyrir sjávarútveginn. Fyrirtækið var frumkvöðull á sínum tíma í smíði voga
til nota í fiskiskipum og er í
dag eitt þriggja öflugustu fyrirtækja í heiminum á því sviði.
Póls undirbýr nú þátttöku í
stórri alþjóðlegri sjávarútvegssýningu sem haldin verður í
Vigo á Spáni dagana 17.-21.
september n.k., en þar mun
fyrirtækið sýna og kynna helstu
framleiðsluvörur sínar sem
samanstanda af skipavogum,
samvalsvogum og flokkurum.
Á sjöunda hundruð fyrirtæki
frá 35 löndum munu taka þátt í
sýningunni og er búist við
gestum frá meira en 60 löndum.
Íslensku fyrirtækin á sýningunni verða með sameiginlegan
270 fermetra bás í Vigo, en
það er Útflutningsráð sem
skipuleggur hann. Básinn rúmar 22 fyrirtæki, en þau sem
taka þátt eru m.a. Borgarplast,
Formex, Freðfiskmarkaðurinn,
Hampiðjan, J. Hinriksson,
Marel, Sæplast, DNG, Meka,
Klaki, Reykjavíkurhöfn og
útflutningshópur Félags íslenskra stórkaupmanna.

200-250 skipavogir
seldar á síðasta ári
Örn Ingólfsson er framkvæmdastjóri Póls, en hann
sagði í samtali við blaðið að
ætlunin væri að vera með skipavog á sýningunni á Spáni ásamt
kynningarefni vegna annarrar
framleiðslu fyrirtækisins.
Kynningarefnið samanstendur
að mestu af bæklingum og
myndböndum, en einnig hefur
verið útbúinn margmiðlunardiskur þar sem lýst er þeirri
vöru og þjónustu sem fyrirtækið býður viðskiptavinum
sínum. Póls tekur nú þátt í
Aqua-Nor sjávarútvegssýningunni sem haldin er í Þrándheimi
í Noregi. Sýningin sem hófst í
dag stendur yfir til laugardags,
en þar er fyrirtækið með
samvalsvog á staðnum auk
skipavoga. Örn segir að þótt
erfitt sé að mæla árangur af
sýningum sem þessum, sé engin spurning í hans huga um að
þær skili þátttakendum árangri.
Póls selur í dag 80% framleiðsluvöru sinnar utanlands en
það er breyting frá því sem
var, því í árdaga fyrirtækisins
voru vörur þess nánast einungis

seldar innanlands. Fyrirtækið
seldi búnað og tæki til sjávarútvegsfyrirtækja víða um heim
fyrir um 130 milljónir króna á
síðasta ári að meðtaldri innanlandssölunni, en að sögn Arnar
seldust þá 200-250 skipavogir
auk annars búnaðar. Hann segir
að helsti markaður fyrirtækisins sé Noregur, en í kjölfarið
komi Nýja Sjáland. Vörur fyrirtækisins fari reyndar ansi víða
og nánast út um allan heim.
Póls hefur byggt upp umboðsmanna- og þjónustukerfi í
helstu viðskiptalöndum sínum,
m.a. í Noregi, Danmörku og
Nýja Sjálandi.

Færanlegar vogir
notaðar við kvíaeldi
Örn segir að sífellt sé unnið
að þróun framleiðslunnar hjá
Póls, búnaðurinn betrumbættur
og hann gerður einfaldari í
notkun og rekstri. Fjórða
kynslóð skipavoga er nú komin
á markaðinn en sú fyrsta leit
dagsins ljós árið 1985. Vogirnar eru af ýmsum gerðum og
stærðum og miðast að því að
geta gagnast við misjafnar
aðstæður. Mikilvægt er að ná
niður verði, segir Örn, því um
leið stækkar markaðurinn og
möguleikarnir aukast. Skipavogirnar eru núorðið notaðar
við kvíaeldi á fiski sem varð
kleift eftir að vog sem gengur
fyrir rafhlöðu var hönnuð hjá
Póls. Auðvelt er að fara með
hana út á kvíarnar til að vigta
fisk og fylgjast með vaxtarhraða hans. Örn segir að eftirspurn eftir vogum til þessara
nota hafi farið vaxandi á undanförnum misserum.
Um 24 starfsmenn vinna hjá
Póls og eru þeir flestir staðsettir
í höfuðstöðvum fyrirtækisins
á Ísafirði. Þrír starfsmenn vinna
á söluskrifstofu fyrirtækisins í
Reykjavík, en þar fara fram
samskipti við erlenda viðskiptavini. Innlendu samskiptin fara ýmist í gegnum ýmsa
umboðsaðila Póls á landinu eða
beint í gegnum höfuðstöðvarnar á Ísafirði. Örn var spurður
um hvort ekki væri erfitt að
reka fyrirtæki af þessu tagi á
landsbyggðinni:

Trúlega einfaldara að reka
fyrirtækið fyrir sunnan
„Það fer eftir því hvernig
litið er á málin og það eru bæði

Örn Ingólfsson, framkvæmdastjóri Póls hf., fyrir framan höfuðstöðvar fyrirtækisins.
kostir og gallar við staðsetninguna. Upphaflega byggðist
afkoma fyrirtækisins á þjónustu við sterk fyrirtæki hérna á
svæðinu, en það hefur breyst
mikið í seinni tíma. Við vinnum
að sjálfsögðu enn fyrir vestfirsk
fyrirtæki, en því er ekki að
leyna að mér finnst gífurlega
mikill kraftur farinn úr þeim
miðað við það sem áður var.
Vegna þessa hefur okkar vöruþróun aðallega beinst að erlendum mörkuðum, en þangað
fer um 80% framleiðslu okkar
í dag. Samkeppnisstaða okkar
miðað við núverandi staðsetningu fyrirtækisins byggist auðvitað á góðum samgöngum en
þær hafa ekki verið til að hrópa
húrra yfir. Þær hafa þó farið
batnandi sem betur fer þótt
hægt hafi gengið. Það væri nú
trúlegra einfaldara að reka
fyrirtækið fyrir sunnan, okkur
er jú sagt að nafli alheimsins

sé nú einu sinni þar.“

Höfum náð góðri
markaðshlutdeild
á Nýja Sjálandi
- Hvað með framleiðsluútibú
erlendis?
„Við höfum stofnað útibú
ásamt öðrum aðila úti, en það
hefur samt ekki verið meginstefnan hjá okkur. Við höfum
byggt þetta upp með umboðsaðilum sem við aðstoðum svo
þjónustulega. Menn hafa komið hingað erlendis frá á þjónustunámskeið og við höfum
farið með slík námskeið út. Í
júlí fór t.d. maður frá okkur til
Ástralíu og hélt þar erindi og
sýningu og var með þjónustunámskeið. Við erum með mjög
duglegan umboðsmann í Nelson á Nýja Sjálandi, en Nelson
er höfuðvígi sjávarútvegs þar í

landi. Við höfum náð góðri
markaðshlutdeild þar einmitt
vegna góðrar stöðu þessa umboðsmanns okkar. Ástralíumarkaður hefur einnig verið
að taka nokkuð vel við sér sem
má kannski rekja til þess að
verð á vogum hefur farið lækkandi en verðþróun ásamt gæðum er ríkjandi afl í markaðssetningu á þessu sviði eins og
öðrum.“

Markaðurinn skiptist
milli þriggja aðila
-Nú voruð þið frumkvöðlar
á sviði skipavoga?
„Já. Við vorum níu mánuðum á undan félögum okkar í
Marel að smíða skipavog. Á
sýningum voru þeir lengi með
kynningarplaköt á meðan við
gátum sýnt tilbúna vog. Enda
náðum við mjög góðri mark-

aðshlutdeild hérna heima fyrst.
Þeir duttu síðan í þennan lukkupott í Rússlandi árið 1990 og
sátu einir að honum á sama
tíma og við áttum dálítið erfittt
uppdráttar og héldu okkur frá
með ráðum sem þeir kunna.
Þeir voru að fá 500 voga sölu
nánast á einu bretti en við fórum á mis við þessa miklu uppsveiflu.“
- Er mikil samkeppni á þessu
sviði í dag?
„Það má segja að markaðurinn skiptist á milli þriggja aðila,
Póls, Marel og dansks fyrirtækis. Aðrir eru það smáir að
við höfum ekki orðið mikið
varir við þá.
- Hvað með framtíðarhorfur?
Eru þær sæmilegar?
„Já, ég held að það sé ekki
ástæða til að ætla annað. Þetta
gengur alveg glimrandi eins
og er og ég er mjög bjartsýnn á
framhaldið,“ sagði Örn.

Kántrýball
sumarsins
í Víkurbæ
Hallbjörn Hjartarson
nk. laugardagskvöld
frá kl. 10.00 til kl. 03:00

ásamt 4 á fati

Víkurbær
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Marsellíus Sigurður Guðbrandur Bernharðsson

Aldarminning skipasmíðameistara

Þann 16. ágúst 1897 fæddist
drengur að Kirkjubóli í Valþjófsdal við Önundarfjörð.
Drengurinn var sonur hjónanna
Sigríðar Sigurlínu Finnsdóttur
frá Kirkjubóli í Valþjófsdal og
Bernharðs Jónssonar frá Fífustöðum í Arnarfirði. Drengnum
voru gefin nöfnin Marsellíus
Sigurður Guðbrandur. Bjó hann
ásamt fjölskyldu sinni í Valþjófsdal til ársins 1905, en þá
fluttu þau að Hrauni á Ingjaldssandi við Önundarfjörð.
Sem drengur vandist hann
öllum hefðbundnum störfum
þess tíma og þótti strax ötull
og áhugasamur til verka. Faðir
hans var ágætlega hagur, átti

margt almennra smíðaáhalda
og komst sonurinn fljótt upp á
lag með að nota þau. Um fermingaraldur fór hann um tíma
að Núpi í Dýrafirði, til smíðastarfa að beiðni séra Sigtryggs
Guðlaugssonar skólastjóra. Þar
vann hann ýmsa hluti, s.s. ílát
og trog fyrir skólabúið og var
þessi tími lengi ríkur í huga
hans.
Marsellíus fór í sína fyrstu
róðra fjórtán ára gamall. Vorið
1913 fór hann í vinnu hjá móðurbróður sínum, Eiríki Finnssyni, við Ásgeirsverslun, við
sjómennsku á skútum frá
Ísafirði, til 23 ára aldurs. Fyrstu
árin var hann á Geysi, sautján

Skipasmíðameistarinn við höfuðstöðvar fyrirtækisins við
Suðurtanga.

tonna skútu í eigu Ásgeirsverslunar og síðar eignaðist
hinn ungi sjómaður skútuna.
Um áramótin 1919-1920, flutti
hann sína föstu búsetu til
Ísafjarðar, en hann hafði verið
að Hrauni yfir vetrarmánuðina
frá árinu 1913. Á Ísafirði
stundaði hann útgerð og var
einn stærsti útgerðarmaður og
saltfiskverkandi um nokkurra
ára skeið.

Fjölskylda
Þann 3. júní 1927 gekk hann
að eiga ekkjuna Albertu Albertsdóttur, Brynjólfssonar,
skipstjóra úr Súgandafirði og
konu hans, Sæmundínu Messíönu Sæmundsdóttur úr ,,Messíönuhúsi” við Sundstræti á
Ísafirði. Hún var ekkja Kristjáns Sveins Stefánssonar stýrimanns, f. 5. desember 1896,
frá Helgafellssveit á Snæfellsnesi, sem fórst með vélbátnum
Rask þann 4. október 1924.
Alberta og Kristján áttu saman
þrjú börn, Jónínu Jóhönnu,
fædd 5. júní 1922, Stefaníu Áslaugu, fædd 30. maí 1923 og
Kristján Svein, fæddur 31. júlí
1924, og gekk Marsellíus þeim
í föðurstað. Saman eignuðust
Marsellíus og Alberta tíu börn.
Börn þeirra eru Guðmundur
Jón Dan fæddur 26. október
1927, dáinn 22. febrúar 1994,
Kristín fædd 30. september

1928, Sigríður Guðný fædd 27.
september 1929, dáin 23. janúar 1930, Helga Þuríður fædd
24. nóvember 1930, Kristinn
fæddur 13. mars 1932, dáinn
16. október 1932, Högni fæddur 10. október 1933, Bettý fædd
18. desember 1935, Þröstur
fæddur 16. september 1937,
Sigurður Magni fæddur 7, júní
1940, dáinn 30. október 1994
og Messíana fædd 18. maí
1942.
Fjölskyldan bjó fyrstu árin
að Aðalstræti 15 á Ísafirði, en
byggði sér hús árið 1942 að
Austurvegi 7 á Ísafirði. Þangað
flutti fjölskyldan árið 1943. Við
byggingu hússins naut Marsellíus dyggrar hjálpar Finns
Guðna bróður síns, sem vann
við fyrirtæki hans, en hann var
ötull við að hjálpa fjölskyldunni. Finnur var einstakt prúðmenni sem öllum var vel við. Í
kreppunni árið 1931 komst
Marsellíus í greiðsluþrot og var
neitað um fyrirgreiðslu í viðskiptabanka sínum, þrátt fyrir
að eiga nægar fiskbirgðir til
veðsetningar. Hann missti
aleigu sína á uppboði, smíðaverkfæri sín, skipin, húsin,
aðstöðuna og allt innbú. Nokkr-

o

Fasteignaviðskipti

Einbýlishús / raðhús
Bakkavegur 25: 154 m² einbýlishús
á einni hæð ásamt bílskúr. Verð:
8.700.000,Dalbraut 13: 120,7m² einbýlishús á
einni hæð ásamt bílskúr. Verð:
9.500.000,Hafraholt 14: 144,4m² raðhús á
tveimur hæðum, ásamt bílskúr. Verð:
9.500.000,Heiðarbraut 6: 133,3m² einbýlishús

á einni hæð ásamt bílskúr. Verð:
10.700.000,Hlíðarvegur 26a: 120m² einbýlishús
á tveimur hæðum ásamt kjallara.
Verð: 6.700.000,Hlíðarvegur 38: 183,2m² raðhús á
þremur hæðum. Verð: 9.500.000,Hlíðarvegur 48: 146,4m² einbýlishús
á þremur pöllum, mjög fallegt útsýni.
Verð: 6.500.000,Mjallargata 8: 117,8m² einbýlishús
á tveimur hæðum ásamt bílskúr.
Laust strax. Verð: 7.400.000,-

4

MIÐVIKUDAGUR 13. ÁGÚST 1997

Marsellíus starfaði næstu
misserin að tilfallandi smíðaverkefnum og setti á stofn
verkstæði uppi á lofti í íbúðarhúsinu, þar sem hann smíðaði
húsgögn, aðallega dívana. Árið
1934 var hann um átta mánaða
skeið í Danmörku, sem eftir-

3ja herbergja íbúðir
Engjavegur 31: 92,1m² 4ra herbergja íbúð á neðri
hæð í tvíbýlishúsi. Mikið uppgerð. Skipti á stærri eign
möguleg. Verð: 5.000.000,Seljalandsvegur 48:188m² einbýlishús á tveimur hæðum ásamt bílskúr.
Verð: 12.700.000,Silfurgata 9: 150m² einbýlishús á
tveimur hæðum ásamt kjallara,
geymslu og skúr. Barnavænn stór
garður.Verð: 6.800.000,Stakkanes 4: 144 m² raðhús á
tveimur hæðum ásamt bílskúr. Skipti
möguleg á Eyrinni. Verð: 9.900.000,Stakkanes 6:144 m² raðhús á tveimur hæðum ásamt bílskúr. Skipti á
minni eign möguleg. Verð:
10.900.000,Tangagata 6a: 99,7m² einbýlishús á
tveimur hæðum ásamt litlum kjallara.
Verð: 6.800.000,Urðarvegur 58: 209m² raðhús á
þremur pöllum ásamt innbyggðum
bílskúr. Verð: 12.500.000,-

4-6 herbergja íbúðir

Hlíðarvegur 43: 186m² raðhús á þremur
hæðum ásamt bílskúr. Verð 9.800.000,-

Starfsferill

risíbúð í þríbýlishúsi. Verð:
5.600.000,Urðarvegur 25 - Hraunprýði: 155m²
5-6 herbergja íbúð á 2 hæðum að
hluta í tvíbýlishúsi ásamt bílskúr. Skipti
á ódýrari eign möguleg. Tilboð
óskast.
Urðarvegur 45: 131,2m² 4ra herbergja íbúð á neðri hæð í tvíbýlishúsi.
Verð: 7.500.000,-

456 4547

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.

Engjavegur 21: 132,2m² 4-5 herbergja íbúð á efri hæð í tvíbýlishúsi
ásamt kjallara. Verð: 8.500.000,Fjarðarstræti 4: 120m² 4ra herbergja
íbúð á 3. hæð í fjölbýlishúsi. Skipti á
minni eign á Eyrinni. Verð : 6.500.000,Hjallavegur 12: 113,9m² 4ra - 5
herbergja íbúð á n.h. í tvíbýlishúsi.

litsmaður með smíði þriggja
60 tonna vélbáta, fyrir nýstofnað útgerðarfélag á Ísafirði. Þar
kynntist hann nýtísku skipasmíðum af eigin raun og má
segja að sá tími hafi mótað
lífsstarf hans. Fyrstu skipin
voru smíðuð á lóðinni fyrir
neðan heimili hans og fjölskyldunnar við húsið í Aðalstræti, og kjölinn að fyrsta skipinu byrjaði hann að leggja árið
1935.
Árið 1939 var stofnað hlutafélag um rekstur skipasmíðastöðvar, félag sem nefnt var
M. Bernharðsson, skipasmíðastöð. Fljótlega var hafist handa
við að reisa smíðaverkstæði á
lóð í Neðstakaupstað, sem
bærinn hafði áður samþykkt
fyrir skipasmíðastöðina. Fyrsta
verkefni fyrirtækisins var smíði

ir vinir þeirra hjóna buðu í meginhluta innanstokksmuna og
góðvinur Marsellíusar bauð í
smíðatólin og sendi honum að
kvöldi uppboðsdagsins, svo
hann gæti unnið fyrir sínu barnmarga heimili. Þessu var aldrei
gleymt. Hann leigði húsið
áfram en steig aldrei fæti inn í
bankann sem neitaði honum
um aðstoð, það sem eftir var
ævinnar.

Pantanasíminn
er 456 3367

TRYGGVI GUÐMUNDSSON HDL
HAFNARSTRÆTI 1 • ÍSAFIRÐI • % 456 3940 & 456 3244 •

Marsellíus Sigurður Guðbrandur Bernharðsson.

Tilboð óskast.
Fjarðarstræti 38:130 m² 5 herbergja
íbúð á tveimur hæðum í þríbýlishúsi.
Hagstæð lán fylgja. Verð: 7.000.000,Fjarðarstræti 38:70 m² 4ra herbergja
íbúð á rishæð ásamt geymslum.
Íbúðin er mikið endurgerð. Verð:
4.000.000,Pólgata 4:136 m² 5 herbergja íbúð á
2 hæð í þríbýlishúsi ásamt litlum
bílskúr. Verð: 5.500.000,Sólgata 5: 102m² 6 herbergja íbúð á
tveimur hæðum í norðurenda í tvíbýlishúsi. Verð: 5.000.000,Stórholt 7: 116m² 4ra herbergja íbúð
á 3. hæð. t.h. í fjölbýlishúsi. Verð:
7.400.000,Stórholt 11: 103m² 4ra herbergja
íbúð á 3. hæð í fjölbýlishúsi ásamt
bílageymslu. Íbúðin er laus. Verð:
7.800,000,Stórholt 13: 103m² 4ra herbergja
íbúð í fjölbýlishúsi ásamt innbyggðum bílskúr. Skipti á stærri eign möguleg. Verð: 7.900.000,Tangagata 20: 70m² 4ra herbergja
íbúð á neðri hæð í tvíbýlishúsi. Verð:
3.500.000,Túngata 12: 98,9m² 4ra herbergja
íbúð á efri hæð í þríbýlishúsi. Mikið
uppgerð. Verð: 6.700.000,Túngata 21: 77,8 m² 4ra herbergja

Fjarðarstræti 13: 80m² íbúð á efri
hæð í tvíbýlishúsi, tvö aukaherbergi í
risi og kjallara. Verð 5.700.000,Pólgata 6: 55m² risíbúð á 3. hæð,
suðurenda í fjölbýlishúsi. Mikið endurnýjuð. Verð: 3.900.000,Seljalandsvegur 67: 107m² íbúð á
neðri hæð í tvíbýli. Verð: 6.000.000,Silfurgata 11: 56.2m² þriggja herbergja íbúð á 3. hæð í fjölbýlishúsi.
Öll nýlega uppgerð. Tilboð óskast.
Stórholt 7: 74,6 m² íbúð á 1. hæð
fyrir miðju í fjölbýlishúsi. Verð:
5.100.000,Stórholt 7: 74,6 m² íbúð á 3. hæð
fyrir miðju í fjölbýlishúsi. Skipti á eign
á Eyrinni. Verð: 4.900.000,-

Stórholt 9: 74,6m² íbúð á 1. hæð fyrir
miðju í fjölbýlishúsi. Verð: 5.300.000,Stórholt 11: 80m² 3ja herbergja íbúð
á 3 hæð í fjölbýlishúsi. Verð:
6.000.000,Stórholt 11: 80 m² 3ja herbergja
íbúð á 2 hæð í fjölbýlishúsi ásamtinnbyggðum bílskúr. Verð: 6.900.000,Stórholt 11: 72,6m² 3ja herbergja
íbúð á 1. hæð í fjölbýlishúsi. Verð:
4.500.000,Túngata 3: 53m² íbúð á efri hæð
ínorðurenda.. Verð: 4.500.000,Urðarvegur 80: 82m² íbúð á jarðhæð
í fjölbýlishúsi ásamt sér geymslu.
Verð 6.500.000,-

2ja herbergja íbúðir
Grundargata 2:50,5 m² íbúð á fyrstu
hæð í fjölbýlishúsi ásamt sér geymslu.
Verð: 3.800.000,Hlíf II:50,4m² íbúð á 2. hæð í íbúðum
aldraðra. Verð: 6.100.000,Hlíf II: 50,4 m² íbúð á 4. hæð í íbúðum
aldraðra. Verð: 5.900.000,Sundstræti 24: 69m² íbúð á jarðhæð
í þríbýlishúsi. Sér hiti, rafmagn og
inngangur. Mikið uppgerð. Verð:
4.900.000,-

Hjallavegur 12: 113,9 m² 4-5 herb. íbúð
á neðri hæð í tvíbýlishúsi. Tilboð óskast.

92ja tonna fiskiskips fyrir
Björgvin Bjarnason, útgerðarmann. Skipið var nefnt Richard
og var stærsta tréskipið sem
Marsellíus smíðaði. Má segja
það merkilegt að svo stórt skip
hafi verið smíðað við þær aðstæður sem skipasmíðastöðin
hafði.
Árið 1944 keypti Marsellíus
fyrirtæki Bárðar Tómassonar,
skipaverkfræðings, á Torfnesi.
Það notaði hann aðallega fyrir
viðgerðir. Hjá Bárði starfaði
Eggert B. Lárusson, skipasmiður, sem starfaði síðan hjá Marsellíusi til loka starfsævi sinnar. Eggert og Marsellíus voru
miklir mátar þrátt fyrir fimm
ára aldursmun en auk þess áttu
þeir sama afmælisdag. Fyrsta
stálskipið sem M. Bernharðsson skipasmíðastöð smíðaði
var Kofri ÍS-41 frá Súðavík.
Kofri var 41. skipið sem
Marsellíus smíðaði.
Starfsmenn fyrirtækisins
urðu flestir sextíu. Síðasta
skipið sem smíðað var í tíð
Marsellíusar var Heiðrún ÍS-4
frá Bolungarvík. Heiðrún var
tíunda nýsmíðin úr stáli í tíð
Marsellíusar og var smíðuð
fyrir Einar Guðfinnsson hf.
Henni var hleypt af stokkunum
haustið 1977. Auk skipasmíðanna var Marsellíus með dráttarbrautir í Suðurtanga og á
Torfnesi, hann rak verslun, var
umboðsmaður fyrir Hafskip og
verslanasambandið, hann rak
heildsölufyrirtæki fyrir byggingavörur auk þess sem hann
var hluthafi í Gleriðjunni.

Félagsstörf
Marsellíus var um árabil í
slökkviliði Ísafjarðar. Hann sat
í bæjarstjórn Ísafjarðar fyrir

Loksins á Ísafirði
á
in fr
t
ö
f
a
Barn

Marsellíus og eiginkona hans,
Sjálfstæðisflokkinn frá 19461970 og lengur í hafnarnefnd,
eða til dauðadags auk þess sem
hann sat lengi í bygginganefnd
bæjarins. Hann tók virkan þátt
í mikilvægustu málum bæjarfélagsins, atvinnumálum, bæði
sem atvinnurekandi og bæjarstjórnarmaður. Hann var Ísfirðingur fram í fingurgóma og
studdi af fremsta megni allt
sem til heilla horfði í bæjarfélaginu.
Hann sat í landssambandi
iðnaðarmanna og var gerður
heiðursfélagi Iðnaðarmannafélagsins á Ísafirði 9. maí 1959.
Þá komst hann til æðstu metorða í stúku Oddfellowa í bænum, auk þess sem hann var
sæmdur riddarakrossi fálkaorðunnar fyrir störf sín.
Þau hjón, Marsellíus og Alberta, voru mjög samhent. Oft
var mannmargt á heimili þeirra
og gestagangur mikill í kringum rekstur fyrirtækis hans. Þá
sóttu flokkssystkini hans í
pólitíkinni, Oddfellow-félagar

Alberta Albertsdóttir.
og vinir og ættingjar hann oft
heim. Marsellíus lét eitt sinn
þau orð falla að kona hans
Alberta, hefði verið hans
hjálparhella og fasti punkturinn
í lífi hans. Marsellíus og Alberta bjuggu á Ísafirði til
æviloka. Marsellíus lést 2.
febrúar 1977. Alberta lést 24.
febrúar 1987.

Niðjamót
Dagana 15.-17. ágúst nk.,
munu niðjar þeirra hjóna koma
saman að Núpi í Dýrafirði til
að minnast aldarafmælis Marsellíusar Sigurðar Guðbrandar
Bernharðssonar, en þaðan verður m.a. farið að Ingjaldssandi,
á æskustöðvar Marsellíusar.
Sömu helgi mun Sjóminjasafnið á Ísafirði opna sýningu í
Tjöruhúsinu í Neðstakaupstað,
á myndum og munum úr starfi
Marsellíusar.
Áslaug Jóh. Jensdóttir.

Á verði
sem kaupandi er á!

Silfurgötu 6, Ísafirði, sími 456 4229

30% afsláttur
á kistusessum til mánaðamóta
(Fást einnig í Húsgagnaloftinu)

Gæðadýnur gerðar eftir máli
á betra verði en fyrir sunnan

Bólstrun Vestfjarða
Suðurtanga 2, við hliðina á Neðstakaupstað,
Ísafirði, sími 456 3470

Dúettar og
Þórdís og Páll með
dægurlög
bestu myndaröðina
Ljósmyndamaraþon Bókhlöðunnar

Á laugardaginn fór fram
Ljósmyndamaraþon Bókhlöðunnar á Ísafirði og var
þetta í 4. sinn sem það er
haldið. Tuttugu og fjórir þátttakendur tóku þátt í maraþoninu að þessu sinni og eru
það heldur færri en tóku þátt
í því síðast að sögn Jónasar
Gunnlaugssonar hjá Bókhlöðunni. „Þrátt fyrir færri
þátttakendur þá voru myndirnar góðar og jafnari að gæðum en oft áður,“ sagði Jónas
í samtali við blaðið.

Ljósmyndamaraþonið fór
þannig fram að þátttakendur
tóku 12 myndir af 12 verkefnum á 12 tímum, frá kl. 10 til 22
á laugardaginn. Myndirnar
urðu að vera í réttri röð á filmunum og gafst aðeins eitt tækifæri til að festa hvert verkefni
á filmu.
Á sunnudaginn voru úrslit
kynnt og verðlaun afhent í
Tjöruhúsinu. Verðlaun fyrir
bestu myndaröðina hlutu Þórdís og Páll Einarsbörn og hlutu
þau að launum ljósmyndavöru-

úttekt í Bókhlöðunni að verðmæti 20 þúsund krónur.
Harald Pétursson átti bestu
myndina að mati dómnefndar
og hlaut kvöldverð fyrir tvo
á Hótel Ísafirði að launum.
Þeir sem áttu bestu myndina
í hverju verkefni fengu einnig
verðlaun, Kodak vörur í
Bókhlöðunni að verðmæti
2000 krónur. Dómnefnd
skipuðu þau Árný Herbertsdóttir, Halldór Sveinbjörnsson og Jón Sigurpálsson.

Tónleikar annað kvöld, fimmtudag kl. 21:00

hhootel
tel
edda
Fram koma:

Guðrún Jónsdóttir, sópran
Anna Sigríður Helgadóttir, messósópran
Aðalheiður Þorsteinsdóttir, píanó

Kaffiveitingar

Munið kaffihlaðborðið á sunnudaginn milli kl. 15:00 og 18:00
Málverkasýning Sigurðar
Daníelssonar stendur yfir

Besta myndaröðin í Ljósmyndamaraþoni Bókhlöðunnar 1997. Höfundar: Þórdís og Páll
Einarsbörn.

hotel Hótel Edda, Núpi
edda
Sími 456 8222.
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Íslandsmethafi í bæjar

Fyrir bæjarstjórnarkosningarnar í hinum nýja og
sameinaða Ísafjarðarbæ í fyrravor kom fram nýtt afl,
sem fæstir áttu von á. Það var Funklistinn, sem kom eins
og bæði þruma og hellirigning úr heiðskíru lofti beint
ofan í heyflekki gömlu flokkanna, sem áttu sér einskis
ills von. Stefnuskrá og baráttumál Funklistans voru
einkennileg blanda af gríni og alvöru og margir vissu
hreinlega ekki hvernig ætti eiginlega að taka svona
löguðu. Grínið varð þess valdandi að sjálf alvaran
hljómaði líka eins og nokkurs konar grín, jafnvel einnig
hjá hinum framboðunum.
Niðurstaða kosninganna varð sú, að Funklistinn fékk
tvo menn kjörna í bæjarstjórn, Hilmar Magnússon og
Kristin Hermannsson. Þeir hafa síðan starfað í minnihluta í bæjarstjórn. Margir bjuggust við því að lítið
gagn yrði í fulltrúum þessa framboðs þegar til alvörunnar kæmi í daglegum störfum í bæjarstjórn, bæjarráði og
nefndum, en þeir bæjarfulltrúar annarra framboða sem
undirritaður hefur spurt álits, bæði í meirihluta og
minnihluta, bera þessum ungu mönnum vel söguna og
segja þá hafa unnið af áhuga, ábyrgð og dugnaði.
Kosningablað Funklistans hét Elgurinn og táknmynd
framboðsins var glaðbeittur og sigurviss elgur með
gráan pípuhatt. Blaðið var mjög hefðbundið að því leyti,
að þar voru birtar myndir af öllum frambjóðendunum
tuttugu og tveimur, leiðari, stefnuskrá og framboðsgreinar. Textinn var aftur á móti nokkuð óhefðbundinn
á köflum, að ekki sé meira sagt. Frambjóðendur voru
flestir nemendur í Framhaldsskóla Vestfjarða, en ásamt
titlinum „nemi“ báru þeir starfsheiti eins og fv. fegurðardrottning, dr., vitavörður, sonur hans Péturs, jakuxaeigandi, pólitískur flóttamaður,
grískur guð og Mexíkófari.
Í grein í blaðinu segir Smári Karlsson, framkvæmdastjóri listans m.a.: „Ég hef oftsinnis verið spurður að því
hvort framboð okkar sé ekki grín, og ég hef þá oftast
sagt að það sé jafnmikið grín og önnur framboð...“
Hálfdán Bjarki Hálfdánsson, oddviti Félags ungra
funkara segir í blaðinu: „Við viljum minna á, að
vinna og gjaldeyrissköpun skipta ekki öllu máli,
heldur ekki síður það að menn hafi gaman af
þessu öllu saman.“ Og Hilmar Magnússon,
efsti maður listans, segir í leiðara: „Við erum
orðin þreytt á útjöskuðum og margsviknum
loforðum gömlu flokkanna. Á lista okkar er
margt fólk sem aldrei hefur komið nálægt
pólitík. Ástæða þess að margt fólk vill
ekkert með pólitíkina hafa er sú, að því
finnst hún einfaldlega litlaus, leiðinleg,
gjörspillt og grámygluð. Það gerist aldrei
neitt nýtt. Sömu gömlu lummurnar eru
dregnar út úr skúmaskotum grárra kosningaskrifstofa, kosningar eftir kosningar og aldrei
er hlustað á okkur unga fólkið. Við erum
sniðgengin. Úr þessu ætlum við að bæta. Það
vantar meira fjör og meiri gleði, meira funk.“
Undir þetta virðast kjósendur hafa tekið í verki á
kjördag, kannski öllu frekar en að þeir væru að styðja
málefni á borð við eftirfarandi í stefnuskrá Funklistans:
Elgir verði fluttir inn og þeir friðaðir, því að það myndi
auka fjölbreytnina í dýralífi bæjarfélagsins. Skoskar
hálandaíþróttagreinar s.s. sláturkast, drumbakast og
steinakast verði innleiddar. Svæðisútvarpið útvarpi
allan sólarhringinn og nái til stærri hlustendahóps og
60% efnisins verði á frönsku. Sporvagnakerfi verði
komið upp. Snjór verði einungis á skíðasvæðum (nema
yfir jólin). Vinabænum Hróarskeldu verði gefinn
allur umframsnjór sem þakklætisvottur fyrir
aðsend jólatré. Samræmdir klukkuturnar verði
settir upp í öllum miðbæjarkjörnum bæjarfélagsins.
Mörg önnur atriði á stefnuskránni
eru aftur á móti grafalvarleg og
efnislega samhljóða kosningamálum
hefðbundnu framboðanna og það
er kannski í raun og veru það
sem gerir hana verulega
fyndna.
6
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Í kosningum eru jafnan
flestir eða allir sigurvegarar,
þegar upp er staðið. Það fer allt
eftir því hvernig úrslitin eru
túlkuð og það er einmitt einkenni stjórnmálamanna að geta
túlkað úrslit sér í hag. Þess
vegna voru líka allir í rauninni
sigurvegarar í umræddum
kosningum í sameinuðum
Ísafjarðarbæ 11. maí 1996, allt
eftir því við hvað er miðað.
Funklistinn var þó að margra
dómi ennþá meiri sigurvegari
en hinir, þó að hann fengi
„aðeins“ tvo menn kjörna.

Kaus sjálfan sig
og náði kjöri
Þessir tveir menn luku báðir
stúdentsprófi frá Framhaldsskóla Vestfjarða sl. vor. Hilmar
Magnússon varð dux scholae
þrátt fyrir störfin í bæjarstjórn
og bæjarráði allan veturinn.
Hann varð tvítugur á kjördag
en Kristinn Hermannsson,
annar maður listans, var átján
ára þegar hann var kjörinn í
bæjarstjórn. Hann var því
einmitt kominn á það aldursár
að mega fá afgreiddar sígarettur og mega greiða atkvæði í
kosningum. Þetta er Íslandsmet. „Í fyrsta sinn sem ég fékk
að kjósa, þá kaus ég sjálfan
mig“,

segir hann í samtali við BB.
„Það verður skemmtilegt upplifelsi að kjósa einhvern annan
næst.“ Eins og nú horfir mun
hvorugur þeirra Hilmars eða
Kristins verða í framboði í
næstu kosningum, hvað sem
síðar verður. Hilmar mun halda
til háskólanáms erlendis nú í
haust og tekur þá (dr.) Kristján
Freyr Halldórsson sæti hans í
bæjarstjórn, en Kristinn ætlar
að vera í bæjarmálunum út
kjörtímabilið, sem lýkur á
næsta vori. Hann býst aftur á
móti við því að fara í háskólanám annað haust.
Ég spyr Kristin Hermannsson hvort það sé gaman að
stússast í bæjarmálunum.
„Já, ég verð nú að telja það.
Kannski eru stundum rigningardagar í þessu eins og öðru.
En þetta er bæði skemmtilegt
og lærdómsríkt.“

Og svo erum við allt
í einu komnir í bullandi
kosningabaráttu
– Þegar þið fóruð af stað
með framboðið, var þá hugmyndin að vinna af ábyrgð og
krafti í bæjarmálunum ef þið
næðuð manni eða mönnum inn,
eða voruð þið yfirleitt farnir að
hugsa svo langt?
„Hugsunin þá var nú ekki
nema fyrir einn dag í einu“,
segir Kristinn. „Við vorum
einhvern tíma um veturinn að spjalla um að
þetta gæti verið
dálítið sniðugt.
Hugmyndin
kom einnig
upp haustið
áður og svo
var farið að
ræða þetta
aftur í skólanum. Síðan gerist
það að Hilmar tekur
upp á því
að ganga
um með
blað-

snepil og skrá fólk á lista. Svo
var leitað ráða hjá fróðum
mönnum hvernig ætti að standa
að svona hlutum, meðmælendum safnað og listinn lagður
fram. Eftir það er bara tekinn
einn dagur í einu og svo erum
við allt í einu komnir í bullandi
kosningabaráttu. Þegar þetta er
komið í fullan gang og spenna
komin í hlutina fer það markmið að mótast að það væri
kannski alveg raunhæft að
koma manni inn. Það var að
vísu ekki alveg ljóst hvað hann
ætti að gera þar. Takmarkið
var bara að koma manni inn.
Við vorum óspart að gera at,
ekki síst í pólitískum kennurum okkar í ýmsum flokkum.“
– Voruð þið kunnugir framboði O-flokksins í Alþingiskosningunum 1971?
„Já, við höfðum dálitlar
spurnir af því en þó þekktum
við betur framboð Öfgasinnaðra jafnaðarmanna í Reykjaneskjördæmi, enda miklu styttra liðið frá því framboði.“
– Hjá O-flokknum á sínum
tíma greip um sig skelfing á
lokasprettinum vegna þess að
það leit jafnvel út fyrir að þeir
fengju mann kjörinn á þing. Þá
sneru þeir við blaðinu og fóru
að vinna af alefli til þess að
afstýra því og sneru kosningabaráttunni gegn sjálfum sér.
Slíkt hefur aldrei komið upp
hjá ykkur?
„Þetta var einmitt rætt undir
lokin, en menn voru alveg
ákveðnir í því að það yrði
ekkert stigið á bremsuna fyrst
að við vorum komnir á skrið á
annað borð.“
– Hvernig stóðuð þið að
kosningabaráttunni fyrir utan
blaðaútgáfuna, var þetta eingöngu innan skólans eða með
viðtölum við fólk úti í bæ?
Funduð þið einhvern hljómgrunn hjá eldra fólki?
„Þetta byrjaði nú innan
skólans og var í dálítið þröngum hópi í fyrstu. En þeir sem
voru virkastir fóru að segja við
fólk sem þeir hittu, í léttum tón
en samt með ofurlítilli vonarglætu í röddinni: Þú kýst okkur
nú, þetta er alveg fyrir þig, eða
þannig. Menn tóku nú misjafnlega undir það, en sumir vel.
Svo fórum

við að gefa út blaðið. Þetta var
allt óhemju gaman! Alveg með
afbrigðum skemmtilegt!“
– Mér skilst að Halldór
Hermannsson og fleiri kunnir
borgarar á miðjum aldri og
þaðan af eldri hafi stutt ykkur
opinberlega...
„Jú, það voru nokkur dæmi
um slíkt. Misjafnlega opinberlega þó.“

Það á ég þá Tónlistarskólanum að þakka...
Þeir Hilmar og Kristinn hafa
báðir átt sæti í bæjarráði, fyrst
Hilmar en Kristinn situr þar
núna og Kristján Freyr hefur
komið þar inn sem varamaður.
Kristinn á sæti í fræðslunefnd
Ísafjarðarbæjar og Kristján
Freyr í menningarnefnd.
– Ég hef heyrt að þú hafir
staðið þig afskaplega vel í
vinabæjarheimsókn til Linköping í Svíþjóð og flutt þar
erindi...
„Það er rétt að ég talaði þar.
Þemað var Norðurlönd innan
og utan Evrópusambandsins.
Einnig fjallaði ég eitthvað um
tengsl vinabæjanna, atvinnulífið og mannlífið í þeim og
fleira.“
– Mér er líka sagt að þú sért
alveg ófeiminn og helvíti góður
að koma svona fram á opinberum vettvangi...
„Ef svo er, þá á ég það
Tónlistarskólanum að þakka.
Ég byrjaði að læra á píanó þegar
ég var níu ára og stundaði það
nám í tvö ár. Þá var ég of ungur
til að vera feiminn og fyrst
maður vandist því á þeim aldri
að koma fram, þá losnaði ég
alveg við að verða óframfærinn
eða hræddur við að koma fram.
Þetta var líka allt vinalegasta
fólk, enda vinabæjarfólk. Maður er kannski frekar feiminn í
persónulegum samskiptum.“
– Fannst Svíunum ekkert
skrítið að fá í heimsókn bæjarráðsmann vel innan við tvítugt,
opinberan fulltrúa kaupstaðar
á Íslandi?
„Ég varð ekki var við að fólk
kippti sér neitt upp við það.
Aftur á móti fannst mönnum
þetta ákaflega skemmtilegt og
athyglisvert.“
– Nú er það víst ekkert
launungarmál hér í bæ að
faðir þinn, Hermann
Skúlason hafnarstjóri og áður
t ogar aski pstjóri, hefur
verið tali n n
nokkuð
blá-

rstjórn
leitur í pólitíkinni...
„Já, ég veit nú ekki hvernig
það er í seinni tíð.“
– Var enginn pólitískur
ágreiningur á heimilinu fyrir
kosningarnar og á þeim tíma
sem liðinn er síðan?
„Nei, það hefur ekki borið á
því. Að vísu kemur ýmislegt
til umræðu á stóru heimili, en
ef svo hefur verið, þá hefur sá
ágreiningur verið þverpólitískur en ekki flokkapólitískur. Það
hafa ekki verið neinar skýrar
línur í því.“

Engin ákvörðun tekin um
framhald Funklistans
– Hvað með framhaldið?
Langar þig til að halda áfram á
þessum vettvangi? Verður
Funklistinn áfram eða býstu
kannski við að verða einhvers
staðar annars staðar í framboði
seinna? Er það eitthvað farið
að mótast? Þú átt ennþá möguleika á því að verða ekki aðeins
yngsti bæjarfulltrúinn á landinu, heldur líka sá elsti...
„Þetta er allt óráðið. Núna
erum við bara að setjast niður
og skipuleggja veturinn í bæjarmálastarfinu, einkum vegna
þess að Hilmar fer út og einhverjar hreyfingar verða á
mannskap. Það hefur engin
ákvörðun verið tekin um framhald Funklistans að loknu þessu
kjörtímabili. Ég fyrir mitt leyti
stefni að því að fara til háskólanáms næsta haust.“
– Hérlendis eða erlendis? Þú
varst á náttúrufræðibraut. Ertu
ákveðinn í því hvað þú ætlar
að læra?
„Það er líka óráðið. Núna er
ég helst að skoða líffræðisviðið. Þetta er allt í athugun
ennþá.“
– Er það gamall áhugi eða er
hann kannski til kominn við
kynni af pólitískum andstæðingi þínum fyrir kosningarnar,
kennara nokkrum sem jafnframt er líffræðingur og þjáningarbróðir þinn í minnihlutanum í bæjarstjórninni?
„Smári hefur vissulega kennt
mér líffræði í Framhaldsskólanum og reyndar Helga
konan hans líka. Áhuginn á
líffræðinni er bæði gamall og
síðan endurvakinn að nokkru
leyti og var enn að styrkjast í
vetur. Annars hef ég áhuga á
svo mörgu. Það er fátt í námsskránni sem maður er ekki
búinn að skoða og velta fyrir
sér. Ég er mikið í samanburði
um þessar mundir.“

Gott að vinna með Smára
og Gósí bæði í skólanum
og bæjarstjórninni
– Þú nefndir að þið hefðuð
verið að stríða pólitískum
kennurum með framboðinu...
„Já, það kom svona með.
Það var partur af þessu. Þetta
gekk ljómandi vel í vetur að
vera nemandi hjá Smára fyrri

part dags og sitja bæjarstjórnarfundi með honum seinni
partinn. Þarna kom fram alveg
ótrúlegur sveigjanleiki af hans
hálfu. Sama er vissulega að
segja um Jón Reyni, sem tók
mikinn þátt í kosningabaráttunni fyrir sinn flokk. Og ekki
síður Gósí. Ég hef að vísu ekki
verið í kennslu hjá henni, en ég
hef leitað til hennar sem
námsráðgjafa og hef aldrei gert
meira af því en einmitt eftir að
ég var kominn með henni í
bæjarstjórn.“
– Hún hefur ekki ráðlagt þér
að fara í stjórnmálafræði...
„Um það hefur að vísu verið
rætt! En sem námsráðgjafi er
hún kannski frekar að hjálpa
manni að átta sig sjálfur en að
hún sé beinlínis að ýta fólki út
í eitthvað sérstakt. Annars
verður að segja það um bæjarstjórnina, að þetta er hópur
fólks þar sem hver maður
stendur fyrst og fremst með
sínar skoðanir og kemur með
sitt innlegg til að miðla málum
og finna lausnir fremur en að
línurnar séu eftir flokkum og
listum.“
– Flokkapólitíkin er kannski
bara rétt fyrir kosningarnar,
þegar menn eru í kosningaham,
en gleymist síðan. Hefur það
verið svo hérna?
„Það er vissulega nokkuð til
í því. Línurnar voru skýrar í
kosningunum og á síðasta
sumri áður en bæjarmálastarfið
byrjaði fyrir alvöru. Sumartíminn er rólegur í bæjarstjórn
og þess vegna héldu pólitísku
línurnar einhvern veginn, en
þegar menn fóru að vinna að
stórum málum, þá breyttist
þetta fljótt. Þá varð viðmiðunin
frekar maðurinn sjálfur en
flokkurinn eða listinn. Þetta er
frekar orðinn einhver skoðanavefur en ákveðnar línur.
Hver maður hefur sínar áherslur en flokkurinn stendur einhvers staðar í bakgrunninum
og kemur lítið við sögu.“

Jónas Ólafsson
flottasti karakterinn
– Ef við víkjum að fleiri
einstaklingum í bæjarstjórn. Ég
veit ekki hvort þú vilt svara
þessu: Hver er mesti karakterinn í bæjarstjórninni að
þínum dómi?
„Ég á kannski erfitt með að
dæma það og gera þar upp á
milli. Þetta er allt fólk með
sína kosti, hvert með sínum
hætti, og ekki margir sem mér
er algjörlega í nöp við. En ég
get þó sagt að flottasti karakterinn í þessum hópi er að
mínum dómi Jónas Ólafsson.
Hann hefur einhverja persónulega útgeislun og sjarma. Það
er alveg öruggt að hann lætur
engan segja sér fyrir verkum.
Hann varð einna fyrstur til þess
að taka okkur strákunum á
algjörum jafnréttisgrundvelli
og fór strax að spjalla óformlega við okkur um þau mál

sem voru á dagskránni, frammi
á gangi eða frammi á klósetti
eða einhvers staðar.“
– Nú er Jónas elstur bæjarfulltrúanna og gamalreyndur í
sveitarstjórnarmálum. Að óreyndu hefði einmitt mátt ætla
að hann hefði þess vegna verið
líklegastur til þess að taka
ykkur strákagemlingunum með
nokkurri tortryggni...
„Það var alveg þvert á móti.
Hann er einmitt orðinn svo
gamall og lífsreyndur að hann
er alveg óþvingaður og óhræddur um sjálfan sig og sína stöðu
og þarf þess vegna ekki að vera
í neinni vörn.“

Bæjarbúar eru
neytendurnir
– Hvernig finnst þér hafa
tekist til á vettvangi bæjarmála
á þessu rúma ári sem liðið er
frá bæjarstjórnarkosningunum? Ert þú sáttur við gang
mála? Hvað líkar þér vel og
hvað hefur gengið miður?
„Maður hefur vissulega þurft
að sætta sig við það að hlutirnir
gerast ekki á einni nóttu.
Almennt finnst mér að mál hafi
gengið nokkuð vel. Veikasti
hlekkurinn í kerfinu er kannski
ekki alltaf í sjálfri framkvæmd
bæjarmálanna, heldur er það
mín tilfinning að ýmis samskiptamál bæjarkerfisins við
íbúana séu dálítið í lausu lofti
og þurfi að þróa betur. Bæjarbúar eru neytendur þeirrar
þjónustu sem kaupstaðurinn
lætur í té. Það er afar mikilvægt
að mínum dómi að þeir viti
glögglega hvað bæjarfélagið
hefur upp á að bjóða, hvert
hlutverk þess er og hvert á að
leita eftir þjónustunni. Þar má
t.d. vitna í nýlega gagnrýni þess
efnis að samskipti milli iðnaðarmanna og verktaka annars
vegar og bæjarins hins vegar
séu ekki nógu lipur.“
– Þú átt þá væntanlega við
gagnrýni Ágústs Gíslasonar
verktaka á útboðsmálin...
„Já, til dæmis. En þessu
verður ekki kippt í lag á einum
degi, fremur en mörgu öðru.
Staðan er erfið að því leyti, að
segja má að hvert einasta
hestafl í bæjarkerfinu sé nýtt

nokkurn veginn til þrautar og
kannski rúmlega það. Það er
mikið álag á starfsmönnum
bæjarins. En það sem er kannski ánægjulegast er að sjá fram
á það að sú hugsun er geysilega
sterk innan bæjarstjórnarinnar,
að sóknarfærin séu helst í
mjúku málunum svokölluðu.
Menn eru búnir að reka sig á
það, að búsetuskilyrðin felast
ekki eingöngu í því að atvinna
sé tryggð, þó að hún sé að vísu
helsta forsendan. Fólk sér
atvinnuauglýsingu í blaði og
vill gjarnan komast í vinnu, en
svo kemur hin hliðin, eins og
að geta komið börnunum fyrir
á leikskóla, að skólaumhverfið
og uppeldisumhverfi barnanna
sé gott og tryggt. Vægi sérstaklega þessara þátta fer
stöðugt vaxandi. Fólk vill ekki
fara út í óvissuna varðandi
aðbúnað og framtíð barnanna
sinna. Það er held ég innbyggt
í manninn eins og önnur dýr.
Það er forgangurinn.“
– Hvað með elgina? Hvernig
standa þau mál?
„Ég er kominn á þá skoðun,
að áður en við getum farið að
rækta elgina, þá þurfi að rækta
beitarskóga fyrir þá. Það er afar
mikilvægt fyrir elgi.“
– Getið þið ekki leitað til
Skógræktarfélags Ísafjarðar í
því efni?
„Það væri tilvalið.“

Vistin í Framhaldsskóla
Vestfjarða og fleira um
skólamál
– Nú ert þú rétt skriðinn út
úr Framhaldsskólanum og ekki
búinn að öðlast þá fjarlægð frá
honum sem gerir fjöllin blá og
allt það. Hvernig var að vera
nemandi í FVÍ?
„Mér fannst það alveg geysilega gott og skemmtilegt. Þarna
var maður með góðum félögum
og góðum kennurum. Þegar ég
kom alveg grænn í fyrsta bekk,
þá helltist yfir mig alveg
sérstök tilfinning, þetta var einhvern veginn allt svo flott! Aðstaðan var góð og allur umbúnaður góður og hvetjandi.
Þarna fékk ég þá tilfinningu að
ég væri kominn af stað út í
lífið. Yfir menntuninni þar hef

ég ekkert að kvarta. Auðvitað
er alltaf margt sem má skoða
og lagfæra, þar eins og annars
staðar, en ég held að það séu
ekki hlutir sem einkenna þennan skóla umfram aðra.
Það er held ég ekkert launungarmál, að framhaldsskólastigið í landinu er í sjálfu sér í
óttalegri kreppu. Þetta er ekki
lengur þessi nánast háskólamenntun sem menntaskólanám
var fyrr á árum, þegar menn
þóttu merkilegir fyrir það eitt
ef þeir luku stúdentsprófi og
voru þá orðnir lærðir menn.
Núna eru framhaldsskólanir
orðnir í vissum skilningi eins
og meiri framlenging á grunnskólanum. Framhaldsskóli
Vestfjarða spannar kannski tvö
tímabil í sögu framhaldsskólanna á Íslandi. Þegar Menntaskólinn á Ísafirði var stofnaður
fyrir liðlega aldarfjórðungi
voru hérlendis ekki nema
gömlu skólarnir MR, MA, ML
og Verslunarskólinn, og MH
var svo nýbyrjaður að hann var
ekki enn farinn að útskrifa sína
fyrstu stúdenta. MÍ var þannig
einna fyrstur af nýju skólunum,
sem síðan komu hver af öðrum
á næstu árum á eftir. Þess vegna
fékk hann kannski svolítinn
snert af þessum gamla brag.
Húsakynnin og umhverfið
framan af stuðluðu kannski enn
frekar að þeirri tilfinningu, en
skólinn var fyrst rúman áratug
í gamla barnaskólahúsinu við
Aðalstræti. Á hinn bóginn var
hann einn af þessum nýju skólum, sem spruttu upp á tiltölulega stuttum tíma.“

Í pólitík í alvöru?
– Eftir þá reynslu sem þú
hefur nú þegar fengið í félagsstörfum og félagsmálum, gætir
þú hugsað þér að fara út í pólitík
„í alvöru“? Ég vona að ég
móðgi þig ekki verulega með
slíku orðalagi. Ég meina á vettvangi einhverra hinna hefðbundnu flokka? Jafnvel á
landsvísu? Gætirðu hugsað þér
t.d. að fara á þing ef svo bæri
undir?
„Ég hugsa ekki. Eins og
hlutirnir blasa við mér í dag sé
ég það ekki fyrir mér að fara út
í slíkt. Ég sé það ekki fyrir mér

að ég gangi í einhvern flokk og
fari þar að krafsa mér leið inn á
lista. En hvað fjarlæg framtíð
kann að bera í skauti sér getur
maður að sjálfsögðu ekki vitað.
Kannski fær maður einhvern
tíma einhverja slíka köllun, ég
veit það ekki. En ég sé það
ekki fyrir mér í dag.“

Allar sortir nema
Framsókn...
– Á Funklistafólkið einhvern
sameiginlegan pólitískan bakgrunn, er það fólk sem kannski
hallaðist að einhverjum sérstökum hefðbundnum stjórnmálaflokki eða stefnu fremur
en öðrum?
„Nei, þetta er úr öllum áttum.
Ég held að eina elementið sem
ekki er hægt að finna í þessum
hópi sé Framsókn. Enda eru
menn kannski ekki alltof glaðir
að koma út úr skápnum og
viðurkenna slíkt [hér hlær
Kristinn fremur kvikindislega].
En það er svo merkilegt að ég
held að bakgrunnur Funklistafólks sé kannski líkari flokkadreifingunni annars staðar á
Norðurlöndum en hérlendis,
annars vegar breiður hópur
jafnaðarmanna og síðan fólk
yst á báðum endum, hægri
menn og sósíalistar.“
– Semsagt allt litrófið mínus
Framsókn... Ef Funklistinn
heldur nú áfram í næstu kosningum, má þá búast við að
sömu slagorðunum verði haldið á lofti, elgir, grín og hálfkæringur, eða yrði það allt saman
rammasta alvara?
„Hverju svo sem yrði helst
haldið á lofti, þá er alveg
áreiðanlegt að þetta yrði enginn
hátíðleiki. Mannskapurinn færi
ekki að falla í einhverjar
svoleiðis gryfjur.“
– Áhrifamaður í bæjarmálunum var að tala um það um
daginn að meðal almennra
kjósenda sé bullandi óánægja
með bæjarstjórnarmeirihlutann
og reyndar alla bæjarstjórnina,
þetta sé bara einn meirihluti en
enginn minnihluti og allt
afgreitt ellefu–núll og halelúja.
Urgurinn sé slíkur að búast
megi við kröftugum óánægjuframboðum við næstu kosn-
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ingar. Verður þú var við þetta?

Fólk vill skýrar
línur og spennu
„Fólk langar í spennu. Það
fer ekki á milli mála. Fólk vill
skýrar línur og greinileg átök.
Það er kannski helsti gallinn
við bæjarstjórnarpólitíkina að
hún er ekki nógu pólitísk. Hún
er háð undir þeim formerkjum
að vera pólitískari en hún er í
raun. Frekar ætti kannski tala
um félagsstörf en pólitík. En
varðandi óánægju almennt, þá
held ég að varla sé til sá maður
sem er ekki óánægður með
eitthvað. Annað væri ekki
eðlilegt. Þá komum við aftur
að þessu vandamáli sem ég
nefndi áðan, að upplýsingastreymið milli bæjaryfirvalda
og almennings er ekki nógu
greitt. Fólk fær ekki nógu góða
innsýn í hvað verið er að ræða
á daglegum basis og á hvaða
nótum.“
– Er mikið um að fólk komi
á bæjarstjórnarfundi og fylgist
með? Fyrir áratug eða svo
vorum það yfirleitt við Matthías heitinn Jónsson og undirritaður sem sátum tveir og
hlustuðum á það sem fram fór.
Nú erum við báðir löngu fallnir
frá. Er þá nokkur eftir að hlusta
á malandann í ykkur?
„Nei, það er ekki mikið um
það.“

Fámennt í viðtalstímum
bæjarfulltrúa
– Nú hafið þið bæjarfulltrúar
skipt með ykkur verkum að
sitja fyrir svörum í auglýstum
viðtalstímum um bæjarmál. Ég
man t.d. að það var auglýst
einhvern tímann í vor eða
sumar að þú og einhver annar
væruð til viðtals á Suðureyri.
Eru þeir fundir mikið notaðir?
„Nei. Þetta er tiltölulega
nýbyrjað og fólk ekki farið að
læra nógu vel á þetta. Fólk
hefur nýtt sér þessa viðtalstíma,
en það hefur komið fyrir að
enginn hefur látið sjá sig og
niðurstaðan er þá bara sú að
menn spjalla hvor við annan.
Stundum hafa samt einhverjir
mætt og ég held að það sé út af
fyrir sig nóg til að réttlæta það
að þessu verði haldið áfram.
Þegar fólk ræðist persónulega
við á slíkum fundum getur það
verið mjög gagnlegt. Þarna er
opin og greið leið til þess að
koma sínum hugðarefnum á
framfæri milliliðalaust og fá
upplýsingar um gang mála í
bæjarfélaginu og það er mikilvægt að hafa slíka leið opna
fyrir þá sem vilja nýta sér
hana.“

Einu sinni átti
ég fiskabúr...
– Hver eru áhugamálin í tómstundum utan við daglegt
amstur?
„Ég var nú að vasast í hinu
og þessu með öðru fólki í
skólanum. Áhugamálin hafa
eiginlega komið af sjálfu sér
og snúið að ólíkustu hlutum
hverju sinni, fremur að ég sé
húkkaður á eitthvað sérstakt.
Þetta kemur yfirleitt í einhverjum törnum eða fösum. Einu
sinni tók ég þátt í uppfærslu á
leikriti í skólanum. Það var
geysilega gaman. Í vor var ég
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að grúska í garðinum. Einu
sinni átti ég fiskabúr... Það
kemur ein della í einu. Svo
líður hún hjá og önnur tekur
við. Það er bara hið besta mál.
Einn veturinn var ég í stjórn
Nemendafélagsins í FVÍ og það
var ekki minnst gaman.“
– Lagðist ekki lítið fyrir son
eins af kunnustu togaraskipstjórum Vestfjarða að vera með
gullfiska í búri...?
„Eftir á að hyggja hefði ég
kannski mátt hafa þetta ofurlítið stærra í sniðum, ala upp
þorsk eða grálúðu í búrinu eða
eitthvað slíkt, ég játa það fúslega.“

Draumurinn að verða
sjálfstæður og það
á Ísafirði
– Nú hyggstu fara brott til
háskólanáms að ári. Finnst þér
líklegt að þú eigir eftir að snúa
aftur heim til Ísafjarðar eða
gerirðu þér einhverjar vonir um
slíkt? Eiga þau ungmenni
yfirleitt afturkvæmt sem héðan
fara til framhaldsmenntunar?
Eru einhverjir framtíðarmöguleikar hér að loknu háskólanámi?
„Ég vonast vissulega til þess
að geta komið heim aftur. Þegar
ég skrepp eitthvert burt í frí
eða ferðalag er ég fljótlega
kominn með snert af heimþrá.
Ég sé fyrir mér að ég fari í
nám, jafnvel erlendis, og reyni
síðan að vinna um tíma á þeim
vettvangi, hver sem hann kann
að vera og hvar sem það kann
að vera, helst bæði hérlendis
og erlendis. En svo er draumurinn að geta komið aftur hingað heim, rottað sig saman við
eitthvert fólk á svipuðu stigi
varðandi reynslu og menntun
og byrjað á einhverjum sjálfstæðum rekstri. Ég veit ekkert
á hvaða sviði, en þetta er
draumurinn eins og nú standa
sakir.
Við Íslendingar lítum oft
mjög til Danmerkur, og það er
gott. Þetta virðist vera algeng
leið þar. Þar er geysilega mikið
um smáfyrirtæki sem spretta
upp af þekkingu og reynslu
einstaklinga sem taka sig saman og byrja kannski í einhverri
smákompu og eru eftir nokkur
ár komnir í gott starf hjá sjálfum sér og með annað fólk í
vinnu, ef vel gengur. Þetta
byrjar kannski sem einhver
aukavinna á kvöldin og vindur
svo upp á sig. Ég held að það
sé ákaflega mikilvægt fyrir
þróun atvinnulífsins að koma
þessari hugsun inn, ekki síst
hér á Vestfjörðum. Þannig hafa
einmitt stóru fyrirtækin orðið
til á sínum tíma, á einhvern
óskýrðan hátt. Þau bara urðu
til, eða þannig virðast margir
líta á það. Svo er bara ætlast til
þess núna að menn eins og ég
séu ekkert að vera að vasast í
neinu sjálfir. Við eigum einfaldlega að feta okkar menntabraut og lesa svo atvinnuauglýsingarnar í Mogganum.
Draumurinn hjá mér er annar.
Það stórkostlegasta væri að
geta farið af stað með eitthvað
sjálfur.“

Tímamót í atvinnumálum
– Þú hefur semsagt trú á
framtíð Vestfjarða?
„Já, vissulega. Svona sterkt
samfélag með gamalli og
traustri menningu fer ekki í
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Elgurinn, merki Funklistans.
eyði nema eitthvað mikið komi
til. Vissulega hefur nóg dunið
hér yfir á liðnum árum, því er
ekki að neita, en byggðin mun
haldast hér. Við stöndum á
ákveðnum tímamótum núna.
Við höfum lengi búið við fast
og öruggt þjóðfélagsmynstur.
Skuttogararnir komu rétt upp
úr 1970 og frá þeim tíma var
hugsunin sú að ná sem mestum
afla í land og vera nógu snöggur
að koma honum í frost. Það
gekk vel á tímabili og skaffaði
mikla peninga og menn hugsuðu ekkert um að leita út fyrir
það. Menn litu svo á að mynstrið væri öruggt og óbreytanlegt.
Öllu máli skiptir að festa sig
ekki í gömlu ástandi, heldur að
hella sér út í framtíð sem einkennist af því að ekkert er
öruggt frá degi til dags. Þróunin
er svo geysilega hröð. Ef rétt
verður haldið á spöðunum, þá
er ég bjartsýnn á að hér þróist
fjölbreytt atvinnulíf, vegna
þess hve sjávarútvegurinn
stefnir í að vera fjölbreyttur og
er í rauninni orðinn það. Þar
þarf í enn ríkara mæli að koma
til fólk með ólíkan bakgrunn,
ólíka menntun og ólíka reynslu.
En ekki síður eru spennandi
sóknarfæri í öðrum greinum,
svo sem iðnaði og ferðaþjónustu.“
– Hvernig líst þér á það sem
er að gerast þessa dagana, þessa
mánuði og misseri með samruna fyrirtækja í sjávarútveginum, þar sem nýjustu dæmin
eru Frosti og fyrirtækin í
Hnífsdal og þar áður Bakki og
Þorbjörn í Grindavík og enn
aðrir stóratburðir af því tagi
hér vestra þar á undan?
„Í þessu efni eru stórkostlegar breytingar að eiga sér stað
og ég hygg að þetta auðveldi
mönnum mjög að takast á við
nýja tíma. Það er verið að brjóta
mynstrið upp og ég held að
þessu fylgi að atvinnulífið
komist frekar í sókn en vörn.
Gott ef Vestfirðingar eru ekki
að komast út úr sjálfheldunni
sem þeir voru komnir í. Það er
út af fyrir sig merkilegur hlutur
að menn skuli loksins vera
tilbúnir að afsala sér sínu amti
eða sínu litla kóngsríki og
tengjast öðrum til þess að geta
tekist á við framtíðina. Það er
líka afar mikilvægt að eitthvert
nýtt fólk geti átt kost á því að
rífa sig upp og hasla sér völl í
sjávarútveginum og byggja upp
frá grunni, því að eins og staðan
er í dag er þessi atvinnugrein
ekki mjög opin fyrir hvern sem
er. Það verður líka að vera hægt
að byrja frá núlli. Það er meira
en að segja það að brjóta sér

leið á þessum vettvangi, eins
og málum er háttað, og nokkuð
til í því sem sagt hefur verið,
að þetta sé lokað samfélag.
Áhrifin yrðu geysileg ef framtakssömu fólki gæfist kostur á
því að byrja frá grunni. Það
myndi marka tímamót.“

Umræðan um stóru málin
misheppnuð og fátleg
– Hvernig finnst þér umræðan um „stóru málin“ í samfélaginu?
„Það eru einkum þrjú mjög
stór mál sem hafa verið til
umræðu á landsvísu í seinni
tíð, þar sem umræðan hefur
verið ákaflega misheppnuð og
fátleg. Þar á ég við Evrópumálin, veiðileyfagjaldið og svo
menntamálin í kjölfar TIMSSskýrslunnar. Bæði í umfjölluninni um Evrópusambandið
og veiðileyfagjaldið eru menn
uppstilltir og gráir fyrir járnum
sitt hvoru megin, annað hvort
með eða móti og kasta skít
hvorir í aðra, en lítið ber á
vitrænum grundvelli, sem gæti
leitt til skynsamlegrar niðurstöðu. Enda þekkja kannski
fæstir rökin og málavextina að
baki. Innihaldið vantar yfirleitt
alveg.
Umræðan um menntamálin
er alveg sér á parti og stór-

merkileg. Það er út af fyrir sig
gott að fá umfjöllun um hlutina
og hrista upp í þeim, en þetta
gaus upp án nokkurs fyrirvara
og ber helst keim af móðursýki.
Ekki bætti það úr skák þegar
Björn Bjarnason fór að tala um
eitthvert módel frá Singapúr,
þar sem er líklega að finna
eitthvert geldasta skólakerfi í
veröldinni. Ég hef orðið fyrir
svolitlum vonbrigðum með
ríkisstjórnina. Maður hélt nú
kannski og vonaði að þetta yrði
rólegheitaríkisstjórn og héldi
hlutunum í traustu horfi og
reyndi að byggja upp grundvöll
og taka stefnu fyrir framtíðina,
gætti hófsemi í efnahagsmálum
og þar fram eftir götunum og
væri ekki að neinu veseni. En
þá er allt í einu hleypt út
einhverjum hugmyndafræðigúrúum eins og Birni Bjarnasyni með útópískar hugsjónir
um eitthvert ofurmannaskapandi skólakerfi.
Ég er svolítið hræddur við
þá aðferð, ef menn ætla að byrja
á því að rústa skólakerfinu og
byggja nýtt í staðinn, í stað
þess að bæta það sem fyrir er.
Íslenska menntakerfið hefur
lengi verið hornreka og þess
vegna er margt hægt að finna
að því, en það sem skiptir máli
er að bæta það og styrkja og
gefa því vaxtarmöguleika en
ekki að bylta því. Mér finnst
mikilvægt að tekið sé á þessum
málum af rósemi. Menntamál
verður að hugsa til mjög langs
tíma. Ég vil frekar þróun en
byltingu.“

Kaus ekki Ólaf Ragnar
– Þú nefndir að þú hefðir
kosið sjálfan þig í fyrsta sinn
sem þú fékkst að neyta kosningaréttar. Svo komu forsetakosningar og þar varstu ekki í
framboði. Kaustu þá Ísfirðinginn Ólaf Ragnar Grímsson?
„Nei.“
– Hvernig finnst þér hann
hafa staðið sig?
„Mér finnst hann hafa staðið
sig með afbrigðum vel.“
– Hefur þú einhverja skoðun
á þeirri röggsemi og festu
utanríkisráðherra að veita
forsetanum ofanígjöf í fjöl-

miðlum og ætla að taka hann á
teppið þegar hann kemur heim
fyrir að leyfa sér að svara
sjálfur spurningum fréttamanna, í stað þess að láta
starfsmenn utanríkisráðuneytisins semja fyrir sig svörin?
„Mér finnst ráðherrann þarna
hafa skotið sig illilega í hnéskeljarnar. Með þessu hefur
hann einfaldlega komið upp um
einhverja innibyrgða minnimáttarkennd. Þetta eru verstu
viðbrögð sem hugsast geta.
Ólafur Ragnar er á stuttum tíma
búinn að móta forsetaembættinu miklu öflugra og víðara
hlutverk en nokkru sinni fyrr,
að forverum hans öllum ólöstuðum.“

Hápunkturinn á hinum
pólitíska ferli
– Aftur að sjálfum þér og
þínum pólitíska ferli. Hver er
hápunkturinn hingað til?
„Hápunkturinn var eftir að
úrslitin í kosningunum voru
orðin nokkuð ljós og við
flykktumst niður í bæ og
fylgdumst með Birni Jóhannessyni lesa upp lokatölurnar.
Þá kom fréttamaður ríkissjónvarpsins og dró mig til hliðar
fram fyrir myndavélina og tók
við mig eitthvert standupviðtal. Í smástund fékk ég að
vera eins og stóru kallarnir sem
fréttamenn taka á beinið standandi framan við Alþingishúsið.
Þá fannst mér hápunktinum í
þessum gamanleik öllum vera
náð.“
– Fannst þér að fulltrúar
„gömlu flokkanna“ tækju úrslitunum illa?
„Nei, ekki kannski illa. Ekki
gagnvart okkur að minnsta
kosti. Mér fannst kannski
frekar að þeir væru sárir yfir
því að þeim sjálfum hefði ekki
gengið nógu vel. Mér finnst að
allir hafi tekið okkur vel
persónulega. Að minnsta kosti
ekki verr en öðrum“, segir
Kristinn Hermannsson, bæjarfulltrúi í Ísafjarðarbæ og nýfarinn að mega kaupa sígarettur.
Blekbóndi:
Hlynur Þór Magnússon.

Eins og sjá má á myndinni er aðstaða til sólbaða í sundlauginni í Reykjanesi nú eins og
best verður á kosið.

Reykjanes í Ísafjarðardjúpi

Bætt aðstaða við sundlaugina
Ferðaþjónustan í Reykjanesi hefur bætt til muna
aðstöðu sundlaugargesta í
Reykjanesi með uppsetningu
sólpalls og skjólgirðingar við

sundlaugina. Að sögn forsvarsmanna Ferðaþjónustunnar var
sólpallurinn tekinn í notkun
fyrir verslunarmannahelgina
og hefur ferðafólk lýst ánægju

sinni með aðstöðuna. Að auki
voru settir bekkir í sundlaugina sjálfa þannig að nú geta
sundlaugargestir látið fara
vel um sig í lauginni.

Hermirinn heillaði ungu kynslóðina, en í honum var hægt að fljúga í þyrlu og þotu og bregða
sér á skíði.

Á fljúgandi ferð

2.500 manns mættu á
kynninguna á Ísafirði
Útvarpsstöðin Bylgjan
sendi út frá Ísafirði á
föstudag og laugardag,
en útsendingin var hluti
dagskrár sem nokkur
fyrirtæki hafa ferðast
með um landið í sumar
undir nafninu Á fljúgandi ferð. Á laugardaginn kynntu fyrirtækin
vörur sína og þjónustu í
Hafnarstrætinu. Kynnt
var m.a. Coca Cola,
Emmessís, Íslenskt
kex, Eurocard, Toyota
og Flugfélag Íslands.
Boðið var upp á ýmislegt til skemmtunar svo
sem hermir, töframann
og körfuboltakeppni
sem var í boði sparisjóðanna. Pizza 67 bauð
gestum að smakka á
risapítsu og Flugfélag
Íslands gaf börnunum
blöðrur.
Veðrið lék við gesti
á kynningunni sem
voru fjölmargir, eða
um 2.500 manns að
mati Guðjóns Þorsteinssonar, framkvæmdastjóra KFÍ, en félagið sá
um ýmsan undirbúning
og framkvæmd nokkurra dagskrárliða s.s.
körfuboltakeppnina.

Pizza 67 bauð gestum upp á risapítsu.

Sigurvegarar úr körfuboltakeppni sparisjóðanna.
MIÐVIKUDAGUR 13. ÁGÚST 1997
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Sumaropnum í Vídeóhöllinni
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Verð á myndböndum:
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MYNDBÖND
HJÁ
VÍDEÓHÖLLINNI

1. Ransom
2. Turbulance

4. Fled

○
○

○

○

○

3. Daylight

5. Sleepers

○

6. The Long Kiss..

○

○

8. Set it off
9. Matilda
10. That thing you do
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http://www.krikjan.is
Á heimasíðu Íslensku þjóðkirkjunnar er hægt að afla
upplýsinga um hana og
starfsemi hennar.
http://www.motherearth
news.com
Á umhverfisvænni heimasíðu blaðsins „Mother Earth
News“ er hægt að finna
upplýsingar um umhverfisvernd og upplýsingar um
ástand jarðar.

HELGAR
Sólgata 11 • 400 Ísafirði
Sími 456 5051

Sjónvörp Nicam stereo
Thomson 29" 99.900,Sonic 21"
35.900,Snúrur og fylgihlutir
fyrir hljóð og mynd
Nýjustu CD
Blossi, Olive, Village
People, Reif í fíling,
Lost boys, Michael
Jackson, Skítamórall

Gervihnattafréttir
Satt fréttir
TV S
Miðvikudag 13. ágúst
Manchester - Southamton

Föstudag 15. ágúst
Danska d. Bröndby - Herfölge

Sunnudag 17. ágúst
Hollenska d. PSV Eindoven - Ruda

TV 3 Norge
Miðvikudag 13. ágúst
Finnland - Noregur

veðrið
Horfur á fimmtudag:
Fremur hæg suðlæg
átt, með súld eða lítilsháttar rigningu sunnanlands en á norðanverðu landinu verður
skýjað með köflum og
úrkomulaust. Hiti 10 til
20 stig, hlýjast í innsveitum vestan- og
norðvestanlands.
Horfur á föstudag og
laugardag:
Hæg
breytileg átt með súld
eða skúrum um mest
allt land. Hiti 10 til 18
stig.

○

Á sunnudag og
mánudag: Norðlæg
átt og úrkomulítið á
vestanverðu landinu en
hæg breytileg átt og
væta um landið austanvert. Hiti 10 til 18 stig.

○

○

○

Vantar dagmömmu frá 1. september.
Upplýsingar í síma 456 4269
Ungbarnasund! Námskeið hefjast 14. og
19. ágúst. Upplýsingar í síma 456 5082
Til sölu Skidoo Safari vélsleði, árgerð ´92.
Skipti á tjaldvagni koma til greina. Upplýsingar í síma 456 7741

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Til sölu VW Golf CL 1600, árgerð 1988.
Tilboð óskast. Upplýsingar í síma 456 4980

Fjórir gullfallegir 9 vikna gamlir kettlingar
fást gefins á góð heimili. Eru kassavanir.
Upplýsingar í síma 456 4262 og frá 17. ágúst
í síma 456 5282, eftir kl. 18.
Hjálp! Hver vill bjarga mér? Ég er Dodge
Aries árgerð 1987 og mig vantar nýjan eiganda.
Ég kosta aðeins 50 þúsund krónur. Ef einhver
hefur áhuga, eru gefnar frekari upplýsingar
um mig í síma 456 3774 eða 854 3774
Reglusamt par óskar eftir 2-3 herbergja íbúð
á leigu á Ísafirði. Á sama stað er til sölu
pentium 100 tölva. Upplýsingar í síma 456

Hestaáhugamenn athugið! Til sölu 8 vetra
rauðblesótt meri með alla ganga nema skeið.
Hrekkir ekki. Góður hestur fyrir lengra komna.
Verð kr. 150 þúsund. Upplýsingar í síma 456
5375 eða 456 7640
Til sölu Hyundai Elantra GT 1.8, árgerð
1994. Sjálfskiptur, rafmagn í rúðum og
hliðarspeglum, útvarp/geislaspilari, spoiler.
Ekinn aðeins 36 þúsund km. Einnig til sölu
Hyundai Pony GLSi, árgerð 1994, sjálfskiptur,
ekinn aðeins 43 þúsund km, útvarp/ kassetta.
Einnig til sölu Toyota Corolla Sedan, árgerð
1991, ekinn 77 þúsund km. Upplýsingar í

○

○

○

kaup & sala

Viltu kaupa enska boltann? Til sölu er
gervihnattadiskur og afruglari ásamt
original norsku korti í afruglara.
Upplýsingar í síma 456 7297
Vel með farinn franskur saxófónn til
sölu. Einnig ferðageislaspilari. Á sama
stað vantar litla notaða frystikistu.
Upplýsingar í síma 456 7679
Til sölu Volvo Station, árgerð ´80,
sjálfskiptur, með vökvastýri, skoðaður ´98.
Upplýsingar í síma 456 5214
Til sölu nýtt Trek reiðhjól, 18", 21 gíra.
Upplýsingar í síma 456 4368

3657, eftir kl. 18.

síma 581 3872, á kvöldin.

Til sölu Alfa Romeo, 4X4, árgerð ´86. Verð
kr. 70 þúsund. Upplýsingar í síma 456 8373,
á kvöldin.

Til söluMitsubishi Colt árgerð ´88, nýsprautaður. Vel með farinn og lítur vel út að innan
sem utan. Sjálfskiptur, 3ja dyra, ekinn aðeins
130 þúsund km. Verð 320 þúsund krónur.
Upplýs-ingar í síma 456 7386 eða 898 3286

○

○

○

○

○

○

○

ókeypis smáauglýsingar
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○
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○

-Stakkur.

○

Gunnar Friðriksson eigandi og forstjóri Vélasölunnar
í Reykjavík, fyrrum forseti Slysavarnafélags Íslands
fæddist að Látrum í Aðalvík. Þessi kunni athafnamaður
segir frá því í bók sinni ,,Mannlíf í Aðalvík og fleiri
minningarbrot, er út kom í Reykjavík 1990, hvernig
afskipti hans af atvinnurekstri hófust. Fiskverkun hans
og útgerð í Aðalvík komust í þrot. Í stað þess að leggja
árar í bát greiddi hann allar skuldir sínar og hélt
ótrauður á ný mið, en utan Vestfjarða. Sú saga verður
ekki rakin hér en áhugasömum bent á bókina.
Marsellíus Bernharðsson skipasmiður fæddist 16.
ágúst 1897. Ein öld verður liðin frá fæðingu hans á
laugardaginn kemur. Saga hans er merkileg en alltof
fáum kunn. Marsellíus varð fyrir skakkaföllum í rekstri
sínum. Hann gafst ekki upp og áður en yfir lauk rak
hann á Ísafirði umsvifamikla skipasmíðastöð á íslenskan
mælikvarða.
Íslenskar skipasmíðar hafa verið í lægð. Það er því
skemmtileg tilviljun að Skipasmíðastöðin, er reis á
grunninum sem Marsellíus lagði, skuli nú nýlega hafa
samið um nýsmíði stálskips. Minningu hans er sómi
sýndur með því. En söguna þarf að segja. Af störfum
þessara tveggja athafnamanna má margt læra.

http://www.badgolf.com
Samtök slæmra golfara hafa
sett upp heimasíðu, þar sem
spaugilega hliðin á golfi er
dregin fram.
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7. The First Wives Club

○

Marsellíus Bernharðsson
og Gunnar Friðriksson
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Tölvuleikir og
Nintendo 64 tölva

○

Að framan var minnst á skattakóng Vestfjarða. Hollt
er að minnast þess að ánægja yfir velgengni er líklegri
til framafara og farsældar en öfund og argasemi í garð
náungans. Sá eiginleiki að geta glaðst jafnt þegar manni
sjálfum gengur vel og aðrir eiga í hlut er fasælli en
stöðug óánægja. Mörgum finnst allt ómögulegt á Vestfjörðum. Vissulega hefur gengið á ýmsu á undanförnum
árum. Kvótakerfið var Vestfirðingum þungt í skauti.
Ekki vegna tilurðar þess heldur afstöðu Vestfirðinga
sjálfra. Nú hafa Vestfirðingar lært að ytri ástæður sem
ákvarðast af mannanna verkum eru jafn mikil staðreynd
og þær sem náttúran skapar okkur.
Þessi reynsla sjávarútvegsforystunnar á Vestfjörðum
hefur vissulega verið dýrkeypt. Sú staðreynd ætti
ævinlega að minna á það, að saga þjóðarinnar og enn
frekar saga Vestfirðinga er leiðarvísir til framtíðar.
Vestfirðir eru öðrum landshlutum hrjóstrugri, en
nútíma samgöngur og tækni hafa eytt þeim mun að
miklu leyti sé litið til þeirrar byggðar sem enn er fyrir
hendi. Að vísu á Árneshreppur í Strandasýslu undir
högg að sækja. Þangað eru landsamgöngur. Svo var
ekki í Sléttu- og Grunnavíkurhreppa sem hafa verið
óbyggðir í 45 og 35 ár.

Þjónusta er
okkar mottó!

Nýjar myndir kr. 400,- ( ein eldri frí með)
Eldri myndir kr. 200,- (yfir 3000 myndir)
Teiknimyndir kr. 100,-

○

Sjálfsánægja og velgengni

Sunnudaga frá kl. 15:00 til kl. 19:00
og frá kl. 20:00 til kl. 23:30
Mánudaga - föstudaga frá kl. 16:00 til kl. 19:00
og frá kl. 20:00 til kl. 23:30
Laugardaga frá kl. 15:00 til kl. 19:00
og frá kl. 20:00 til kl. 24:00

○

○

Fréttir af skattgreiðendum í stjörnuflokki eru ánægjulegar. Við Vestfirðingar eigum okkar ,,Þorvald Guðmundsson. Hann heitir Tryggvi Tryggvason og önnur
skattumdæmi á landsbyggðinni eiga ekki jafningja hans.
Gleðiefni er að nú hafa Frosti h.f. og Hraðfystihúsið
h.f. í Hnífsdal sameinast undir heiti hins síðarnefnda
ásamt útgerðarfyrirtækjum sömu samsteypu í Súðavík
og Hnífsdal. Sterk fyrirtæki eiga mun auðveldara að
hnika til í rekstri en smá.
Miklar breytingar hafa orðið í rekstri sjávarútvegsfyrirtækja á Vestfjörðum síðustu árin, einkum nýverið.
Þeirri þróun fylgir ýmiss konar hagræðing, sem bitnar
á starfsfólki að minnsta kosti tímabundið. En tæknin
verður víst ekki umflúin. Í fiskiðnaði hefur aukin tækni
í för með sér enn tilbreytingarlausari störf láglaunafólksins, sem aðallega eru konur. Í sunnudagsútgáfu
Morgunblaðsins er fjallað um rannsóknir doktor Unnar
Dísar Skaptadóttur mannfræðings á stöðu kvenna í
jaðarbyggðum, en hún hefur beint sjónum sínum að
Vestfjörðum. Níðurstöður rannsókna hennar verða
forvitnilegar og gera Vestfirðingum vonandi
kleift að læra af þeim.
Mannfjöldaþróun á Vestfjörðum er uggvænleg. Stöðugt batnandi samgöngur
megna ekki að snúa þessari þróun
við. Ánægjulegt er að nú skuli vera
í bígerð kvikmynd sem ætlað
er að vekja athygli á gæði og
kostum lífs á Vestfjörðum.
Í amstri hins daglega lífs
vill oft gleymast að líta fram
á veginn. Hversu mikil áhrif
hafa skólar á búsetu fólks?
Auglýsingar eftir kennurum
vekja ugg margra varðandi
skólagöngu barna sinna, ekki
síst á Vestfjörðum. Hér gildir
að fólk má ekki alltaf telja
sér trú um að grasið sé
grænna hinu megin.
Kennara vantar að
grunnskólum um allt
land. Reykjavík er þar
ekki undanskilin.

○

Sjálfsánægjan og
framtíð Vestfjarða

Afmæli

60 ára

Sunnudaginn 17. ágúst
verður Herdís Ágústa
(Lillý) Eggertsdóttir,
Vitastíg 20 Bolungarvík,
60 ára. Af því tilefni tekur
hún, ásamt eiginmanni
sínum Ólafi Kristjánssyni,
á móti gestum í veitingahúsinu Víkurbæ Bolungarvík, á milli kl. 20:00 og
24:00 á afmælisdaginn.

Til sölu þvottavél, hjónarúm, eldhúsborð,
sófasett og stólar. Einnig Nissan Sunny, árgerð
´92. Skipti á ódýrari vel þegin. Upplýsingar í
síma 456 5181, Margrét.
Tveggja herbergja íbúð til leigu. Upplýsingar
í síma 456 3117 eða 896 5922
Rúlluhey til sölu á 2.500 krónur rúllan.
Upplýsingar veitir Halldór í síma 456 3791, kl.
19-21.
Til sölu 2ja ára stækkanlegur frystiklefi ásamt
frystibúnaði. Verð aðeins kr. 350.000.-, án
vsk, eða besta tilboð. Upplýsingar í síma 456
6238
Óska eftir búri fyrir hamstur. Upplýsingar í
síma 456 7533
Tveggja herbergja íbúð til leigu með
húsgögnum að Urðarvegi 37. Sér inngangur.
Upplýsingar í síma 456 3678

Einbýlishúsið að Strandgötu 7 í Hnífsdal,
er til leigu frá 1. september n.k. Upplýsingar í
síma 456 3558 kl. 18-20, Hansína.
Tveir páfagaukar fást gefins. Upplýsingar í
síma 456 4184 og símboða 845 3626, eftir hádegi
og á kvöldin.
Óska eftir notaðri tölvu ásamt prentara fyrir
lítinn pening. Upplýsingar í síma 456 4184 og
símboða 845 3626, eftir hádegi og á kvöldin.
Til sölu lítið eldra einbýlishús, mikið uppgert.
Upplýsingar í síma 456 5370
Til sölu Charvel JP bassi. Góður byrjendabassi. Fæst á góðu verði. Upplýsingar í síma
456 7062
Til sölu Mitsubishi L-300 árgerð ´81. Selst á
40-50 þúsund krónur. Allar nánari upplýsingar
í síma 456 7869.

Afmæli

60 ára

Sunnudaginn 17. ágúst
n.k. verður Guðbjörn
Ingason 60 ára. Í því tilefni
býður hann öllum ættingjum og vinum til veislu
í Oddfellowhúsinu á Ísafirði, eftir kl. 16:00 á afmælisdaginn.
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Tónlistarlíf

Þrjár á söngferðalagi
Guðrún Jónsdóttir sópransöngkona, Anna Sigríður
Helgadóttir messósópransöngkona og Aðalheiður Þorsteinsdóttir píanóleikari, halda tónleika á Sumarhótelinu að Núpi,
fimmtudaginn 14. ágúst kl.
21:00 og í Tjöruhúsinu á
Ísafirði, föstudaginn 15. ágúst
kl. 21:00. Á söngskránni eru

léttir söngsmellir, dúettar og
dægurlög.
Þær stöllur hafa verið á
faraldsfæti að undanförnu og
hafa sungið á Húsavík og
Akureyri. Þær enda síðan
ferðalagið með því að syngja á
Café Riis á Hólmavík, sunnudaginn 17. ágúst kl. 21:00.

○
○
○

Ísafjörður

○
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○
○
○
○
○
○
○
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○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
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Til sölu er MMC Galant árgerð '96, svartur
að lit og ekinn 15.000 km. Upplýsingar eru
veittar í Bílatanga.

○

Til sölu

Um framtíðar heilsstarfsvinnu er að ræða en
hlutastarf gæti komið til greina.
Reglusemi og góður samstarfsvilji áskilinn.
Umsóknareyðublöð liggja frammi í afgreiðslu
sjúkrahússins.
Upplýsingar gefur Birgir Jónsson í síma 450
4560 milli kl. 13 og 15 virka daga.

skrúfað skjöldinn af húsveggnum og haft hann á brott með
sér. Þeir sem kunna að vita
hvar skjöldurinn er nú niðurkominn, eru beðnir um að láta
Fylki vita, eða hafa samband
við blaðamann BB.

Færðu Ísafjarðarkirkju gjöf

Snemma í sumar færðu þau
Helga Þuríður Marsellíusdóttir
og Þórður Pétursson Ísafjarðarkirkju gjöf til minningar um
foreldra Helgu, þau Albertu
Albertsdóttur, húsmóður og
hannyrðakonu og Marsellíus

Bernharðsson, skipasmíðameistara. Um er að ræða altarisdúk sem saumaður er í hörléreft, með venesíensku- og
frönsku munstri, en um 200
vinnustundir fóru í gerð hans.

Afmæli

50 ára

Fimmtugur er í dag, miðvikudag 13. ágúst, Magnús S.
Jónsson, skólastjóri, Túngötu
10, Suðureyri við Súgandafjörð. Eiginkona hans er
Ágústa Gísladóttir.
Þau taka á móti ættingjum
og vinum á heimili sínu
laugardaginn 16. ágúst, milli
kl. 20:00 og 23:00

○

Starfsfólk óskast
á mötuneyti FSÍ

○

○

○

Allar nánari upplýsingar
eru veittar á skrifstofu

á legudeild frá 1. september nk. Um er að
ræða 2 stöður: 100% staða til afleysinga í 3
mánuði og 60% föst staða.
Umsóknarfrestur er til 22. ágúst 1997.
Upplýsingar um störfin, vinnutíma og kjör gefur ræstingarstjóri FSÍ (fyrir hádegi) eða hjúkrunarforstjóri í síma 450 4500.

○

Erum með til sölu
fasteignir víða
á Vestfjörðum

Starfsmann í ræstingar og búrvinnu

○

Fasteignaviðskipti

FSÍ óskar að ráða

Ræðismaður Dana á Ísafirði,
Fylkir Ágústsson, hafði samband við blaðið og bað um að
auglýst yrði eftir skjaldarmerki
Danaveldis, sem fram að þessu
hefur prýtt Fjarðarstræti 15.
Aðfaranótt sunnudags höfðu
einhverjir óprúttnir nefnilega

○

Silfurtorgi 1 • Ísafirði • Sími: 456 4144 • Fax: 456 4243

Fjórðungssjúkrahúsið
á Ísafirði

Skjaldarmerki
Dana stolið

○

Arnar G. Hinriksson hdl.

Ísafjörður
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○
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○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Guðrún, Anna og Aðalheiður leika og syngja fyrir Vestfirðinga
á næstunni.

MIÐVIKUDAGUR 13. ÁGÚST 1997
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Sundlaugin á Suðureyri

Ungt stúlkubarn
hætt komið
Ungt stúlkubarn var hætt
komið í sundlauginni á Suðureyri á laugardaginn. Stúlkan
var á ferðalagi ásamt foreldrum
sínum og fór fjölskyldan saman
í sund. Stúlkan var höfð í
grunnu lauginni og var með
kút, en hefur farið upp á bakkann án þess að þess yrði vart
og tekið kútinn af sér áður en

hún hætti sér í dýpri enda
laugarinnar.
Gestir sundlaugarinnar urðu
varir við að stúlkan lá meðvitundarlaus á botni laugarinnar
og gerðu starfsmanni viðvart.
Hann ásamt föður stúlkunnar,
tókst að blása lífi í hana og er
talið að henni hafi ekki orðið
meint af.

Ameríkutilboð Flugleiða

Þrjú þúsund sæti seldust á tveimur dögum

Krumpað
Ljósmyndamaraþon Bókhlöðunnar var haldið á laugardaginn og tóku 24 þátttakendur þátt í því að þessu sinni. Dómnefnd
valdi myndina hér að ofan sem bestu myndina, en hana tók Harald Pétursson. Sjá nánari umfjöllun, úrslit og verðlaunamyndir
á bls. 8.

Eldsvoðinn á Tálknafirði

Tjónið hjá Sveinseyrarlaxi
nemur tugmilljónum króna
Tugmilljóna króna tjón varð
þegar laxeldisstöðin Sveinseyrarlax á Tálknafirði brann til
kaldra kola á sunnudagsmorgun. Um 60 til 70 tonn af laxi
voru í stöðinni og drapst nánast
allur fiskurinn. Unnið var að

því á sunnudaginn að bjarga
verðmætum og var fiskurinn
tekinn og blóðgaður og síðan
frystur. Athuga á síðar hvort
fiskurinn er söluvara, en hann
var ótryggður.
Það var um kl. 7 á sunnu-

dagsmorgun sem eldurinn kom
upp í vatnsmiðlunarhúsi laxeldisstöðvarinnar og varð húsið
alelda á skömmum tíma.
Slökkviliði tókst að ráða niðurlögum eldsins um níuleytið,
en húsið og dýr tækjabúnaður

Ítalski ferðahópurinn mun ferðast 16 þúsund km. í ferðinni.

Mikil eftirspurn eftir
samnetstengingum
aðallega tölvueigendur sem
sækjast eftir þessum nýju
tengingum, en þær gefa möguleika á auknum hraða í tölvusamskiptum.
„Miðað við fólksfjölda þá er
mjög mikið að gera hjá okkur
við samnetstengingar og við
tengjum samnetsnúmer nánast

á hverjum degi hérna á Ísafirði.
Þarna er nánast eingöngu um
að ræða fyrirtæki og einstaklinga með tölvusambönd sem
eru að leita eftir meiri hraða í
tölvusamskiptum,“ sagði Jón í
samtali við blaðið.
Með almennri samnetstengingu fá notendur í raun tvö

Tilboðið gildir vegna ferða
til Bandaríkjanna tímabilið 15.
september til 30. nóvember og
er það bundið við að tveir
ferðist saman. Annar borgar
fullt almennt fargjald en hinn
ekkert. Eitt þúsund sæti á
þessum kjörum eru nú í boði
með flugi Flugleiða til Flórída.

sem í því var, var þá brunnið til
kaldra kola. Talið er að kviknað
hafi í út frá rafmagni. Óvíst er
á þessari stundu hvort rekstur
Sveinseyrarlax verður byggður
upp aftur.

Póstur og sími hf. á Ísafirði

Mikil eftirspurn er nú eftir
svokölluðum samnetstengingum Pósts og síma hf. og
hefur hún farið vaxandi eftir
að fyrirtækið lækkaði verð
tenginganna fyrir skömmu. Að
sögn Jóns Hilmarssonar, deildarstjóra tæknideildar Pósts og
síma á Vestfjörðum, eru það

Flugleiðir ákváðu í síðustu
viku að bæta við nokkur hundruð sætum í ferðatilboð félagsins til Bandaríkjanna. Í byrjun
voru þrjú þúsund sæti í boði til
þeirra fimm áfangastaða í
Bandaríkjunum sem Flugleiðir
fljúga til, en þau seldust upp á
rúmum tveimur dögum.

símanúmer á eina línu og er
kostnaður um 17 þúsund krónur
vegna þessa. Notendur geta sett
stofngjald gamla númersins
upp í samnetstengingu fyrir um
10 þúsund krónur en þá er
kostnaður vegna tengingarinnar aðeins um 7 þúsund krónur.

Ísafjörður

50 Ítalir á 19 húsbílum
Á mánudaginn var staddur á
Ísafirði fimmtíu manna hópur
Ítala á nítján húsbílum, en hópurinn kom til landsins með
Norrænu 12. júlí s.l. Ítalirnir
hafa ferðast um austan- og
norðanvert landið og komu til
Ísafjarðar á sunnudagskvöld.
Þeir hugðust fara með Fagranesinu í skoðunarferð á Hornstrandir, en höfðu eitthvað misskilið áætlun skipsins, en það
er ekki í ferðum á Hornstrandir
á mánudögum.
Frá Ísafirði var ferðinni heitið á Látrabjarg en hópurinn
heldur af landi brott þann 25.
ágúst. Ítalirnir munu hafa viðdvöl í Reykjavík þar sem þeir

ásamt ítalska konsúlnum á
Íslandi, munu hitta Ólaf Ragnar
Grímsson, forseta Íslands. Þar
verður forsetanum fært að gjöf
það sem Ítalirnir kölluðu friðarvínið, en víngerðarefnin í vínið
munu vera fengin frá 400
löndum víðs vegar að úr heiminum.
Fólkið í ferðahópnum er allt
meðlimir í ítölskum húsbílaferðaklúbbi og mun ferðast 16
þúsund kílómetra í ferðinni.
Leiðin hefur legið um Ítalíu,
Austurríki, Þýskaland, Danmörku, Svíþjóð, Noreg og Færeyjar, auk Íslands. Að sögn Ítalanna hefur ferðalagið um Ísland
gengið mjög vel.

