
Blaðsíða 4Blaðsíða 4

Í bátaleik á
Ísafjarðarhátíð

Tíðar komur skemmtiferðaskipa

Blaðsíða 9Blaðsíða 9

Bæjarins besta
Miðvikudagur 30. júlí 1997 � 30. tbl. � 14. árg.

ÓHÁÐ Á VESTFJÖRÐUMFRÉTTABLAÐ

Stofnað 14. nóvember 1984 � Sími 456 4560 � Fax 456 4564 � Netfang: hprent@snerpa.is � Verð kr. 170 m/vsk

Rokkbóndinn
Birkir með
geislaplötu

Lífið er hring-
ferð hjá Finni
Magnússyni

Bandaríski her-
inn flytur slysa-
varnaskýli

Þessi brosmildu systrabörn voru á meðal þeirra sem
tóku þátt í Ísafjarðarhátíðinni sem haldin var um helgina.
Börnin, Hildur Vignisdóttir og Veigar Árni Jónsson,
voru í bátaleik við Neðstakaupstað er ljósmyndari blaðsins
átti leið þar um. Þess má geta að Veigar Árni var yngsti
þátttakandinn í dorgveiðikeppninni og var hann enginn
eftirbátur þeirra sem eldri voru. Sjá nánar frétt og
myndir frá hátíðinni á bls. 5.

Í bátaleik á
Ísafjarðarhátíð

Mikil þorskgengd hefur
verið við Vestfirði í sumar og
hafa handfærabátar komið nær
daglega með fullfermi af
góðum þorski. Mestur afli
hefur fengist út af Aðalvíkinni,
út af Ritnum og vestur í
Neskanti. Stærstur hluti aflans,
sem samkvæmt upplýsingum
blaðsins, nemur um eitt þúsund
tonnum á síðustu fjórum vik-
um, hefur verið fluttur úr fjórð-
ungnum til vinnslu, mestmegn-
is til fiskvinnslufyrirtækja á
Norðurlandi.

Einar Garðar Hjaltason,
framkvæmdastjóri Fiskmark-
aðs Ísafjarðar, sagði í samtali
við blaðið að nánast allur fiskur
af handfærabátum, sem seldur
hefði verið í gegnum fyrirtæki
hans, hefði farið til vinnslu í
öðrum landsfjórðungum. ,,Ætli
það hafi farið um 300 tonn í
gegnum okkur út á land síðustu

fjórar vikurnar. Það hefur verið
landburður af færafiski að und-
anförnu, sem er ástand sem
ekki hefur verð undanfarin tvö
ár. Því hafa margir eigendur
færabáta komið vestur til veiða
en þeir eru farnir um leið og
veiðin dettur niður. Þetta er
meira líkara gullgrafaraævin-
týri heldur en að þetta sé eitt-
hvað til að byggja á,” sagði
Einar Garðar.

Karl Gunnarsson hjá Fisk-
markaði Suðurnesja á Ísafirði
sagði að um 85% af þeim afla
sem seldur hefði verið í gegn-
um markaðinn undanfarnar
fjórar vikur, hefði farið til
vinnslu utan bæjarfélagsins.
,,Það kemur mér ekki á óvart
að um 1.000 tonn hafi farið til
vinnslu utan bæjarins að undan-
förnu, sem svarar til meðal
þorskígildistonnakvóta togara
á einu fiskveiðiári,” sagði Karl.

Samkvæmt upplýsingum
blaðsins, fóru nær 400 tonn af
handfærafiski í gegnum höfn-
ina á Suðureyri í síðustu viku.

Stærstur hluti þess afla fór til
vinnslu utan bæjarfélagsins.

,,Ég lít þannig á að þetta sé
slæm þróun,” sagði Karl.

Mjög góð veiði hjá handfærabátum að undanförnu

Stærstur hluti aflans hefur far-
ið til vinnslu utan fjórðungsins

Eiríkur Þórðarson á Elínu Ósk RE 186, er einn þeirra sjómanna sem aflað hefur vel á handfærunum að undanförnu. Hann
var að landa í Ísafjarðarhöfn á laugardagskvöld og eins og sjá má á myndinni var aflinn mikill og vænn.
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Fjölmörg skemmtiferðaskip hafa sótt Ísafjörð heim í sumar og virðist sem kynningar á bæjarfélaginu á sýningum
erlendis undanfarin 2-3 ár, sé þegar farin skila árangri. Síðustu tvær vikur hafa þrjú skemmtiferðaskip komið við á
Ísafirði, Hanseatic, Berlin og Arkona og það fjórða, Maxim Gorki, mun vera væntanlegt til Ísafjarðar á laugardag.
Meðfylgjandi mynd af Arkona, tók ljósmyndari blaðsins í veðurblíðunni á mánudag.

Tíðar komur skemmtiferðaskipa
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?Spurningin
Hvað
klikkaði?

Leiðari

Það fer ekki á milli mála: Verslunarmannahelgin er á næsta leiti.
Aðstandendur útihátíðanna eru teknir til við að kyrja samhljóma
lofsöngsaríur sínar: Leyfið unglingunum að koma til okkar!

Umræðan um fylgikvilla útihátíðahalda verslunarmannahelgarinnar
er í sömu tóntegund og í fyrra og árið áður. Almenningi er um og ó,
foreldrar eru áhyggjufullir. Hagsmunaaðilar verjast með kjafti og
klóm, ágóðavonin lætur vel í eyrum.

Inní tjaldi - uppá palli - illa drukkin - vonandi skemmtiði ykkur vel.

Búið er að dusta rykið af plötunni þar sem þessi söngtexti er
kyrjaður með tilheyrandi rafmagnstruflunum að undirspili. Tilefnið er
væntanlega útihátíðirnar um verslunarmannahelgina.

Það skal játað að leiðarahöfundi er óljóst hvort hér er um að ræða
hverkvaðningu, hvar ungu fólki er á táknmáli gefið til kynna hvað
það eigi í vændum á útiskemmtununum, ævintýri, sem ekki nokkur
unglingur megi missa af. Eða, hvort í óskinni um góða skemmtun
felst viðvörun um að passa sig í tjaldinu, og að lokaorðin séu bæn
um að allt fari vel, þrátt fyrir allt.

Tápmiklir unglingar hafa alltaf haft mikla þörf fyrir að blanda geði
við sína líka. Það þarf því engum að koma á óvart þótt útihátíðir

Það veit enginn hver er næstur
verslunarmannahelgarinnar séu eftirsóttar í þeirra augum. Hitt er
jafn augljóst að þarfir unglinganna hafa ekki alltaf verið hafðar að
leiðarljósi við undirbúning og framkvæmd margra þeirra svokölluðu
útihátíða, sem haldnar hafa verið á undanförnum árum.

Útisamkomur um verslunarmannahelgina eru komnar til að vera.
Jafn augljóst er að með ráðum og dáð verður að draga úr þeim
ófögnuði sem þeim fylgir. Það er hvorki létt verk né einfalt.
Aðgerðarleysi er þó það versta af öllu. Aðhalds er þörf, en fyrsta
skrefið er breytt hugarfar. Breytt viðhorf þeirra, sem samkomurnar
halda og þeirra, sem sækja þær.

Verslunarmannahelgin er mesta umferðarhelgi ársins. Reynslan
er sú að margir eru ekki í stakk búnir til að takast á við þann vanda,
sem þeirri miklu umferð fylgir. Alltof mörgum gengur illa að átta sig
á því að bifreiðar eru ekki leiktæki sem hægt er að færa til baka og
byrja leikinn upp á nýtt ef illa tekst til.

Það sama gildir um útihátíðirnar. Örin, sem þær hafa skilið eftir sig
verða ekki afmáð.

Það veit enginn hver er næstur.
s.h.

Tveir sigrar
Keflvíkinga
Topplið úrvalsdeild-

arinnar í knattspyrnu,
Keflavík, lék tvo æfinga-
leiki í Bolungarvík um
síðustu helgi.

Í fyrri leiknum sem fram
fór á föstudag, báru Kefl-
víkingar sigur á 3. deildar
liði Bolvíkinga, 6-1, og á
sunnudag sigruðu þeir
svokallað Vestfjarðaúrval,
5-2.

Knattspyrna

Knattspyrna

Ernir á toppnum
Lið Ernis frá Ísafirði, er

í efsta sæti C-riðils 3. deild-
arinnar í knattspyrnu að
afloknum níu umferðum.
Liðið hefur aðeins tapað
einum leik og er með 24
stig og markatöluna 66-11.

Bolvíkingar eru í öðru
sæti með 21 stig eftir níu
leiki og markatöluna 67-
14, Reynir í Hnífsdal er í
þriðja sæti með 6 stig eftir
átta leiki og markatöluna
22-31 og HVÍ er á botn-
inum með ekkert stig eftir
átta leiki og markatöluna
4-103.

Golf

Auðunn í 16. sæti
Auðunn Einarsson, GÍ,

varð í 16. sæti í 1. flokki
karla á landsmótinu í golfi
sem haldið var í Reykjavík
um síðustu helgi. Auðunn
lék holurnar 72 á 313 högg-
um.

Ísfirðingurinn, Pétur Þór
Grétarsson, sem nú leikur
fyrir GR, varð í 11. sæti í
sama flokki á 309 höggum
og annar Ísfirðingur, Gunn-
steinn Jónsson, GK, varð í
29. sæti í meistaraflokki.
Hann fór holurnar 72 á 319
höggum.

Hornstrandir

Björk í gönguferð
Þekktasti Íslendingur

erlendis, söngkonan Björk
Guðmundsdóttir, er þessa
dagana í gönguferð um eina af
fegurstu perlum Vestfjarða,
Hornstrandir.

Samkvæmt upplýsingum
blaðsins, fór Björk með Fagra-
nesinu á laugardag, en með í
för munu hafa verið sonur
hennar og vinur. Faðir Bjarkar,
Guðmundur Gunnarsson, for-

maður Rafiðnaðarsambands
Íslands, mun hafa farið til
Aðalvíkur á undan Björk og
beðið þar eftir dótturinni.

Ný plata mun vera væntanleg
frá Björk á haustmánuðum og
því ætti gönguferðin um ægi-
fagurt umhverfið á Hornströnd-
um að vera söngkonunni mikil
andleg upplyfting, fyrir vænt-
anlegt tónleikaferðalag til
kynningar á plötunni.

Slunkaríki

Pétur opnar sýningu
Pétur Guðmundsson,
listmálari, opnar sýn-
ingu á verkum sínum
 í Slunkaríki á  Ísafirði

á  laugardag.
Á sýningunni, sem
opnar kl. 16. sýnir
Pétur olíumálverk

sem hann hefur
unnið að undanfarin

misseri. Sýningin
 stendur yfir út
ágústmánuð. Pétur Guðmundsson.

Tölvukerfi Bakka notað til að fylgjast með starfsfólki

Enginn kannast við óánægju
Dagur-Tíminn greindi frá

því í síðustu viku, að fullkomið
tölvukerfi flæðilínu Bakka í
Bolungarvík, væri meðal ann-
ars notað til að keyra út skrám
með upplýsingum um nöfn og
númer allra kvenna sem starfa
hjá fyrirtækinu, hvort þær
mættu á réttum tíma, vinnslu-
hraða þeirra og nýtingu sem og

hve oft væri skoðað hjá þeim
og hversu margir gallarnir
væru. Blaðið segir að skrár
þessar séu keyrðar út tvisvar á
dag og þær séu hengdar upp á
vegg sem upplýsingar fyrir aðra
starfsmenn.

Þá segir blaðið að í skránum
megi sjá hvort konurnar stimpl-
uðu sig 1 eða 2 mínútum og

seint inn úr kaffitímum ,,Undir
er vinsamleg ábending um að
kaffitíminn sé aðeins 15 mín-
útur. Tilmæli um að stimpla
sig út/inn ef þær þurfa að fara á
,,klóið” hunsa konurnar hins
vegar almennt,” segir í Degi-
Tímanum. Daginn eftir að frétt-
in birtist í Degi-Tímanum, birti
blaðið yfirlýsingu frá yfir-

mönnum Bakka, trúnaðar-
mönnum starfsfólksins og
Verkalýðs- og sjómannafélagi
Bolungarvíkur, þar sem segir
að enginn kannist við að starfs-
fólkið sé óánægt með fyrir-
komulagið á upplýsingum
fyrirtækisins um framleiðslu
starfsfólksins.

Guðjón Þorsteinsson,
í framkvæmdanefnd
Ísafjarðarhátíðar:

,,Þegar stórt er spurt
verður fátt um svör.
Skipulagningin klikkaði
númer eitt, tvö og þrjú.
Þar ber enginn einn
ábyrgð, heldur öll nefnd-
in, bæjarfélagið og
reyndar allir sem komu
að skipulagningu hátíð-
arinnar. Þetta er víti til
varnaðar. Ef við ætlum
að halda slíka hátíð að
ári, verðum við að læra
af mistökum þessa árs.�

Mikil óánægja er með-
al íbúa Ísafjarðarbæjar
með það skipulagsleysi
sem einkenndi nýaf-
staðna Ísafjarðarhátíð. Er
það mál manna að há-
tíðin hafi aldrei verið jafn
slæm og í ár og að betur
þurfi að standa að mál-
um, eigi að halda slíka
hátíð aftur. Í fram-
kvæmdanefnd vegna
hátíðarinnar áttu sæti
þau Guðjón Þorsteins-
son, Hansína Einarsdóttir
og Arna Lára Jónsdóttir,
en Ísafjarðarbær var
bakhjarl hátíðarinnar.

Bakki í Bolungarvík.
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Hótel Djúpavík á Ströndum

Falt fyrir rétt verð
Hótel Djúpavík á Ströndum

hefur verið auglýst til sölu.
Þónokkrar fyrirspurnir hafa
borist til eigenda en ekkert
formlegt kauptilboð. Eigendur
hótelsins, Eva Sigurbjörns-
dóttir og Ásbjörn Þorgilsson,
hafa búið á staðnum um ellefu
ára skeið, og hyggjast nú flytja
á brott ef sanngjarnt kauptilboð
berst.

,,Það er rétt að rekstur hót-
elsins sem og fasteignirnar eru
til sölu. Ástæðan fyrir því að
við auglýsum er sú að við
höfum ekki nógu tryggar tekjur

af þessu yfir vetrartímann.
Börnin okkar eru bæði komin
á framhaldsskólastig, sem er
mjög dýrt, og því höfum við í
rauninni ekki efni á að vera hér
lengur. Við erum búin að búa
hér í ellefu ár og ef við seljum,
förum við héðan með trega.
Það hafa borist margar fyrir-
spurnir en við látum eignirnar
ekki við hvað sem er. Þetta er
lífsstarfið okkar, fyrirtækið
hefur mikla viðskiptavild, enda
velþekkt um alla Evrópu og
því látum við það ekki nema
fyrir þá upphæð sem við erum

ánægð með,” sagði Eva Sigur-
björnsdóttir.

Eva sagðist vera mjög ósátt
við það verð sem gefið var upp
í fasteignablaði Morgunblaðs-
ins fyrir stuttu, en þar hefði
verið um hrein og klár mistök
að ræða. ,,Þar var sagt að ásett
verð væri 15 milljónir króna,
sem er hrein og klár vitleysa.
Við erum sjálf með ákveðið
verð í huga en við nefnum það
ekki. Við viljum fá tilboð en
15 milljónir króna koma alls
ekki til greina,” sagði Eva.

Hótel Djúpavík á Ströndum hefur verið auglýst til sölu.

Vestfirska forlagið

Eitt af póstkortunum sem Vestfirska forlagið hefur gefið
út.

Gefur út póstkort
Vestfirska forlagið
hefur gefið út níu

póstkort með myndum
úr mannlífi og sögu við

,,vestfirsku alpana�.
Kortin eru öll prentuð í

fjórum litum og á
bakhlið þeirra er texti á

þremur tungumálum,
íslensku, ensku og

þýsku.
Útgáfa póstkortanna

er liður í þriggja ára
kynningarverkefni á

vegum forlagsins, en
það hófst 17. júní sl., og

lýkur árið 2000. Mark-
mið verkefnisins er að

kynna sögu Jóns
Sigurðssonar, forseta,

bæði hérlendis sem
erlendis, ásamt sögu,

landslagi og núverandi
búskaparháttum. Þá er

því ætlað að kynna

byggðina á svæðinu frá
Langanesi í Arnarfirði að

Dýrafjarðarbotni.
Vestfirska forlagið

hefur einnig haft umsjón
með útgáfu á sögu Jóns
Sigurðssonar, forseta, á

tíu tungumálum auk
þess sem það hefur

unnið að útgáfu á
ritröðinni ,,Mannlíf og
saga í Þingeyrar- og

Auðkúluhreppum hinum
fornu�, en nú þegar hafa

þrjú hefti litið dagsins
ljós í þessari ritröð. Þá

fyrirhugar Vestfirska
forlagið að gefa út

vandað myndband um
vestfirsku alpana. Það

er Hallgrímur Sveinsson,
staðarhaldari að Hrafns-

eyri sem stýrir útgáfu-
málum Vestfirska

forlagsins.

Stóri ljósastaurinn á Silfurtorgi á Ísafirði, sem í daglegu tali er nefndur ,,Prófessorinn”, var tekinn niður af starfsmönnum
Orkubús Vestfjarða á föstudag. ,,Prófessorinn” var fyrst reistur árið 1936 af starfsmönnum Rafveitu Ísafjarðar og var hann
úr steinsteypu, þar sem járnstaurar lágu ekki á lausu á þeim árum. Síðar var skipt um staur og er það hann sem nú hverfur
sjónum manna, en ,,Prófessorinn” mun ekki vera inn í framtíðarskipulagi nýs Silfurtorgs. Meðfylgjandi mynd var tekin á
föstudag er staurinn var felldur.

,,Prófessorinn� hverfur

Ljósmyndasamkeppni Atvinnuþróunarfélagsins

Vestfirðir - annað og meira
Atvinnuþróunarfélag Vest-

fjarða efnir í sumar til ljós-
myndasamkeppni sem ber
nafnið ,,Vestfirðir - annað og
meira”. Keppnin hófst 7. júní
síðastliðinn og er loka skila-
frestur mynda 30. ágúst nk. Að
sögn Dorothee Lubecki, ferða-
málafulltrúa Atvinnuþróunar-
félagsins, hefur félaginu ekki
borist neinar myndir enn, en
vonir manna þar á bæ standa til
að úr því rætist áður en skila-
frestur rennur út.

Keppt er í sex flokkum sem
bera eftirfarandi heiti: Náttúru-
perlur á Vestfjörðum, Lífríki
til sjávar og sveita, Vinir veg-
anna, Saga og minjar, Samspil
manns og hafs og Líf og fjör á
Vestfjörðum. Vegleg verðlaun
eru í boði fyrir bestu myndirnar
og skulu þær sendar til At-
vinnuþróunarfélags Vestfjarða
/ ferðamálafulltrúi, Hafnar-

stræti 1, 400 Ísafirði, í umslagi
merktu ,,Vestfirðir - annað og
meira”. Myndirnar skulu
merktar dulnefni en rétt nafn
höfundar skal fylgja með í
lokuðu umslagi. Nú þegar ein
mesta ferðahelgi ársins er að
ganga í garð, er rétt að hvetja
ferðafólk á leið um Vestfirði,
til að taka upp myndavélina og
smella af nokkrum verðlauna-
myndum. Nóg er myndefnið í
þessu fagra umhverfi.

Vinir veganna á Vestfjörðum
og Vegaálfurinn hafa einnig
efnt til sögusamkeppni í sumar
fyrir börn. Öll börn sem ferðast
um Vestfirði í sumar eru hvött
til að senda inn ferðasögu frá
uppáhalds staðnum sínum á
Vestfjörðum ásamt litaðri
mynd af Vegaálfinum og fá
þau að launum bol með mynd
af Vegaálfinum. Í lok sumars
verða síðan veitt verðlaun fyrir

bestu sögurnar og myndirnar.
Sögur og myndir skal senda
til: ,,Vinir Veganna á Vest-
fjörðum”, pósthólf 37, 400 Ísa-

firði. Það eru vinsamleg tilmæli
að sögurnar og myndirnar séu
merktar með nafni, heimilis-
fangi og aldri.

Jens Guðmundssonar
frá Lónseyri í Kaldalóni, Kirkjubæ Ísafirði

Guðmunda Helgadóttir
Sigríður H. Jensdóttir Valur Pétursson

Friðbjört Jensdóttir Þórir Kjartansson
Guðmundur H. Jensson Kristín Gísladóttir

Freymóður Jensson Inga Jóna Björgvinsdóttir
Pálína J. Jensdóttir Þorbjörn Jóhannesson

Margrét B. Jensdóttir Krístinn Ebenezersson
Sigvarður Halldórsson Guðríður Elíasdóttir

Ingi Guðnason
Halldóra Magnúsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn

Sérstakar þakkir til lækna, hjúkrunarfólks og starfsfólks á
Fjórðungssjúkrahúsinu á Ísafirði fyrir einstaklega góða

umönnun og hlýju í hans garð og okkar

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og hlýhug
við andlát og útför ástkærs eiginmanns míns,
föður, tengdaföður, fósturföður, afa og langafa
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,,Rokkbóndinn� Birkir Guðmundsson gefur út geislaplötu

Pantanasíminn
er 456 3367

,,Rokkbóndinn� Birkir Guðmundsson gefur út geislaplötu

Hörmungarnar á Flateyri
og í Súðavík kveikjan

 að útgáfunni

Birkir Guðmundsson
með geislaplötuna

,,Á afskekktum stað”.

Birkir Guðmundsson, fyrrum ,,Rokkbóndi� frá
Hrauni á Ingjaldssandi, hefur sent frá sér fjögurra

laga geislaplötu sem hann nefnir
,,Á afskekktum stað�. Þrjú lag-

anna eru eftir Birkir og eitt þeirra
er erlent við texta eftir Elías
Kjaran. Nokkrir norskir tónlistar-
menn koma við sögu á plötunni
en bakraddir syngur hinn eini
og sanni Eiríkur Hauksson,
sem gert hefur garðinn fræg-
an hérlendis sem og í Noregi.

Birkir, sem stundað hefur nám
í rekstrarhagfræði í Noregi frá

árinu 1993, er í sumarfríi um þessar
mundir og til að kynna afurðina, efndi
hann til útgáfuteitis í Vagninum á
Flateyri á föstudagskvöld. Hann sagði
í samtali við blaðið, að ástæðan fyrir
því að lögin væru aðeins fjögur, væri
einfaldlega sú að námsmenn erlend-
is væru ekki ríkasta fólk í heimi.
,,Áður en ég hélt til Noregs, spiluðum
við Árni Brynjólfsson á Vöðlum á
dansleikjum um átta ára skeið undir

nafninu ,,Rokkbændur�. Þetta var mikil vinna og hún
hefur ekkert minnkað við að fara til Noregs. Þar spila ég
mikið með norskum félaga mínum og þá aðallega í
einkaveislum s.s. í afmælum, í brúðkaupsveislum og
fleiru í þeim dúr. Það er mun meira að gera úti, en
samkeppnin er mun meiri þar og því verða menn að
berjast fyrir lífinu. Það eru margir í spilamennskunni þar
og það er erfitt að koma sér á framfæri en þegar því er
náð, er mikið meira að gera, enda markaðurinn mun
stærri en hér vestur á fjörðum.�

Birkir segir að kveikjan að útgáfu geislaplötunnar séu
þær hörmungar sem dundu yfir Flateyringa og Súðvíkinga
fyrir tveimur árum, en á plötunni er texti sem tengist
þeim atburðum. ,,Mér fannst ég þurfa að koma frá mér
jákvæðum straumum og kannski um leið að friða mína
eigin sál. Textinn er við titillagið á plötunni ,,Á afskekktum
stað� og fjallar hann um hvernig við eigum að snúa okkur
að morgundeginum. Þó svo að ég sé að fjalla þarna um
alvarlega atburði, þá er ekkert myrkur á plötunni, hún er
létt og vonandi þykir öðrum hún skemmtileg til hlustunar.�

Geislaplatan er gefin út í 500 eintökum, sem er sá fjöldi
sem Birki nægir að selja til að komast skuldlaus frá
útgáfunni. ,,Ef mér tekst að selja þessi 500 eintök, þá
verð ég skuldlaus og glaður,� sagði Birkir Guðmundsson.

TRYGGVI GUÐMUNDSSON HDL
HAFNARSTRÆTI 1 • ÍSAFIRÐI •      % 456 3940 & 456 3244 • o 456 4547

Fasteignaviðskipti
Fasteignir í þessari auglýsingu eru aðeins

sýnishorn af söluskrá skrifstofunnar. Allar frekari
upplýsingar varðandi söluskrá fasteigna eru veittar

á skrifstofunni að Hafnarstræti 1, 3. hæð.

um 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,-
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 her-
bergja íbúð á neðri hæð í tvíbýlishúsi.
Verð: 7.500.000,-

 3ja herbergja íbúðir
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 her-
bergja 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

á einni hæð ásamt bílskúr. Verð:
10.700.000,-
Hliðarvegur 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 43: 186m² raðhús á
þremur  hæðum ásamt bílskúr. Verð
9.800.000,-
Hlíðarvegur 48: 146,4m² einbýlishús
á þremur pöllum, mjög fallegt útsýni.
Verð: 7.000.000,-
Mjallargata 8: 117,8m² einbýlishús

 Einbýlishús / raðhús
Bakkavegur 25: 154 m² einbýlishús
á einni hæð ásamt bílskúr. Verð:
8.700.000,-
Brautarholt 12: 161,2m² einbýlishús
á einni hæð ásamt 53,3 m² bílskúr.
Góð greiðslukjör. Laust 1. ágúst.
Tilboð óskast.
Dalbraut 13: 120,7m² einbýlishús á
einni hæð ásamt bílskúr. Verð:
9.500.000,-
Heiðarbraut 6: 133,3m² einbýlishús

Túngata 21: 77,8 m² 4ra herbergja risíbúð
í þríbýlishúsi. Verð: 5.600.000,-

Hafraholt 14: 144,4m² raðhús á tveimur hæðum,
ásamt bílskúr. Verð: 9.500.000,-

Fjarðarstræti 38: 130m² 5 herbergja íbúð á 2 hæðum í
þríbýlishúsi. Hagstæð lán fylgja. Verð: 7.000.000,-
Einnig: 70 m² 4ra herbergja íbúð á rishæð ásamt

geymslu. Íbúðin er mikið endurnýjuð. Verð: 4.000.000,-

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 ásamt inn-
byggðum 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 í
norðurenda.. 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
Dvalarheimili aldraðra Verð:
6.100.000,-
Hlíf II: 50,4 m² íbúð á 4. hæð
í Dvalarheimili aldraðra. Verð:
5.900.000,-
Sundstræti 24: 69m² íbúð á jarðhæð
í þríbýlishúsi. Sér hiti, rafmagn og
inngangur. Mikið uppgerð.  Verð:
4.900.000,-

Engjavegur 31:  92,1m² 4ra her-
bergja íbúð á neðri hæð í tvíbýlishúsi.
Mikið uppgerð. Skipti á stærri eign
möguleg. Verð: 5.900.000,-
Fjarðarstræti 4: 120m² 4ra herbergja
íbúð á 3. hæð í fjölbýlishúsi. Verð kr.
6.500.000,-
Hjallavegur 12: 113,9m² 4ra - 5
herbergja íbúð á n.h. í tvíbýlishúsi.
Tilboð óskast.
Pólgata 4: 136 m² 5 herbergja íbúð á
2 hæð í þríbýlishúsi ásamt litlum
bílskúr. Verð: 5.500.000,-
Seljalandsvegur 20: 125,2m² 4ra
herbergja íbúð á neðri hæð í tvíbýli.
Verð: 7.900.000,-
Sólgata 5: 102m² 6 herbergja íbúð á
tveimur hæðum í norðurenda í tvíbýl-
ishúsi. 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 innbyggð-

á tveimur hæðum ásamt bílskúr.
Laust strax. Verð: 7.400.000,-
Seljalandsvegur 48: 188m² einbýlis-
hús á tveimur hæðum ásamt bílskúr.
Verð: 12.700.000,-
Silfurgata 9: 150m² einbýlishús, 4ra
herbergja á tveimur hæðum, ásamt
garði, kjallara og geymsluskúr. Verð:
6.800.000,-
Skipagata 11: 78,4 m² einbýlishús á
tveimur hæðum ásamt eignarlóð.
Verð: 4.500.000,-
Tangagata 6a: 99,7m² einbýlishús á
tveimur hæðum ásamt litlum kjallara.
Verð: 6.800.000,-
Urðarvegur 26: 236,9m² raðhús á
tveimur hæðum ásamt innbyggðum
bílskúr. Verð: 11.800.000,-
Urðarvegur 58: 209m² raðhús á
þremur pöllum ásamt innbyggðum
bílskúr. Verð: 12.500.000,-

 4-6 herbergja íbúðir

Engjavegur 21: 132,2m² 4-5 her-
bergja íbúð á efri hæð í tvíbýlishúsi
ásamt kjallara. Verð: 8.500.000,-
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Mikil óánægja með skipulag

og framkvæmd Ísafjarðarhátíðar

Viðurkenni að skipulagið
hefði mátt vera miklu betra

� segir Þórunn Gestsdóttir, aðstoðarmaður bæjarstjóra Ísafjarðarbæjar

Þegar Pétur pókus hafði
fundið sviðið sem hann átti
að skemmta á, fékk hann einn
áhorfanda til að hlekkja sig
með keðju.

Þessar tvær stúlkur tóku þátt
í dorgkeppninni sem haldin
var við Ásgeirsbakka.

Skipulag og framkvæmd
Ísafjarðarhátíðar 1997, sem
haldin var um síðustu helgi,
virðist algjörlega hafa farið úr
böndunum. Hætt var við nokkra
dagskrárliði hátíðarinnar sök-
um lélegrar þátttöku og á
nokkrum öðrum munu fulltrúar
hátíðarinnar ekki hafa látið sjá
sig. Urðu þátttakendur því að
skipuleggja sína eigin dagskrá.
Fjölmargir bæjarbúar hafa haft

samband við blaðið og lýst
óánægju sinni með skipulag
hátíðarinnar og telja hana bæj-
arfélaginu til mikils vansa.
Ljóst er að ef framhald á að
vera á hátíð sem þessari, þarf
undirbúningurinn að vera mun
lengri, skipulag mun betri og
framkvæmdinni fylgt fram til
enda.

Samkvæmt upplýsingum
blaðsins mun dagskrárliðurinn

,,Líf og fjör í Neðstakaupstað”,
sem auglýstur var kl. 14 á laug-
ardag, farið algjörlega úr bönd-
unum. Atriði sem þar höfðu
verið auglýst, voru dreifð um
stórt svæði og áttu því við-
staddir erfitt með að fylgjast
með þeim. Mjög fámennt var á
bryggjuballi sem boðað hafði
verið til við Sundahöfn um
kvöldið, og þar munu viðstadd-
ir hafa átt fótum sínum fjör að

launa, en á sama tíma og ballið
var haldið, unnu sjómenn að
því að landa úr bátum sínum. Í
lautarferð sem boðað hafði
verið til í Tunguskógi á sunnu-
dag, höfðu félagarnir Karíus
og Baktus verið auglýstir. Þeir
létu ekki sjá sig í ár frekar en á
síðasta ári, og enginn af skipu-
leggjendum hátíðarinnar mun
hafa verið á staðnum. Munu
því þátttakendur þurft að búa

til sína eigin dagskrá. Sömu
sögu er að segja af lokaatriði
hátíðarinnar, blysför og varð-
eldi í Stóruurð. Þar vantaði allt
til alls og mun íbúi einn úr ná-
grenninu þurft að útvega bensín
til þess að hægt yrði að tendra
varðeldinn.

,,Ég viðurkenni það fúslega
að skipulagið hefði mátt vera
miklu betra. Verði hátíðin hald-
in aftur, verðum við að skipu-

leggja hana með öðrum hætti.
Það getur verið að það þurfi
lengri tíma til að skipuleggja
hátíð sem þessa, og það er ljóst
að við lærum af þessum mis-
tökum,” sagði Þórunn Gests-
dóttir, aðstoðarmaður bæjar-
stjóra Ísafjarðarbæjar í samtali
við blaðið, en bæjarfélagið var
bakhjarl hátíðarinnar nú sem
áður.

Frá útimarkaðinum í Neðstakaupstað. Meðal þess sem boðið var upp á í Neðstakaupstað, var leikur
lúðrasveitar frá Linköping í Svíþjóð.

Félagar úr harmonikkufélaginu skemmtu á bryggjuballinu
við Sundahöfn.

Engin skipulögð útihátíð á Vestfjörðum um verslunarmannahelgina

Fjölskyldan í fyrirrúmiEngar skipulagðar útihátíðir
eru fyrirhugaðar á Vestfjörðum
um verslunarmannahelgina
samkvæmt upplýsingum sem
blaðið hefur aflað sér. Svo
virðist sem að fjölskyldan eigi
að vera í fyrirrúmi á þeim
stöðum sem hafa opið um
helgina, og geta því þeir sem
vilja meira fjör, sótt á þá staði
sem upp á það bjóða s.s. til
Siglufjarðar, Vestmannaeyja,
Akureyrar eða Neskaupstað
svo fáeinar útihátíðir séu
nefnar.

,,Það verður engin skipulögð
útihátíð hjá okkur í ár. Þar sem
lítið hefur verið bókað í gist-
ingu hjá okkur um verslunar-
mannahelgina, höfum við ekki
tekið ákvörðun um hvort við
bjóðum upp á lifandi tónlist. Á
þessari stundu get ég því aðeins
sagt að við bjóðum upp á góðar
veitingar og munum taka vel á
móti þeim sem vilja gista hjá
okkur, hvort sem það er á hót-
elinu eða á tjaldstæðinu,” sagði
Anna Aðalsteinsdóttir, hótel-

stjóri í Hótel Bjarkarlundi í
samtali við blaðið. Anna kvaðst
ekki vita um neina skipulagða
útihátíð í sínu næsta nágrenni,
en hún vildi benda ferðafólki á
að brúin yfir Gilsfjörð yrði opin
um helgina. Samkvæmt upp-
lýsingum blaðsins munu Ása-
trúarmenn halda sumarblót sitt
í Þorskafirði á laugardag og á
eftir verður vegleg veisla í
Bjarkarlundi.

Líkt og í Bjarkarlundi, verð-
ur ekki um neina skipulagða
útihátíð að ræða við Flókalund
í Vatnsfirði. ,,Þrátt fyrir að það
verði ekki nein útihátíð hjá
okkur, verður skipulögð dag-
skrá alla daga verslunarmanna-
helgarinnar. Við munum bjóða
upp á fjallahjólaferðir, kajak-
ferðir, gönguferðir auk leikja-
dagskrár fyrir yngstu kynslóð-

ina. Þá verður varðeldur á laug-
ardagskvöld. Við viljum ítreka
að hér er ekki um að ræða
útihátíð, heldur skipulagða
dagskrá fyrir alla fjölskyld-
una,” sagði Sigurjón Þórðarson
í Hótel Flókalundi. Hann sagði
þónokkuð hefði verið pantað
af herbergjum þó svo að reynsl-
an hefði sýnt að fólk biði eftir
veðurspánni áður en tekin væri
ákvörðun um hvert skyldi
halda. Blaðið hefur ekki upp-
lýsingar um neinar útihátíðir á
sunnanverðum Vestfjörðum,
en svæðisleiðsögumenn á
svæðinu munu bjóða upp á
skipulagðar gönguferðir alla
helgina.

Rólegt verður á svæðinu frá
Arnarfirði til Ísafjarðardjúps
um helgina og ættu því þeir
sem vilja vera í ró og næði að

geta ferðast um svæðið og
tjaldað þar sem því lystir. Hótel
Edda að Núpi í Dýrafirði mun
bjóða upp á sérstakt hlaðborð
um helgina, auk þess sem til
stendur að efna til tónleika með
óperusöngkonu. Sömu sögu er
að segja af Djúpmannabúð í
Mjóafirði. Þar verður engin
skipulögð hátíð, en Álfhildur
Jónsdóttir, rekstraraðili Djúp-
mannabúðar, sagði ferðamenn
velkomna á staðinn, hvort sem
þeir kæmu til að njóta hins
rómaða kaffihlaðborðs eða til
að tjalda. Margrét Karlsdóttir,
hjá Ferðaþjónustunni í Reykja-
nesi, sagði í samtali við blaðið
að líf og fjör yrði í Reykjanesi
um verslunarmannahelgina.
,,Það verða dansleikir hjá okkur
á laugardag og sunnudag þar
sem hinir vinsælu Sægreifar

frá Ísafirði skemmta. Það eru
komnar fjölmargar pantanir
fyrir gistingu og því má segja
að það verði líf og fjör hjá
okkur.”

Hrafnhildur Guðbjörnsdóttir
hjá Upplýsingamiðstöð ferða-
mála á Hólmavík, sagði mikið
um að vera í Strandasýslu um
helgina, þó svo að engin skipu-
lögð útihátíð yrði í ár. ,,Það er
heilmikið að gerast hjá okkur.
Á föstudag verður boðið upp á
hestaferð um nágrenni Hólma-
víkur, sama kvöld verður
dansleikur í Árnesi í Trékyllis-
vík, þá munu Húsdraugarnir
skemmta öll kvöldin á Café
Riis auk þess sem svokölluð
,,Hamingjuhelgi” verður á Hót-
el Laugarhóli í Bjarnarfirði. Þar
er um að ræða fjölskyldu-
skemmtun þar sem söngur, grín

og gleði verður í fyrirrúmi og
auk þess sem haldinn verður
dansleikur með hljómsveitinni
Sixtíes í Sævangi á laugardag
og sunnudag,” sagði Hrafn-
hildur.

,,Það verður rólegt hjá okkur
um verslunarmannahelgina en
aftur á móti verður hin árlega
Djúpavíkurhátíð haldin 15.-
17.ágúst. Á hátíðinni verður
boðið upp á listasýningu í síld-
arverksmiðjunni, það verða
leiksýningar og það verður sýn-
ing á verkum Bjarna Jónssonar,
listmálara auk þess sem til
sýnis verður líkan af Ófeigi,
síðasta hákarlaskipinu á
Ströndum. Þá mun Hörður G.
Ólafsson sjá um tónlist auk þess
sem við hjónin munum bjóða
upp á veisluhlaðborð á föstu-
dags- og laugardagskvöld. Það
eru þegar farnar að berast pant-
anir um gistingu og má í því
sambandi nefna að Bílddæling-
ar ætla að fjölmenna hingað,”
sagði Eva Sigurbjörnsdóttir,
hótelstýra á Hótel Djúpavík.

Holt í Önundarfirði

Árleg sandkastalakeppni
Hin árlega sandkastala-

keppni að Holti í Önundar-
firði, verður haldin á laugar-
dag og hefst kl. 14.

Á síðasta ári mættu um

tvö hundruð þátttakendur til
keppninnar og voru byggðir 49
kastalar og önnur listaverk í
sandinn. Hjálparáhöld í keppn-
inni eru skóflur og fötur og

ættu því allir að geta tekið þátt
í þessari skemmtilegu keppni,
jafnt ungir sem gamlir.

Það er Sparisjóður Önund-
arfjarðar sem styrkir keppnina.

Frá sandkastalakeppninni að Holti í Önundarfirði á síðasta ári.
Ljósmynd: Guðmundur Björgvinsson.
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Lífið erLífið er
hringferð

Finnur Magnússon
er verslunarstjóri í

Björnsbúð á Ísafirði.
Það sem helst er

merkilegt við þetta er
sú staðreynd, að Finn-

ur byrjaði einmitt
starfsferil sinn á ferm-

ingaraldri árið 1962
sem verslunarmaður á

sama stað, í henni
Björnsbúð á Ísafirði.

Ókunnugir mættu
kannski ætla að þessi

maður hefði unnið sig
upp í rólegheitum á

þessum stað á þeim 35
árum sem síðan eru

liðin, þarna í búðinni
gömlu við Silfurtorg-
ið, beint á móti æsku-

heimili sínu sem var
þar sem nú stendur

Stjórnsýsluhúsið og
minnir á strandaðan

borgarísjaka. En því er
alls ekki þannig farið.
Finnur staldraði ekki

lengi við í Björnsbúð í
það skiptið. Hann

hefur víða farið um
dagana, bæði suður og

austur og líka út og
suður og alltaf unnið
við verslunarstörf og
kaupmennsku, fyrir

utan eina vetrarvertíð
á Ísafirði í gamla daga.
Og nú er hann kominn

heim aftur eftir ára-
tugadvöl í burtu frá

æskuslóðum. Hringn-
um er lokað, í bili að

minnsta kosti. Björns-
búð er vissulega fastur

punktur í tilverunni,
eins og sagt hefur

verið.En hringirnir eru
fleiri sem lokast.

Þegar Finnur Magnús-
son fluttist frá Ísafirði

árið 1971 var hann
formaður Litla leik-

klúbbsins. Nú er hann
aftur orðinn formaður

Litla leikklúbbsins,
rétt eins og ekkert hafi

í skorist. Og syngur
enn söngvana úr Allra
meina bót eftir Jónas

og Jón Múla, rétt eins
og fyrir þrjátíu árum.

Silfurtorgið, hjarta Ísafjarð-
arbæjar, er undirlagt af jarð-
raski þessa dagana og verður
brátt orðið nýtt eina ferðina til
enda þótt það sé gamalt. Elstu
útverðir þess hafa einnig lagað
sig jafnharðan að breyttum
tímum og eru sífellt nýir þótt
þeir séu gamlir. Bókaverslun
Jónasar Tómassonar verður
senn áttræð og hefur verið á
núverandi stað bráðum sjötíu
ár en var áður spönn sunnar
við Silfurtorgið eða rétt handan
við Silfurgötuna og tilheyrði
þá Aðalstræti. Björnsbúð er enn
eldri. Laust fyrir síðustu alda-
mót keypti Björn Guðmunds-
son gullsmiður verslun Sigfús-
ar H. Bjarnarsonar að Silfur-
götu 1 og þar starfar Björnsbúð
enn, en áður hafði Björn rekið
verslun í húsi sínu að Smiðju-
götu 10, rétt neðar á Eyrinni.

Aðrir merkilegir útverðir
Silfurtorgs hafa smátt og smátt
verið að hverfa fyrir tímans
tönn og nýir risið í staðinn,
ennþá stærri og voldugri. Þar
sem nú er Stjórnsýsluhúsið
stóðu áður tvö mikil hús af
timbri gerð. Annað þeirra var
Hafnarstræti 1 sem var í eigu
Elíasar J. Pálssonar kaup-
manns. Þar voru niðri verslanir
en uppi var æskuheimili Finns
Magnússonar. Hafnarstræti 3
var einnig verslunar- og íbúðar-
hús, stórhýsið Fell, þar sem
eldsvoðinn hörmulegi varð árið
1946.

Ekki rennandi vatn
og ekki sími

Finnur Magnússon er Vest-
firðingur í húð og hár og for-

eldrar hans báðir ættaðir innan
úr Álftafirði. Móðir hans var
Guðbjörg Veturliðadóttir, látin
fyrir allmörgum árum, en faðir
hans er Magnús Guðnason, sem
nú dvelst í Sjúkraskýlinu í
Bolungarvík en átti um árabil
heimili í húsi dóttur sinnar og
tengdasonar í Bolungarvík eftir
að hann missti konuna. „For-
eldrar mínir og við krakkarnir
áttum heima að Hafnarstræti 1
í átján ár. Þar voru ekki mikil
nútímaþægindi, ekki einu sinni
rennandi vatn í íbúðinni. Við
þurftum að fara fram á gang
eftir vatni og niður brattan stiga
niður á næsta gang til að komast
á klósett. Og þaðan af síður
höfðum við síma.“

Þegar Fell brann
Fellsbruninn skelfilegi varð

tveimur árum áður en Finnur
fæddist. „Oft var minnst á þann
eldsvoða í æsku minni og þann
mannskaða sem þar varð. Þar
fórust meðal annarra móður-
bróðir minn og kona hans, en
börn þeirra tvö komust af fyrir
sérstaka tilviljun, eða hvað svo
sem á að nefna slíka hluti. Þetta
var nóttina eftir sjómannadag
og skemmtanahald hafði verið
í bænum um kvöldið. Þau
hjónin voru búin að fá barnapíu
til að vera heima hjá börnunum
þetta kvöld og um nóttina, en
hún forfallaðist og kom ekki,
þannig að börnunum var komið
fyrir hjá fólki úti í bæ. Það
varð væntanlega þeim öllum
þremur til lífs, börnunum og
barnapíunni.“

Búðarmaður

Á árunum frá tíu ára aldri
var Finnur þrjú sumur í sveit á
Birnustöðum í Ögurhreppi hjá
afa og ömmu Jóns Helga
Karlssonar, sem þar býr nú, og
síðan eitt sumar í Ögri hjá
Hafliða heitnum og Líneik, í
stóra og mikla húsinu sem
Landsbankinn á nú og notar
fyrir sumarhús. Fjórtán ára
gamall varð hann síðan búðar-
maður í Björnsbúð hinum meg-
in við torgið, eins og fyrr getur.
„Fljótlega fór ég svo að vinna í
versluninni hjá Jóni Ö. Bárð-
arsyni og var þar allt til 1969
þegar þeir keyptu búðina,
Heiðar Sigurðsson sem nú er
gjarna kenndur við Ljónið og
faðir hans og Úlfar Ágústsson
og stofnuðu Hamraborg. Eftir
það vann ég við verslunarstörf
hjá þeim og reri eina vetrar-
vertíð frá Ísafirði en fluttist til
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Keflavíkur vorið 1971. Í Kefla-
vík hélt ég mig við verslunar-
störfin, réð mig til Kaupfélags
Suðurnesja, þess hins sama
fyrirtækis sem einmitt rekur
Samkaup í dag, meðal annars
hér á Ísafirði. Foreldrar mínir
fluttust líka til Keflavíkur sama
ár og eignuðust þá eigið hús-
næði í fyrsta sinn og bjuggu
þar uns móðir mín lést. Þá bauð
Guðrún Bjarnveig systir mín
og Einar maður hennar pabba
að koma vestur í Bolungarvík
og þar hefur hann verið síðan.
Hjá Kaupfélagi Suðurnesja var
ég í tvö ár.“

Í minningunni eru allir
hlutir stórir

– Þig hefur tæpast grunað á
þeim tíma að þú ættir eftir að
vinna í Björnsbúð á Ísafirði á
ný og þá í samkeppni við versl-
un Kaupfélags Suðurnesja á
Ísafirði...

„Nei, það grunaði mig hreint
ekki. Ekki grunaði mig að ég
ætti eftir að fara aftur að vinna
í Björnsbúð, áratugum seinna.
Á þessum tíma var Björnsbúð
ekki í því steinhúsi sem nú
stendur hér, heldur í gamla
timburhúsinu sem var áður á
sama stað. Í minningunni eru
allir hlutir stórir og miklir,
þegar frá líður. Manni fannst
gamla Björnsbúð geysilega stór
og mikil á þeim tíma, bæði
verslunarhúsið sjálft og síðan
portið þar sem flutningabílarnir
komu með vörurnar. Þar út frá
voru svo byggingar þar sem
kjötvinnslan var og geymsla
fyrir grænmeti og ávexti. Núna
finnst manni Björnsbúð ekki
stór.“

– Það voru fleiri matvöru-
verslanir á Eyrinni á Ísafirði í
æsku þinni á sjötta áratugnum
en nú er...

„Já, miklu fleiri. Ísafjörður
var alltaf mikill verslunarbær
og mikið af litlum verslunum.
Þar má nefna Finnsbúð og
Verslun Matthíasar Sveins-
sonar þar sem hin nýja bóka-
deild Bókaverslunar Jónasar
Tómassonar er núna og Sport-
hlaðan var til skamms tíma.
Svo var verslun Jóns Bárðar-
sonar og Björnsbúð og Kaup-
félag Ísfirðinga, sem var líka
með útibú í kjallaranum í
blokkinni uppi á Hlíðarvegi.
Þá var bílaeign ekki eins
almenn og nú og það þótti
sjálfsagt að hafa líka verslun í
Efribænum. Líka var á tímabili
verslað með matvöru í Tún-
götunni, síðast Stebbi Dan.
Hann var nú einn gömlu félag-
anna minna í Litla leikklúbbn-
um í þá daga, og Magga systir
hans líka.“

Þegar ég fór að praktísera
– Hvað tók við eftir árin tvö

í Keflavík?
„Þá var ég ráðinn verslunar-

stjóri í Hagabúðinni á Hjarðar-
haganum í Reykjavík og var
þar önnur tvö ár. Þá þóttist ég
orðinn það reyndur í verslunar-
störfum, að ég vildi endilega
fara að reyna þetta upp á eigin
spýtur þegar ég vissi af búð til
sölu í Þingholtunum, einni af
gömlu og góðu Kiddabúð-
unum. Þá verslun keypti ég
snemma árs 1975 og rak hana í
sex ár undir nafninu Finnsbúð.
Í árslok 1980 keypti ég síðan
húsgagnaverslunina Hreiðrið í
Kópavogi og seldi Finnsbúð

stuttu síðar. Hreiðrið rak ég í
nokkur ár, fyrst í Kópavoginum
en flutti hana síðan á Grensás-
veginn í Reykjavík.“

Nóg af sápu og
rófum í kotinu

– Hér á Ísafirði var líka á
sínum tíma matvöruverslun
sem hét Finnsbúð en það er allt
annar handleggur og allt annar
Finnur Magnússon sem átti
hana...

„Já, það var allt annar Finnur
Magnússon. Okkur var oft
ruglað saman þegar ég var
ungur hérna heima á Ísafirði.
Ég nefndi að fjölskylda mín
hefði ekki haft síma í Hafnar-
stræti 1. Árið 1968 fluttumst
við nokkur hænufet yfir í Aðal-
stræti 22, í húsnæði sem Gísli
heitinn Einarsson og Margrét
kona hans höfðu átt, foreldrar
hennar Ínu hans Úlfars. Og þá
fékk ég í fyrsta skipti síma inn
á mitt heimili. Reyndar voru
það ekki foreldrar mínir sem
tóku inn síma og vildu það
reyndar ekki, höfðu aldrei verið
með síma og töldu sig ekki
þurfa neitt slíkt, þannig að ég
fékk síma á mínu nafni. Ég var
í ýmsu stússi og þótti betra að
hafa síma og var skráður fyrir
símanum sem Finnur Magnús-
son verslunarmaður. Það kom
iðulega fyrir að heildsalar voru
að hringja og spyrja hvort ekki
vantaði hitt eða þetta. Þegar
faðir minn varð fyrir svörum í
slíkum tilvikum var hann ekki
alltaf að flýta sér að leiðrétta
misskilninginn; sagðist nú
halda að nóg væri til af hveiti
eða sykri eða sápu eða rófum á
heimilinu eða hvað það nú var
hverju sinni. En þegar ég
opnaði síðar Finnsbúð í
Reykjavík, þá hringdi í mig
sonur Finns Magnússonar
kaupmanns, Magnús E. Finns-
son, þáverandi framkvæmda-
stjóri Kaupmannasamtakanna,
og var dálítið sár yfir því að ég
skyldi vera að nota þetta nafn,
sem faðir hans hafði átt á sinni
verslun á Ísafirði. En það varð
ekkert meira úr því og engin
frekari leiðindi eða eftirmál.

Finnsbúðin mín í Þingholt-
unum var skammt frá Hótel
Holti. Oft gisti þar fólk héðan
að vestan og þótti gaman og
einhvern veginn heimilislegt
að geta komið við í Finnsbúð í
Reykjavík, rétt eins og áður
fyrr heima á Ísafirði.“

Notalegt að koma
heim í Bókhlöðuna

– Þú hættir verslun með
húsgögn nokkru eftir að þú
fluttir Hreiðrið í Faxafen...

„Já, ég hætti því, enda var
kominn mikill afturkippur í
húsgagnaverslun á þeim tíma.
Í staðinn setti ég á laggirnar
billjardstofu í húsnæðinu. Þá
var mikill uppgangur í snókern-
um hérlendis í kjölfar þess að
heimsmeistarinn í þeirri grein
og fleiri útlendir snillingar
komu í heimsókn til landsins
og spiluðu hér. Ég þekkti dálítið
til þessarar íþróttagreinar,
spilaði bæði snóker og krambúl
hér heima á Ísafirði í æsku.
Það var töluvert iðkað hér á
þeim árum. Billjardstofuna í
Faxafeni rak ég í fáein ár en
sneri mér síðan aftur að mat-
vörunni. Kaupmenn sem ég
þekkti leituðu til mín að gerast

Maður sótti mikið í fjöruna og
sjóinn, enda átti ég heima rétt
við Bólverkið. Á veturna vor-
um við mikið í jakahlaupi. Lög-
reglan gerði nú sitt besta til að
koma í veg fyrir þá íþrótta-
iðkun, enda gat það verið stór-
varasamt þegar krakkarnir
duttu niður á milli jakanna. En
það er alltaf spennandi að gera
það sem er bannað. Á sumrin
smíðuðum við okkur fleka til
að sigla á. Hf. Smjörlíkisgerð
Ísafjarðar sem Elías J. Pálsson
átti var þarna við Hafnarstræt-
ið. Olían sem notuð var í smjör-
líkið kom í stórum tunnum sem
við notuðum í flekasmíði. Eftir
að ég var fluttur suður kom ég
öðru hverju vestur og hitti þá
Geir Guðbrandsson, sem hafði
gaman af að minnast atburðar
frá þessari siglingamennsku í
æsku minni: Eitt sinn kom Geir
niður í fjöru þar sem við Siggi
heitinn bróðir vorum að krafla
okkur í land eftir að ein tunnan
hafði losnað undan flekanum,
en hann sporðreistist og við á
bólakaf í sjóinn. Þegar við erum
skriðnir holdvotir á land lít ég
heldur vesældarlegur á Sigga
bróður og segi: Hvað skyldi
mamma segja núna, þetta er
fjórða skiptið fyrir hádegi! Það
var reyndar ekki nýlunda á
þeim árum að krakkarnir kæmu
heim og ekki þurr þráður á
þeim upp úr sjónum, en fjórum
sinnum bara fyrir hádegi var
kannski nokkuð mikið...“

Upphaf Litla leikklúbbsins
– Segðu mér frá fyrstu

árunum hjá Litla leikklúbbn-
um, gamli og nýi formaður...

„Þetta voru mjög skemmti-
leg ár. Litli leikklúbburinn var
stofnaður 1965 af ungu fólki
sem vildi koma hér í gang
leikfélagi, en Leikfélag Ísa-
fjarðar hafði ekki verið starf-
rækt um árabil. Upphaf LL var,
að ungt fólk hér í bæ setti upp
í Góðtemplarahúsinu barna-
leikritið Hans og Grétu og hug-
myndin var að endurlífga
gamla leikfélagið. En þeir sem
síðast höfðu verið í forsvari
fyrir Leikfélagi Ísafjarðar vildu
ekkert með það hafa að þessir
krakkar væru að endurvekja
það, einhverra hluta vegna, og
þá var ákveðið að stofna alveg
nýtt leikfélag. Ég var einmitt á
stofnfundi LL, starfaði með
honum alveg þangað til ég fór
til Keflavíkur og var við nánast
allar uppfærslur á þeim tíma,
ef ekki á sviðinu, þá við ljósin
eða leiktjöldin eða eitthvað
annað. Ég var í stjórn frá 1966
og þangað til ég fór suður 1971,
síðustu árin formaður. Þá var
Guðrún Eyþórsdóttir varafor-
maður og tók við af mér. Það
var ómetanlegt á fyrstu árunum
að vera undir leiðsögn og
leikstjórn Sigrúnar Magnús-
dóttur og njóta kunnáttu hennar
og langrar reynslu. Hún naut
mikilla vinsælda sem leikari í
Þjóðleikhúsinu á sínum tíma
en var hætt að leika þegar hún
kom hingað vestur. Það var
mikill og góður skóli að vinna
undir hennar stjórn.“

Þurftum að kaupa bíó-
sýningar í Alþýðuhúsinu

– Þú losnaðir ekki við bakt-
eríuna þó að þú yfirgæfir fél-
agana í LL...

„Leiklistin og allt í kringum
hana heillaði mig alltaf. Þetta

er baktería sem maður losnar
ekki svo glatt við. Árin mín
tvö í Keflavík starfaði ég með
Leikfélagi Keflavíkur. Datt
fljótlega inn í stjórn þar líka og
var formaður seinna árið. Svo
flyt ég til Reykjavíkur í stuttan
tíma en síðan fer ég í Kópavog
og þar starfaði ég með Leik-
félagi Kópavogs í mörg ár, var
þar í stjórn og formaður í nokk-
ur ár. Manni fannst það alveg
svakalega mikill lúxus, þegar
maður kom þangað, að geta
unnið á leiksviðinu frá fyrstu
æfingu til hinnar síðustu. Það
hafði ég ekki þekkt áður. Á
fyrstu árum LL voru sýningar í
Alþýðuhúsinu á Ísafirði. Æf-
ingar voru í hinum fjölbreyti-
legustu húsakynnum í bænum
og það var aðeins hægt að hafa
eina æfingu í Alþýðuhúsinu
sjálfu kvöldið fyrir frumsýn-
ingu. Þá voru þar bíósýningar
á hverju kvöldi og til þess að fá
húsið til afnota á skikkanlegum
tíma þurftum við að kaupa upp
bíósýningu og höfðum auðvit-
að ekki efni á því en urðum að
gera það fyrir generalprufu
síðasta kvöldið fyrir frumsýn-
ingu. Síðustu vikuna fyrir
frumsýningu eða svo fengum
við hins vegar að fara inn eftir
síðustu bíósýningu sem var
búin um kl. 11. Þá var eftir að
koma fyrir sviðsmynd og öðru
og æfingarnar sjálfar stóðu þá
kannski frá miðnætti og langt
fram eftir nóttu. Þetta var nátt-
úrlega fólk í fullri vinnu. Að-
staðan í Kópavoginum var þess
vegna allt önnur, þar sem Leik-
félag Kópavogs hafði sjálft um-
ráð yfir félagsheimilinu.“

Keypti Selið og fór, kom
aftur og seldi Selið

– Þið hafið ekki sýnt í Fél-
agsheimilinu í Hnífsdal á fyrstu
árum LL...

„Þegar ég fer héðan 1971 er
það ekki fullklárað og ekki búið
að ganga frá aðalsalnum,
heldur aðeins hliðarsalnum
sem var ekki með nothæfu sviði
fyrir sýningar, heldur aðeins
sviði sem rétt rúmaði hljóm-
sveit á dansleikjum. Þá var
alltaf sýnt í Alþýðuhúsinu. Eitt
það síðasta sem Litli leikklúbb-
urinn gerði meðan ég var hér
enn í formennsku var að fá
aðstöðu til æfinga í Hnífsdal.
Klúbburinn keypti þá smíða-
verkstæði Guðna Ásmundsson-
ar, sem síðan var nefnt Selið.
Sá staður var valinn einmitt
vegna þess að Félagsheimilið
var í byggingu á næstu grösum
og við horfðum til þess sem
framtíðarhúsnæðis fyrir leik-
sýningar á svæðinu. Það er dá-
lítið skemmtilegt hvernig ég
tengist bæði kaupunum og
sölunni á Selinu með áratuga
millibili. Ég skrifaði undir
kaupin sem formaður á sínum
tíma og svo aftur undir söluna
sem formaður 25 árum síðar.
Það mætti halda að sami maður
hefði verið formaður allan
þennan tíma....“

– ...og alltaf unnið í Björns-
búð.

„Það var nú öðru nær.“

Að berja litlar kúlur
með stórum kylfum

– Þú sést iðulega skeiðandi
um golfvöllinn í Tungudal,
berjandi litlar hvítar kúlur
áfram með stórum kylfum, eða

verslunarstjóri í matvöruversl-
un í Grafarvogi. Síðan tók ég
hana á leigu og rak hana sjálfur
um tíma og eftir það rak ég um
tíma matvöruverslun við Álfa-
skeið í Hafnarfirði. Síðan fór
ég austur á firði og tók að mér
rekstur verslunar Kaupfélags
Stöðfirðinga á Breiðdalsvík.
Þar var verið að tölvuvæða
verslunina og þeir leituðu að
manni sem kynni eitthvað á
því sviði og ég rak þá verslun í
tvö ár. Þaðan að austan kom ég
síðan beint heim á Ísafjörð fyrir
tveimur árum og fór að vinna í
Bókhlöðunni. Það var notalegt
að koma þangað til starfa,
góður andi, góðir stjórnendur
og gott samstarfsfólk. Það er
ríkt í minningunni, þegar mað-
ur stóð við eldhúsgluggann
heima í æsku og horfði beint
yfir í gluggana á Bókhlöðunni.
Hjá þeim feðgum Jónasi og
Gunnlaugi vann ég svo þangað
til í janúarlok í vetur, þegar
Benni í Vöruval keypti Björns-
búð og hóf sinn rekstur þar 1.
febrúar, á 10 ára afmæli Vöru-
vals, og réð mig sem verslun-
arstjóra. Nú er ég kominn á
nákvæmlega sama punktinn á
ný. Það er nú reyndar orðið
lítið eftir af skyldfólki mínu
hér vestra. Við hjónin skildum
eftir langa sambúð þegar ég
var á Breiðdalsvík. Ég er ein-
samall í dag.“

Sonur og bróðir
– Þið eigið uppkominn son...
„Hann heitir Sigurður Magn-

ús, fæddur 1975, og stundar
háskólanám þessi árin. Hann
er í Danmörku í sumar en var
hérna fyrir vestan síðasta
sumar. Nafn hans er annars
vegar samsett úr föðurnöfnum
okkar foreldra hans og jafn-
framt er þetta nafn bróður míns,

Sigurðar Magnúsar heitins
Magnússonar, sem fórst í
Hælavíkurbjargi í maímánuði
1974, árið áður en drengurinn
fæddist. Sigurður bróðir var
mikið náttúrubarn. Hann
kynntist á ungum aldri Jóhanni
Péturssyni vitaverði á Horn-
bjargsvita og heillaðist af nátt-
úrunni og björgunum. Hann var
friðlaus á hverju vori að komast
í björgin til eggjatöku. Hann
var mikið í þeim ferðum með
þeim frændum Kjartani Sig-
mundssyni og Tryggva lög-
fræðingi. Þegar slysið varð var
bróðir minn ásamt öðrum
manni við eggjatínslu en Kjart-
an kom annan hvern dag á bát
til þess að sækja eggin, sem
voru látin síga úr bjarginu og
niður í bátinn. Þá var ekki
GSM-tæknin og það varð ein-
faldlega að bíða hjá líkinu
þangað til Kjartan kom í næstu
ferð.“

– Hvernig er að vera kominn
heim aftur eftir öll þessi ár og
allar þessar breytingar og flutn-
inga og amstur?

„Mér finnst það ákaflega
gott. Vissulega er margt breytt
frá fyrri tíð. Flestir ættingjarnir
sem voru búsettir á Ísafirði eru
farnir burt, einnig er mikið af
skólasystkinum og leikfélögum
og kunningjum farið. En mér
líkar mjög vel að vera kominn
aftur.“

Hvað skyldi mamma segja
núna, Siggi bróðir?

– Helstu leikfélagarnir í
æsku?

„Það má segja að það hafi
nú verið allir jafnaldrarnir hér
á Eyrinni. Ungdómurinn á
Ísafirði skiptist þá í Eyrarpúka
og Efribæjarpúka og maður lék
sér nánast við alla hér á Eyrinni.
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þá við afgreiðslu í sjoppunni í
golfskálanum...

„Já, ég er mikið í golfi. Ég
hafði aldrei snert á golfkúlu
þegar ég kom hingað til Ísa-
fjarðar aftur fyrir tveimur ár-
um. Menn voru að æsa mig
upp í að koma inn á golfvöll og
prófa þetta. Ég asnaðist til þess
og sé ekki eftir því. Ég hef
kunnað svo geysilega vel við
þetta tómstundagaman að ég
fer inn á golfvöll helst í öllum
frístundum yfir sumarmán-
uðina þegar ég kemst úr vinnu.
Jú, þar er ég kominn í sjálft
félagsstarfið líka, í varastjórn,
í mótanefnd, formaður hús-
nefndar og vissulega nokkurs
konar sjoppustjóri líka.

Einn af félögum mínum í
golfinu er Ernir Ingason, sem
var til skamms tíma formaður
Golfklúbbs Ísafjarðar, en hann
var einmitt einn af fyrstu
formönnum Litla leikklúbbsins
fyrir þremur áratugum. Ég
starfaði mikið með honum þar
á sínum tíma, var í stjórn með
honum á fyrstu árunum og tók
við formennskunni af honum á
sínum tíma. Reynir bróðir hans
var fyrsti formaður LL.

Golfið er geysilega skemmti-
legt en krefst jafnframt gífur-
legrar þolinmæði. Það er ótrú-
lega erfitt að hitta eina helvítis
golfkúlu. Miklu meira en að

segja það. Þetta er ákaflega
holl og góð íþrótt, þetta er
útivera og bara með því að fara
einn hring og spila níu holur
labbar maður um fimm kíló-
metra. Og félagsskapurinn er
góður. Við fórum héðan saman
ellefu félagar til Skotlands í
golfreisu í vor, níu frá Ísafirði
og tveir úr Bolungarvík. Það
var að öllu leyti mjög skemmti-
leg ferð í góðum félagsskap.“

Frá Ísafirði til Keflavíkur
með viðkomu í Gautaborg

– En gamla leikhúsbakterían
tekur sig væntanlega upp þegar
haustar...

„Nánast allar mínar tóm-
stundir fóru í leiklistina á fyrstu
árum LL og svipað var í
Keflavík og Kópavogi. Þegar
svo að því kom að ég lagði
gerviskeggið og farðann á
hilluna var það einfaldlega
vegna þess að ég hafði svo
mikið að gera í mínum atvinnu-
rekstri og taldi mig ekki geta
sinnt þessu lengur.

Það má eiginlega segja í
þessu sambandi, að ég hafi flutt
frá Ísafirði til Keflavíkur með
viðkomu á leiksviði í Svíþjóð.
Litli leikklúbburinn fór í
leikferð til Gautaborgar vorið
1971 í tilefni af 350 ára afmæl-

ishátíð borgarinnar. Þar var þá
haldin leiklistarhátíð og þangað
boðið áhugaleikfélögum frá
öllum Norðurlöndum og LL
varð fyrir valinu héðan frá
Íslandi. Þá sýndum við Táp og
fjör eftir Jónas Árnason. Eftir
þá ferð kom ég ekkert vestur
aftur, því að ég var búinn að
ráða mig í vinnu í Keflavík.“

Góð konufólkaskepna
„Þá dettur mér í hug önnur

utanlandsferð með leiksýn-
ingu. Færeyskan getur verið
einkennilega skemmtilegt
tungumál. Þegar ég var í
Keflavík fórum við í leikför til
Færeyja með Kjarnorku og
kvenhylli eftir Agnar Þórðar-
son. Það var ógleymanleg ferð.
Þá var flogið aðeins einu sinni
í viku til Færeyja. Við fórum
þrír saman viku á undan hinum
til þess að undirbúa sýninguna
og létum m.a. prenta leikskrá á
færeysku. Við héldum blaða-
mannafund til þess að kynna
heimsókn okkar og sýninguna.
Færeyingarnir áttu dálítið erfitt
með að skilja nafnið á leikrit-
inu. Kjarnorka er að vísu eins á
færeysku og íslensku, en eitt-
hvað bögglaðist fyrir okkur að
útskýra orðið kvenhylli. Það
hafðist nú samt. Svo biðum
við eftir fyrsta blaðinu daginn

eftir og þá hét leikurinn á
færeysku „Kjarnorka og góð
konufólkaskepna“. Færeyskan
er frábærlega skemmtilegt
mál.“

Ekkert ég veit feg-
urra fljóðafljóð...

– Mér skilst að þú sért ekki
alveg búinn að gleyma söngv-
unum úr Allra meina bót, sem
LL færði upp fyrir þrjátíu
árum...

„Í afmælisfagnaði hjá Guð-
rúnu systur í Bolungarvík fyrir
tveimur árum var eingöngu
konum boðið en karlmenn voru
því aðeins velkomnir í selskap-
inn að þeir annað hvort þjónuðu
kvenfólkinu til borðs eða træðu
upp með einhverjum hætti.
Guðrún óskaði einmitt eftir því
að ég syngi þar lög úr söng-
leiknum Allra meina bót eftir
Patrek og Pál (Jónas og Jón
Múla), en uppfærslan á þeim
leik á Ísafirði fyrir þrjátíu árum
var henni mjög minnisstæð. Þá
var hún lítil stúlka. Það er
merkilegt hvað þetta rifjaðist
upp fyrir manni eftir allan
þennan tíma. Tónlistin í leikn-
um er alveg einstök.

Sammi rakari kom með
sérlega skemmtilega hugmynd
um daginn. Hann lék eitt

aðalhlutverkið í Allra meina
bót á sínum tíma og gerði það
geysilega vel. Hann kom með
þá hugmynd að LL setji upp
svolitla söngdagskrá úr leikrit-
inu í haust, t.d. niðri í Tjöru-
húsi, í tilefni þess að þrjátíu ár
eru liðin frá uppfærslunni okkar
hér. Þekktasta lagið í leiknum
er væntanlega það sem Pétur
skreiðarspekúlant syngur: Aug-
un þín blá eru mitt ljósaljós;
munnur þinn hýr er mín rósa-
rós... Eða söngur Höllu hjúkr-
unarkonu um það sem ekki má.
Það er mikill hugur í okkur að
gera þetta.“

Edinborgarhúsið
– Nú er framtíðarhúsnæði

LL í Edinborgarhúsinu. Hvað
er að frétta af framkvæmdum
og gangi mála þar? Hvenær
verður farið að setja upp
sýningar þar?

„Við horfum nú til alda-
mótanna í þeim efnum. Segja
má að næsti áfangi í húsinu sé
leiksalurinn sjálfur og kaffi-
húsið sem á að vera þar við
hliðina. Þetta kostar allt mikla
vinnu og peninga. Ég reikna
með því að LL bíði með stórar
hefðbundnar uppfærslur þang-
að til að við getum farið að
sýna í Edinborgarhúsinu. Aftur
á móti ætlar klúbburinn vissu-

lega að minna á sig öðru hverju
með ýmsum hætti í smærri stíl.

Edinborgarhúsið býður upp
á margvíslega nýja möguleika
og gerbreytta aðstöðu og verður
alveg geysilega skemmtilegt
þegar þar að kemur. Þá verður
loksins hægt að stunda hér
æfingar á sviði frá fyrstu
æfingu til hinnar síðustu í friði
í eigin húsnæði og þarf ekki að
vera að þvælast fyrir öðrum.“

Sögulok
Við Finnur Magnússon

verslunarmaður ökum niður að
höfninni á Ísafirði og horfum
yfir Sundin og yfir á Kirkju-
bólshlíð. Það er alltaf gott að
vera kominn heim, hvort sem
það er í Súdan eða Grímsnesinu
eða vestur á Ísafirði. Þetta er
vissulega sami staðurinn og
fyrrum, þótt landslagið á Skut-
ulsfjarðareyri sé breytt á marg-
an hátt frá því sem eitt sinn
var. Hafnarsvæðið stækkar og
Eyrin er ekki lengur mjó í Mjó-
sundunum. En faðmur fjalla
blárra er hinn sami og verður
það væntanlega áfram, löngu
eftir að mannfólkið hefur runn-
ið sitt skeið á jörðinni og
jafnvel hún Björnsbúð líka.

Texti: Hlynur Þór
Magnússon.

Laxveiði í ám við Ísafjarðardjúp síðustu 23 árin

Hátt í 7.500 laxar hafa
veiðst í Laugardalsá

Eins og greint var frá í síðasta
blaði, hefur laxveiði í ám við
Ísafjarðardjúp verið fremur
dræm það sem af er sumri. Í
síðustu viku voru rétt um 20
laxar komnir á land í Langa-
dalsá á nær sex vikna veiði-
tímabili og rúmlega 50 í Laug-
ardalsá. Enginn lax hafði veiðst
í Ósá við Bolungarvík og engar
fregnir hafa borist af veiði í
Hvannadalsá. Laxveiðiár víða
um land, að ám í Borgarfirði
undanskyldum,  hafa verið í
nokkurri lægð undanfarin tvö
til þrjú ár og hafa ýmsar
skýringar verið uppi um ástæð-
ur þessa. Eru þær helstar að
mikil veiði hefur átt sér stað á
laxi í sjó á Norður-Atlantshafi,
netaveiðar við strendur lands-
ins munu hafa aukist til muna
og þá mun eitthvað óútskýrt
hafa átt sér stað í lífríki sjávar
á þessum slóðum.

Í nýjasta tölublaði Veiði-
mannsins, málgagni stang-
veiðimanna, er yfirlit yfir fjölda
veiddra laxa valinna laxveiðiáa
á Íslandi á árunum 1974 til
1996. Þar kemur fram að á
þessu 23 ára tímabili hafa
veiðst 7.454 laxar í Laugar-
dalsá, eða að meðaltali 324 á
ári. Flestir laxar komu á land í
ánni árið 1978 eða 703 en fæstir
voru þeir á síðasta ári eða 111
talsins. Árið 1974 veiddust 309
laxar í ánni, árið eftir voru þeir
601 og árið 1976 fór veiðin
niður í 245 laxa. Árið 1977
veiddist 681 lax í Laugardalsá,
703 árið 1978, 695 árið 1979,

276 árið 1980, 288 árið 1981,
250 árið 1982, 181 árið 1983,
125 árið 1984 og árið 1985 fór
veiðin í 421 lax. árið 1986
veiddust 386 laxar í ánni, 190
árið 1987, 501 árið 1988, 280
árið 1989, 161 árið 1990, 284
árið 1991, 220 árið 1992, 265
árið 1993, 157 árið 1994, 223
árið 1995 og á síðasta ári, sem
er lakasta veiðiárið frá því veiði
hófst þar, veiddust aðeins 111
laxar.

Í Langadalsá hafa 3.447
laxar veiðst á síðustu 23 árum.
Mesta veiðin var árið 1992, en
þá veiddust 292 laxar. Minnst

var veiðin aftur á móti árið
1984 en þá veiddist aðeins 31
lax í ánni. Meðalveiði síðustu
23 ára er 150 laxar á veiði-
tímabili. Árið 1978 veiddust
78 laxar í ánni, árið eftir fóru
þeir í 172, árið 1976 voru þeir
170, 189 árið 1977, 203 árið
1978, 277 árið 1979, 206 árið
1980, 111 árið 1981, 101 árið
1982, 98 árið 1983, 31 árið
1984 og árið 1985 veiddust 54
laxar í ánni. Árið 1986 veiddust
112 laxar í ánni, 67 árið 1987,
95 árið 1988, 130 árið 1989, 88
árið 1990, 217 árið 1991, 292
árið 1992, 241 árið 1993, 72

árið 1994, 251 árið 1995 og á
síðasta ári veiddust 192 laxar í
ánni.

Ekki eru til veiðitölur fyrir
Hvannadalsá á sama tímabili,
og virðist sem sum árin hafi
engin veiði verið í ánni eða að
veiðitölur hafi ekki fengist
uppgefnar. Í Veiðimanninum
eru aflatölur fyrir sautján ár og
samkvæmt þeim hafa veiðst
1.220 laxar í ánni, eða 72 laxar
að meðaltali á ári. Mest var
veiðin árið 1991 eða 304 laxar
og minnst var hún árið 1989
eða 23 laxar.

Frá Laugardalsá í Ísafjarðardjúpi. Síðustu 23 árin hafa veiðst þar 7.454 laxar eða 324 laxar
að meðaltali á ári. Til sölu

Hnífsdalsvegur 27, Ísafirði: Um er að
ræða annars vegar 413m² iðnaðarhúsnæði
í góðu standi, en nú er þar starfrækt vélsmiðja
með alhliða nýsmíða- og viðgerðarþjónustu.
Hinsvegar er 182m² glæsileg íbúð með
parketi og harðviðarinnréttingum.

Upplýsingar um verð og kaupskilmála fást
á skrifstofunni hjá undirrituðum.

Tryggvi Guðmundsson hdl.
Hafnarstræti 1 � 400 Ísafirði

Sími: 456 3244 � Fax 456 4547

ÍÞRÓTTAHÚSIÐ TORFNESI

Starfsmann vantar (kvenmann) frá
1. september 1997 til 1. september
1998. Um er að ræða fullt starf.
Upplýsingar hjá undirrituðum á
skrifstofunni eða í síma 456 3722.

Íþróttafulltrúi Ísafjarðarbæjar.

ÍSAFJARÐARBÆR
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Á föstudag var undirritaður
samningur milli Skipasmíða-
stöðvarinnar hf., á Ísafirði og
Reykjaborgar ehf., í Reykjavík
um smíði á 50 tonna, 18 metra
löngum og  5,5 metra breiðum
dragnótaskipi. Mun hér vera
um að ræða eina nýsmíði fiski-
skips sem er í gangi hér á landi,
en síðasta nýsmíði fiskiskips
sem lokið var hérlendis, var
einnig hjá Skipasmíðastöðinni,
en henni lauk í nóvember á
síðasta ári.

Sigurður Jónsson, fram-

kvæmdastjóri Skipasmíða-
stöðvarinnar hf., vildi í samtali
við blaðið, ekki gefa upp
smíðaverð skipsins, sagði það
trúnaðarmál milli fyrirtækj-
anna tveggja. ,,Þetta er eina
raunverulega nýsmíðin á fiski-
skipi sem unnin er hérlendis
um þessar mundir. Það er verið
að endursmíða gömul skip,
nánast alveg eins og um ný-
smíði væri að ræða, en ef við
tölum um hefðbundna nýsmíði,
þá er þetta eina verkefnið sem
unnið að hérlendis um þessar

mundir,” sagði Sigurður í sam-
tali við blaðið.

Sigurður sagði að ráðgert
væri að hefja smíði á skipinu í
september en áætluð afhending
þess er í apríl á næsta ári. Á
milli 25 og 30 manns munu
koma beint og óbeint að smíði
skipsins. Skipið, sem mun bera
nafnið Reykjaborg RE 25, er
að öllu leyti hannað hannað af
starfsmönnum Skipasmíða-
stöðvarinnar.

Teikning af hinu nýja skipi sem starfsmenn Skipasmíðastöðvarinnar hf., á Ísafirði hefja
smíði á í september.

Skipasmíðastöðin hf., á Ísafirði

Hefur smíði á 50 tonna dragnótabáti

Björgunarsveitarmenn, áhöfn þyrlunnar og sýslumaðurinn á Ísafirði að loknu góðu
dagsverki.

Bönd sett á slysavarnaskýlið að Látrum í Aðalvík. Þyrlan lyftir því upp... ... böndin slitna og annar endi þess dettur niður.

Chinnock þyrla bandaríska hersins í flutningum fyrir björgunarsveitir við Djúp

Slysavarnaskýli flutt og öðru snúið
Ein af Chinnock þyrlum

bandaríska hersins, sem
undanfarna daga hafa verið
notaðar við almannavarna-
æfinguna Samvörður 97,
kom til Ísafjarðar á sunnu-
dag. Verkefni þyrlunnar hér
vestra var að aðstoða björg-
unarsveitarmenn við flutning
á slysavarnaskýli í Aðalvík,
sem og við að snúa skýli sem
staðsett er á Sandeyri á
Snæfjallaströnd. Það voru
björgunarsveitarmenn í Bol-
ungarvík sem höfðu yfirum-
sjón með flutningi skýlisins
í Aðalvík en kollegar þeirra í
Súðavík höfðu veg og vanda
af verkinu á Sandeyri.

engar skemmdir urðu á skýl-
inu,” sagði Friðþór Eydal,
upplýsingafulltrúi varnarliðs-
ins í Keflavík í samtali við
blaðið.

Friðþór sagði að kostnaður
vegna slíkra verkefna væri
greiddur af bandaríska hernum,
enda væri litið svo á að hér
væri um æfingu að ræða fyrir
þyrlusveitina. Auk framan-
greindra verkefna, flutti þyrlan
dráttarvél frá Ísafirði til
Grunnavíkur fyrir björgunar-
sveitirnar við Djúp. Ljósmynd-
ari blaðsins fór með í ferðina
til Aðalvíkur á sunnudag og
tók þá meðfylgjandi myndir.

,,Okkar verkefni var að færa
til tvö slysavarnaskýli, annars
vegar á Látrum í Aðalvík og
hins vegar á Sandeyri á Snæ-
fjallaströnd. Skýlið í Aðalvík
var fært til um 50 metra, á stað
þar sem það liggur betur við
vegna snjóa og á Sandeyri var
skýlinu snúið við þannig að
hurð þess sneri fram á sjó, en
töluvert er um ísingu á þessum
slóðum yfir vetrartímann.
Verkin gengu vel að öllu leyti,
ef frá er talið smá óhapp í Aðal-
vík. Þar skárust í sundur bönd
sem héldu húsinu með þeim
afleiðingum að annar endi
hússins datt niður. Verkið
tafðist lítillega við þetta en Björgunarsveitarmenn í þyrlunni á leið til Aðalvíkur.

Slysavarnaskýlið á nýja staðnum við Látra í Aðalvík.
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Nú er tækifæri!
Til sölu

 er falleg og vel skipulögð
4ra herbergja 118m² íbúð
við Stórholt 7 á Ísafirði.
Útborgun 1.200.000,-
Áhvílandi 2.200.000,-

Hægstæð lán
Húsbréf 2.350.000,- sem

kaupandi tekur
Eftirstöðvar 1.250.000,-
sem seljandi lánar í 2 ár

Samtals 7.000.000,-
Upplýsingar í síma 456 4212
og hjá Tryggva Guðmunds-
syni hdl. í síma 456 3244.
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310TOPP
http://www.viking1000.org
Nú eru liðin 1000 ár frá því
þegar víkingar námu land í
Ameríku.Þessi heimasíða
inniheldur allt um þessar
siglingar.

http://www.textavarp.is
Nú er upplýsingamiðillinn
Textavarpið kominn á netið
og jafnfullur af upplýsingum
og áður.

http://www.thx.com
Ef þig langar að setja upp
THX hljóðkerfi upp í stof-
unni þinni þá er þetta síðan
þín. Hér er hægt að finna
ýmsar upplýsingar um hljóð-
kerfið og hvernig á að setja
það upp.

1. Turbulance

2. Sleepers

3. Evita

4. Djöflaeyjan

5. Bound

6. Glimmer Man

7. First Wifes Club

8. The Craft

9. Secrets and Lies

10. Fear

HELGAR
veðrið

góðar
á

NETINUh
tt

p
:

ókeypis smáauglýsingarókeypis smáauglýsingar
kaup & salakaup & sala

Horfur á fimmtudag:
Suðaustlæg átt, víðast
gola eða kaldi. Dálítil
súld eða skúrir um
sunnan og austanvert
landið en annars þurrt
að mestu. Hiti 10 til 20
stig, hlýjast norðvest-
anlands.

Horfur á föstudag:
Suðaustlæg átt, víðast
gola eða kaldi og víða
léttskýjað norðan og
norðvestanlands.Hiti
10 til 20 stig.

Horfur á laugardag:
Hæg breytileg átt,
skýjað með köflum og
smá skúrir. Hiti 10 til
17 stig.

 Horfur á sunnudag:
Hæg breytileg eða
norðvestlæg átt. Skýj-
að með köflum. Hiti 9
til 17 stig.

MYNDBÖND
HJÁ

VÍDEÓHÖLLINNI

Sólgata 11 • 400 Ísafirði
Sími 456 5091

Sumaropnum í Vídeóhöllinni
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

Þjónusta er
okkar mottó!

Tölvuleikir og
Nintendo 64 tölva

Verð á myndböndum:
Nýjar myndir kr. 400,- ( ein eldri frí með)
Eldri myndir kr. 200,- (yfir 3000 myndir)

Teiknimyndir kr. 100,-

TILBOÐ

Prodigy          1.799
Pottþétt 8       2.599

Gervihnattabúnaður

Móttakari          22.490
1.2m diskur       33.782
LNB 0.7 dB         7.500
MAC² afruglari 26.540
Samtals              90.312
TILBOÐ         79.900

Gervihnattafréttir
(Satt fréttir)

TVS Sportkanalen:
1. ágúst

AB - Lyngby
2. ágúst

Góðgerðarskjöldurinn
Chelsea - Manchester U.

Ali - Norton II

Strumparnir, Jón frá
Hvanná, Bandalög 7

 Pottþétt Ást

Til sölu
Til sölu er Selja-
landsvegur 85.

Allar nánari upplýs-
ingar veitir Sig-
mundur í síma
456 5370 milli

 kl. 19:00 og 21:00.

Til sölu Urðavegur 49 efri
hæð, 180m². Verð:
10.700.000. Upplýsingar í
síma 456 4244.

Bráðvantar kojur ódýrt eða
gefins. Upplýsingar í síma
456 8123.

Til sölu vegna flutninga.
Skiptiborð  sem passar ofan
á baðkar, BMX reiðhjól
fyrir 7-10 ára. Einnig Rem-
ington Expresso hagla-
byssa og Brend 22 cal.
riffill . m/ kíki í kassa.
Upplýsingar í heimasíma
456 7226 eða vinnusíma
456 7500 og eftir 1. ágúst í
síma 456 7494.

Til sölu Playstation leikir .
Upplýsingar í síma 456
4044 eða 897 6706.

Óska eftir skellinöðru í góðu
ástandi. Upplýsingar í síma
567 4275.

Búslóð til sölu vegna flutn-
inga. Þvottavél, ísskápur,
sófasett, hjónarúm, sjón-
varp og margt fleira. Upplýs-
ingar gefur Margrét í síma
456 5181.

Til sölu Starno farsími. Upp-

lýsingar í síma 456 7643.

Vantar notað timbur  1x6,
einnig útihurð og svalahurð.
Upplýsingar í síma 456 8219.

Til sölu MMC Galant  árg.
’96, svartur á lit og ekinn
15.000 km.  Upplýsingar í
Bílatanga.

Firma- og liðakeppni 4.
flokks BÍ.  Fer fram þriðju-
daginn 5. ágúst frá kl.19.00-
22.00.  Keppt verður á æfinga-
svæði yngri flokka BÍ við
Tungu á Ísafirði.  Spilað verður
á lítil mörk og 5 leikmenn
verða í hverju liði og þar af
einn markvörður.  Liðaskipan
er algjörlega frjáls og ekki

bundin aldri, kyni eða öðru.
Verð á lið er kr. 5000.-  Skrán-
ing í síma 456 3626 eða senda
skráningarseðil í fax 456 3626.

Til sölu AEG þvottavél á kr.
25.000.-  Upplýsingar í síma
456 4662.

Til sölu 12 kw hitatúpa 90
lítra.  Upplýsingar í síma 456
7184.  Magnús.

Tveir páfagaukar til sölu kr.
500.- hver fugl.  Upplýsingar
í síma 456 4184 eftir hádegi
og á kvöldin.

Óska eftir Boss turbo over-
drive effektatæki fyrir gítar.
Upp-lýsingar í síma 456 4568
eftir kl. 19.00.

Til sölu 250 lítra fiskabúr
ásamt fiskum og fylgihlutum.
Upplýsingar í síma 456 3349.
Haraldur.

Tapast hefur gullarmband.
Upplýsingar í síma 456 3303.
Rebekka á Hlíf.

Óska eftir að taka á leigu 3ja.
herbergja íbúð á eyrinni.

Upplýsingar í síma 456
4440 á kvöldin.

Til sölu 21 gíra kven fjalla-
hjól ónotað, með ýmsum
aukahlutum.  Upplýsingar í
síma 456 4075.

Til leigu 2ja herbergja
íbúð á eyrinni frá 1. sept-
ember.  Upplýsingar í síma
456 4075.

Páfagaukur og hamstur
fást ódýrt eða gefins, fylgi-
hlutir fylgja.  Upplýsingar í
síma 456 5361 á kvöldin.

Til sölu 486 DX2 66 MHz
tölva. Utbúnaður: 2 Mb
skjákort, 350 Mb harður
diskur, geisladrif, 14.400
bps módem og VGA skjár.
Selst ódýrt. Upplýsingar í
síma 456 7043.

Skatturinn
- eina ferðina enn!

Nú er komið að því að leggja fram álagningarskrána og
skuldadögunum. Ekki verður lengur umflúið að horfast í
augu við veruleikann. En hvaða veruleiki er það sem við
blasir? Jú afleiðing ákvarðana þingmanna okkar. Alþingi
tekur ákvarðanir um skattlagningu, hvað skuli skattlagt
og með hvaða hætti. Þess vegna á almenningur ekki að
láta gremju sína yfir ,,óréttlátum� sköttum bitna á skatt-
stofufólkinu eða hvað?

Ef að líkum lætur munu hefjast upp miklar umræður
um skatta einstakra manna og fyrirtækja og enn frekar
um skattleysi annarra. Sumir virðast geta lifað afskaplega
góðu lífi án tekna sem duga til skattlagningar. Sú
misskipting og önnur sem almenningur telur sig þurfa að
líða fyrir er á valdi alþingismanna. Þeir geta leiðrétt lögin.
Í þeim tilvikum er gremjunni réttilega beint að stjórn-
málamönnum.

En margt fleira kemur til. Skattstofur landsins eru
sagðar starfa með ólíkum hætti. Sjálfsagt eru sögur af
smámunasemi starfsmanna á einstökum skattstofum mjög
orðum auknar. Hinu verður þó ekki neitað að stundum
verður hinn almenni skattþegn agndofa þegar
fyrirspurnir berast. Þar er oft smátt spurt.
Hagsmunir ríkisins af bréfskskiftum við
skattþegninn eru oft ansi smáir.
Kannski er verið að sækja nokkur
þúsund krónur, jafnvel innan við
fimmþús-undkallinn. Vinnan
kostar sennilega svipað. Enda
er það svo að oft eru ekki
sendar fyrirspurnir.
Gjaldandanum er einfaldlega
tilkynnt að búið sé að breyta
framtalinu hans og
skattinum um leið. Fæstir
nenna að kæra en það ættu
allir að gera. Ekki má gleyma
að refsifangi á Litla Hrauni
sótti tugi milljóna í
ríkissjóð í endurgreiddum
virðisaukaskatti, átölu-
laust af skattkerfinu.

Stjórnsýslulögin lögðu,
og leggja enn, þá skyldu á
herðar stjórnvöldum að
veita þegninum rétt til andsvara. Skattstjórum jafnt og
öðrum yfirvöldum ber að fara að lögum. Í skiptum sínum
við stjórnvöld er borgarinn hinn smái að berjast við hinn
stóra. Hafa ber í heiðri lögverndaðan rétt þegnanna.
Alþingismenn eiga þakkir skilið fyrir þá löggjöf.
Skattstjórum Íslands og starfsfólki verður að virða til
vorkunnar að starf þeirra er yfirgripsmikið og vandasamt,
en þá er að vera vandanum vaxinn.

Of háir skattar og mismunun
Fróðlegt hefur verið að hlusta á fréttir af væntanlegri

álagningu, sem mun færa ríkissjóði meiri tekjur í formi
hátekjuskatts en við var búist. Það er gleðiefni svo fremi
að um raunverulegan hátekjuskatt sé að ræða. Hér verður
þó efast. Fjölskylda sem hefur rúmar fjögurhundruðþús-
undkrónur í mánaðartekjur er farin að greiða hátekju-
skatt, 5% af því sem er umfram eða alls nálægt 47%.

Þó er þessi aðferð kannski skömminni skárri en að
skattlegja ellilífeyrisþega af lífeyri sínum. Hvers vegna?
Jú vegna þess að nú hefur verið tekinn upp tekjuskattur
á svokallaðar fjármagnstekjur, 10%. Þá vaknar spurningin
um jafnræði. Ótækt er með öllu að þeir sem hafa safnað
sér ellilífeyri í lífeyrissjóði greiði hærri skatt af lífeyri
sínum en þeir sem hafa safnað sér fé í banka eða á annan
hátt til að lifa af í ellinni. Hinir fyrrnefndu greiða nálægt
42% af sínum tekjum nái þær skattleysismörkum. Þeir
síðarrnefndu aðeins 10%, en af öllu. Þarna er sparnaðar-
forminu mismunað. Jafnræðis er ekki gætt.

Skattar verði lækkaðir
Nú er það svo að allir Íslendingar taka þátt í kröfugerð

á hendur ríkinu með einum eða öðrum hætti, auk þess að
kjósa yfir sig alþingismenn sem standa milli tveggja elda,
kröfunnar um aukna þjónustu og um lægri skatta.
Einstaklingurinn á að bera ábyrgð á lífi sínu eins og
framast er unnt. Sveitarfélögin hafa yfirtekið grunn-
skólann og fengið auknar tekjur af sköttum um leið.
Ríkið rekur enn sjúkrahús, vegagerð og framhaldsskóla,
svo fátt eitt sé nefnt. Landsbyggðarsjúkrahúsin telja að
sér vegið með kröfum um sparnað. Sama er uppi á
teningnum með framhaldsskólana. Allir vilja betri vegi.
Fróðlegt verður að sjá hvernig rekstur jarðganga undir
Hvalfjörð gengur af ,,beingreiðslum� neytenda.

Barnabætur, húsnæðisbætur, vaxtabætur og sjómanna-
afsláttur eru enginn endanlegur og heilagur sannleikur.
Njótendum er vel hægt að unna bótanna og afsláttar. En
um leið er rangt að sjávarútvegur á Íslandi sé ekki
ríkisstyrktur. Sjómannaafsláttur nemur einum og hálfum
milljarði króna. Það er styrkur ríkisins til sjávarútvegs.
Nær væri að fella hann niður áður en talað er um
auðlindaskatt.

Umræða um einfaldara skattkerfi, þar sem millifærslur
eru ekki aðalatriði, er tímabær.

- Stakkur
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Steingrímur Pétursson
frá Hjöllum

Vilborg Ólafsdóttir
Guðrún Dagný Steingrímsdóttir Jóhann Snorri Arnarson
Þorbjörn Steingrímsson Guðfinna Birna Guðmundsdóttir

Pétur Steingrímsson
og barnabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og vinarhug
við andlát og útför eiginmanns míns,

föður okkar, tengdaföður og afa,

Súðavíkurhreppur

Ákveður að hefja
gerð minningarreits

þykkt að hafa samráð við ein-
staka aðstandendur þeirra sem
fórust, varðandi rústir þeirra
húsa sem þeir fórust í. Einnig
var samþykkt að einstakir að-
standendur ráði því hvort nöfn
látinna ástvina þeirra verði rit-
uð á minningarskjöld sem
fyrirhugað er að reisa. Þá var
samþykkt að öllum hugsan-
legum afgangi að fjármunum
Samhugar í verki, sem nú er í
vörslu Súðavíkurhrepps, verði
varið til minningarreitsins.
Hreppsnefndin samþykkti
einnig að sveitarstjórinn myndi
halda áfram samstarfi og
samvinnu við sr. Kristján
Björnsson, við að leita sátta
varðandi eftirmála hreinsunar-
starfa eftir snjóflóðin.

Hreppsnefnd Súðavíkur-
hrepps, ákvað á fundi sínum í
gærmorgun, að fela sveitar-
stjóranum, Ágústi Kr. Björns-
syni, að hefja viðræður við
landslagsarkitektanna, Aðal-
heiði Kristjánsdóttur og Ástu
Traustadóttur, um nánari út-
færslu á tillögu þeirra um minn-
ingarreit um þá sem fórust í
snjóflóðinu í Súðavík. Félag
landslagsarkitekta gaf hönnun
á minningarreit á þeim stað
sem flóðið féll og bárust ellefu
tillögur frá 25 félögum. Sérstök
dómnefnd fjallaði um tillögur-
nar, sem kynntar voru í grunn-
skólanum í Súðavík á sunnu-
dag, og fékk tillaga þeirra Aðal-
heiðar og Ástu, fyrstu verðlaun.

Á fundinum var einnig sam-

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

Fasteignaviðskipti

ÍSAFJÖRÐUR:
Miðtún 31: 190 m² endaraðhús á
2 hæðum. Tilboð óskast.
Stakkanes 6: Rúmlega 140m²
raðhús ásamt bílskúr og sólstofu.
Verð 11.500.000,-
Strandgata 5: Hnífsdal, 2ja herb.
íbúð 65 m² á 2. hæð í sambýlishúsi.
Íbúðin er laus. Verð kr. 2.000.000
Pólgata 6: 3ja herbergja íbúð á 3.
hæð. Verð: 3.900.000,-
Mánagata 6: Efri hæð 155m² 5-6
herbergja. Laus fljótlega. Verð:
6.300.000,-

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

Mjallargata 6: Norðurendi, 2x40m²
4ra herbergja íbúð ásamt tvöföldum
bílskúr. Íbúðin er laus. Verð:
3.600.000,-
Silfurgata 11: 3ja herbergja íbúð á
1. hæð. Verð: 4.000.000,-
Stórholt 11: 3ja herbergja íbúð á
3. hæð fyrir miðju. Laus. Verð
4.300.000,-
Strandgata 7: Þetta hús er nú til
sölu á aðeins kr. 6.500.000,-
Pólgata 4: 5 herbergja íbúð á 3.
hæð. Verð: 3.600.000,-
Urðarvegur 60: Glæsilegt raðhús,
alls rúmlega 200m², ásamt bílskúr.

Dalbraut 10: 115m² einbýlishús ásamt bílskúr. Skipti á
íbúð í  Hafnarfirði koma til greina. Verð: 7.100.000,-

Skipti á minni eign á eyrinni koma til
greina. Tilboð óskast.

BOLUNGARVÍK:
Kirkjuvegur 2: 214m²  glæsilegt
einbýlishús með innbyggðum bílskúr.
Laust samkvæmt samkomulagi.
Traðarland 10: Einbýlishús ásamt
bílskúr. Verð: 7.200.000,-
Skólastígur 21:  3ja herbergja íbúð
á 1. hæð. Íbúðin er mjög falleg og er
auð. Verð kr. 3.700.000,-
Stigahlíð 2 og 4:   2ja og 3ja
herbergja íbúðir. Verð: 1.500.000,-
til 3.000.000,-
Völusteinsstræti 28: 150m²
einbýlishús á tveimur hæðum ásamt
bílskúr. Nýuppgert að utan. Verð:
7.000.000,-
Hafnargata 46: Allt húsið. Selst
ódýrt.
Traðarland 24: 200m² einbýlishús í
lélegu ástandi. Selst ódýrt á góðum
kjörum.
Vitastígur 11: Neðri hæð. 82m² 3ja
herbergja íbúð. Tilboð óskast.
Vitastígur 21: 3ja herbergja íbúð á
efri hæð. Laus eftir samkomulagi.

Stórholt 13: 4ra herb. íbúð á 2. hæð ásamt bílskúr.
Skipti á ódýrari eign eða jafnvel bíl koma til greina.

Íbúðin er laus. Verð kr. 7.800.000
Verð: 2.600.000,-

SUÐUREYRI:
Túngata 12: 130 - 140m² einbýlis-
hús ásamt litlum bílskúr.
Aðalgata 9: U.þ.b. 90m² einbýlis-
hús.

FLATEYRI:
Bárugata 3: 2x60m² einbýlishús
ásamt garðhúsi og stórum bílskúr.
Afar falleg eign.

ÞINGEYRI:
Fjarðargata 6: Einbýlishús á 2
hæðum. Húsið er illa farið og selst
ódýrt.
Vallargata 6: 98,6m² raðhús á einni
hæð. Verð 2.600.000,-

PATREKSFJÖRÐUR:
Strandgata 11a: Einbýlishús á
tveimur hæðum ásamt kjallara. Húsið
er illa farið að innan en er nýklætt að
utan. Verð: 2.600.000,-

Reykjanes við
Ísafjarðardjúp

'97Verslunarmannahelgin

Sætaferðir frá Ísafirði ef næg þátttaka
fæst. Upplýsingar í símum 456 4136

 og 456 4844.

Dansleikur laugardags- og sunnu-
dagskvöld, Hljómsveitin Sægreifarnir
frá Ísafirði leika fyrir dansi, varðeldur,
gisting og tjaldstæði. Við sundlaug-
ina sem er hrein og heit er nýr sól-
pallur og skjólgirðing sem stórbætir

sólbaðsaðstöðuna. Veitingasala
verður opin alla daga.

Tilvalinn staður til samveru
fyrir alla fjölskylduna
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Útgáfa

BB kemur út
á fimmtudag

Vegna frídags verslunar-
manna nk., mánudag, fær-
ist útgáfudagur BB í næstu
viku aftur um einn dag, til
fimmtudagsins 7. ágúst.

Skilafrestur efnis og
auglýsinga í blaðið er því á
hádegi á miðvikudag í stað
þriðjudags eins það er öllu
jöfnu.

Tálknafjörður

Hætt kominn
í lauginni

Manni var bjargað með-
vitundarlausum upp úr
sundlauginni á Tálknafirði
skömmu fyrir hádegi á
föstudag í síðustu viku.

Sundlaugargestur veitti
því athygli að maðurinn lá
á botni laugarinnar og gerði
hann sundlaugarvörðum
þegar viðvart. Manninum,
sem er á fimmtugsaldri, var
komið upp á sundlaugar-
bakkann þar sem gerðar
voru á honum lífgunartil-
raunir.

Maðurinn var kominn til
meðvitundar þegar sjúkra-
bifreið kom á staðinn og
var hann fluttur á sjúkra-
húsið á Patreksfirði til frek-
ari aðhlynningar.

Ísabella Ósk ásamt móður sinni, Bryndísi Friðgeirsdóttur
við fjölskyldubílinn. Bíllinn rann úr stæðinu, yfir götuna,
milli húsanna tveggja á myndinni og hafnaði á einbýlishúsi
við Hnífsdalsveg. Þak þess húss sést á milli húsanna tveggja.

Á níunda tímanum á mið-
vikudagskvöld í síðustu viku
var fólksbifreið ekið á einbýlis-
hús sem stendur við Hnífsdals-
veg 1 á Ísafirði. Ökumaðurinn,
Ísabella Ósk Másdóttir, sem er
aðeins tveggja ára, slapp án
meiðsla en þónokkrar skemmd-
ir eru á bifreiðinni sem og á
húsvegg sem hún lenti á. Ísa-
bella Ósk mun hafa laumast
inn í fjölskyldubílinn, sem lagt
var í halla við heimili hennar,
tekið hann úr gír og afleiðing-
arnar voru þær að bíllinn rann
af stað, þvert yfir næstu götu,
milli tveggja húsa og endaði á

húsvegg, um 50 metrum frá
þeim stað sem bílnum hafði
verið lagt.

Móðir stúlkunnar, Bryndís
Friðgeirsdóttir, sagðist í sam-
tali við blaðið hafa verið ný-
komin heim úr verslun er dótt-
irin tók til sinna ráða. ,, Er við
komum heim tók ég Ísabellu
úr barnabílstólnum og setti
hana út í garð þar sem hún er
vön að leika sér. Síðan fór ég
inn með pokana og leit út um
eldhúsgluggann. Þá sá ég að
hún hafði farið eitthvað og
hljóp því af stað til að ná í
hana. Þegar ég kem fyrir hornið

á húsinu sé ég að bíllinn er líka
farinn. Í sömu andrá heyrði ég
dynk neðar í götunni og gerði
mér þá um leið grein fyrir hvað
hefði gerst. Ég hljóp af stað og
er ég kom yfir götuna sé ég
bílinn upp við húsvegg. Þegar
ég kom að bílnum sat dóttirin
hin rólegasta undir stýri og
brosti til mín.”

Bryndís sagði að sér hefði
brugðið mikið er hún áttaði sig
á hvað hefði gerst, en léttirinn
hefði verið mikill þegar hún sá
að ekkert amaði að dótturinni.
,,Það er á hreinu að það heldur
einhver verndarhendi yfir

barninu, því í febrúar síðast-
liðnum var hún í bíl með föður
sínum og systkinum, sem fauk
á Hnífsdalsvegi og fór nokkrar
veltur með þeim afleiðingum
að bíllinn gjöreyðilagðist. Þetta
er því annað umferðaróhappið
hennar á tveggja ára lífsferli,
og í bæði skiptin hefur hún
sloppið ósár. Ég vona bara að
þetta hafi verið síðasta óhappið
hennar. Ég vil benda foreldrum
ungra barna á að bíll í stæði og
barn á húslóð, getur skapað
hættu eins og dæmið með
dóttur mína sýnir,” sagði
Bryndís.

Tveggja ára stúlka ekur á hús við Hnífsdalsveg

Hefur lent í tveimur umferð-
aróhöppum á tveimur árum

Súðavíkurhreppur hefur aug-
lýst 64 húseignir til sölu og
leigu. Um er að ræða 52 eignir
í gömlu Súðavík og 12 sumar-
hús sem reist voru til bráða-
birgða eftir snjóflóðin 1995. Í
fréttatilkynningu frá hreppnum
segir að einnig komi til greina
að leigja húseignirnar eða að
hreppurinn eigi samstarf um
nýtingu þeirra. Söluandvirði
húseignanna mun skiptast að

jöfnu milli Ofanflóðasjóðs og
hreppsins, en Súðavíkurhrepp-
ur er eigandi húsanna eftir að
þau voru keypt upp. Elsta húsið
í gömlu byggðinni er frá árinu
1912, nokkur eru frá þriðja
áratugnum en flest eru byggð
eftir 1970. Heimilt er að nýta
húsin í gömlu byggðinni frá 1.
maí til 1. nóvember ár hvert,
en sumarhúsin, eru tilbúin til
flutnings.

Húseignirnar í gömlu byggð-
inni voru keyptar með styrk
frá Ofanflóðasjóði og eru þau
á snjóflóðasvæði. Um er að
ræða einbýlis- og parhús úr
steinsteypu, timburhús og íbúð-
ir í fjölbýlishúsum. Frestur til
að skila tilboðum í eignirnar er
til 7. september nk. Þá eru boð-
in til sölu, tólf sumarhús af
þeim átján sem reist voru sem
bráðabirgðahúsnæði í febrúar

1995. Flatarmál þeirra er á
bilinu 50-60 fermetrar og eru
þau með innréttingum, hrein-
lætistækjum og eldhúsbúnaði.
Húsin má flytja, og bendir
hreppurinn á í fréttatilkynn-
ingu, að mikið land, einstök og
fjölbreytt náttúra og fjölskrúð-
ugt dýralíf sé innan landa-
merkja Súðavíkur og því séu
margir möguleikar á að setja
slík hús niður víða annars

staðar í hreppnum.
Súðavíkurhreppur hefur

einnig auglýst eftir samstarfs-
aðilum til að nýta húsnæði
grunnskólans í Reykjanesi við
Ísafjarðardjúp, t.d. til rekstrar
sumardvalarheimilis, farfugla-
heimilis eða annarrar starfsemi.

Súðavíkurhreppur auglýsir 64 húseignir til sölu og leigu

Söluandvirðið skiptist að jöfnu
milli hreppsins og Ofanflóðasjóðs

Meðal þeirra húseigna sem Súðavíkurhreppur hefur auglýst til sölu, eru tólf af þeim átján sumarhúsum sem reist voru eftir að snjóflóðin féllu á Súðavík.


