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Ísafjörður

Markaðs-
starf eflt

Stjórnendur SKG-Veitinga
ehf. og Hótels Ísafjarðar hf.
hafa ákveðið að efla mark-
aðsstarf fyrirtækjanna en í
því markaðsstarfi er meðal
annars gert ráð fyrir að auka
hlut Ísafjarðar á ráðstefnu-
og fundamarkaði.

Í frétt frá fyrirtækjunum
segir að mjög góð aðstaða
sé á svæðinu fyrir fundi og
litlar ráðstefnur, flugsam-
göngur séu góðar, sérstak-
lega á tímabilinu frá apríl til
október, gistiaðstaða sé
mjög góð sem og fundarað-
staða. Þá er verið að leggja
síðustu hönd á fyrirlestrarsal
í Framhaldsskóla Vestfjarða,
en hann verður búinn öllum
nýjustu tækjum auk fjar-
fundabúnaðar.

Þessi mynd af fegurð himinsins var tekin við áramóta-
brennuna í Hnífsdal á gamlárskvöld. Fleiri myndir
þaðan eru á bls. 9. Blaðið óskar lesendum sínum  sem
og Vestfirðingum öllum, gleðilegs árs.

Nú árið
er liðið...

Sjávarútvegsfyrirtækið Básafell hf.

Lokar annarri rækju-
verksmiðju félagsins

Stjórnendur Básafells hf. á
Ísafirði hafa ákveðið að loka
rækjuvinnslu fyrirtækisins að
Sindragötu 7 á Ísafirði, þar
sem Rækjustöðin hf. var áður
til húsa, vegna hráefnisskorts.
Rúmlega 20 manns störfuðu
við rækjuvinnsluna og mun
þeim flestum verða útveguð
ný störf innan fyrirtækisins.

Hin nýju störf eru á Flateyri
og Suðureyri, en í kjölfar

ákvörðunar stjórnenda Bása-
fells um lokun rækjuvinnsl-
unnar á Ísafirði, var ákveðið
að efla bolfiskvinnslu fyrir-
tækisins á framangreindum
stöðum. Í frétt frá fyrirtækinu
segir að rækjuveiðar hér við
land hafi gengið mjög illa að
undanförnu og þar af leiðandi
hafi verið mikill skortur á hrá-
efni til vinnslunnar. Svipað
útlit muni vera uppi næstu sex

mánuði og því hafi ekki verið
um annað að ræða en að
hagræða í samræmi við það.
Með aðgerðum þessum verð-
ur rækjuvinnsla fyrirtækisins
dregin saman um þriðjung
miðað við síðasta ár.

Lausráðnu starfsfólki Bása-
fells, sem unnið hefur við þrif
í rækjuvinnslunni, hefur verið
sagt upp störfum. Í dag starfa
um 200 manns hjá Básafelli.

41 einstaklingur lést af slysförum

Mörg banaslys í umferðinni má
rekja til notkunarleysis  bílbelta
Fjörutíu og einn einstakl-

ingur lést af slysförum á Ís-
landi á árinu 1998 samkvæmt
bráðabirgðatölum Slysa-
varnafélags Íslands sem gefn-
ar voru út 29. desember sl.
Um er að ræða 31 karl og 10
konur sem létust í 39 slysum.

 Eitt banaslys varð á sjó á
síðasta ári og er það minnsti
fjöldi banaslysa á sjó frá því
skráning hófst. Slysavarna-
félagið flokkar banaslys í fjóra
flokka þ.e. sjóslys og drukkn-
anir, umferðarslys, flugslys og

ýmis slys.
Í flokknum sjóslys og

drukknanir létust þrír í jafn
mörgum slysum. Einn féll út-
byrðis af loðnuskipi; einn
drukknaði í stöðuvatni og einn
drukknaði við köfun. Fjöldi
látinna í þessum flokki eru
7,5% af heildarfjölda. Í flokk-
num umferðarslys, létust 27
einstaklingar í jafn mörgum
slysum. Einn erlendur ríkis-
borgari lést í umferðarslysi á
landinu og einn Íslendingur
lést í umferðarslysi erlendis.

Fjöldi látinna í umferðinni er
66% af heildarfjölda.

Þrír erlendir ríkisborgarar
létust í einu flugslysi hér á
landi á árinu 1998, sem er
7,5% af heildarfjölda. Í flokk-
num ýmis slys, létust átta
manns í jafn mörgum slysum.
Ýmis slys eru 19% af heild-
arfjölda. Slysavarnafélag Ís-
lands hefur miklar áhyggjur
af fjölda banaslysa í umferð-
inni en mörg þessara slysa
má rekja til þess að bílbelti
voru ekki notuð.

Stjórnendur Básafells hf. á Ísafirði hafa ákveðið að loka rækjuvinnslu fyrirtækisins við
Sindragötu 7 á Ísafirði vegna hráefnisskorts.

Gripill, gaffer
og skrifta

� sjá viðtal við Ólaf Jónasson í miðopnu

Eftir þessa viku
í paradís munu
þau þurfa á fríi
að halda!

700 manns er
saknað. En það
er bara
byrjunin!

Eitt sekúndu-
brot getur
skipt máli.

Í bígerð er að í sumar
komi út geisladiskur með
tónlistarflutningi Ólafs
Kristjánssonar, tónlistar-
manns og bæjarstjóra í
Bolungarvík. Frumkvæðið
er komið frá Hrólfi Vagns-
syni úr Bolungarvík, sem
býr í Þýskalandi og rekur
þar upptökustúdíó. „Hann
vill endilega fá að taka
gamla kennarann sinn upp“,
sagði Ólafur þegar BB
spurði hann út í þetta.

Upptakan mun fara fram í
Félagsheimilinu í Bolungar-
vík, þar sem Óli leikur
dinner-djass á hinn ágæta
flygil sem þar er og væntan-
lega munu einhverjir af
gömlu sveiflufélögunum
hans hér vestra spila með
honum á trommur og bassa
og e.t.v. fleiri hljóðfæri.

Bolungarvík

Óli Kitt
með dinner-
djass á
geisladiski
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Bæjarins besta er í samtökum bæjar- og héraðs-

fréttablaða. Eftirprentun, hljóðritun, notkun ljósmynda

og annars efnis er óheimil nema heimilda sé getið.

LEIÐARI

ORÐ VIKUNNAR

Gilið mitt

Á þá er hlustað
Eftir áramótaræðum biskups, forseta Íslands og for-

sætisráðherra er jafnan beðið með eftirvæntingu og
nokkurs vænst.

Forsætisráðherra kvað vitrustu forustumenn okkar hafa
fyrir því margfalda reynslu að ,,þá vegni okkur best, þeg-
ar samstaðan er mest og sundrungaröflum og sundur-
lyndisfjanda er markaður bás við hæfi” án þess að skil-
greina svigrúmið nánar. Og í fyrir margt merkilegri ræðu
kynnti síðan hann hugmynd að nýrri útflutningsvöru:
Íslandi! og kann nú marga að setja hljóða líkt og ráðherrann
sjálfan er hann hlýddi á tillögu hinna merku vísindamanna.
Ráðherrann beindi orðum sínum til hinna öldruðu þegna
sinna: ,,Á fyrsta ríkisstjórnarfundi á nýja árinu verður
gengið frá reglum um sérstakt samstarfsráð  forystumanna
samtaka aldraðra um land allt og ríkisvaldsins. Vona ég
að það ráðslag allt muni leiða til þess, að um þann mála-
flokk muni ríkja betri skilningur og markvisst samstarf
verði farið að skila verulegum árangri áður en næsta ár,
sem sérstaklega er kennt við aldraða, verður úti.” Þessu
ber að fagna. Vonandi fara augu ráðamanna að opnast
fyrir því þennan þjóðfélagshóp er ekki endalaust hægt að
hafa að féþúfu og því augljósa óréttlæti sem aldraðir hafa
verið beittir á mörgum sviðum verður að linna.

,,Við lok aldar sem fært hefur mannkyni meiri tæknilegar
framfarir en allar hinar fyrri til samans er það ótvíræð
niðurstaða að mannshugurinn er mesta orkuverið sem
völ er á, að virkjun hans er haldbesta ávísunin á hagsæld
og velferð, að menntun og þjálfun eru ekki síðri kraftur
en sá sem felst í fallvötnum og iðrum jarðar” sagði forseti
Íslands m.a. í nýársávarpi sínu.

Í nýárspredikun sinni varð biskupi Íslands tíðrætt um
siðfræði og siðgæði, sem hann kvað oftar en ekki rætt út
frá pólitískum forsendum, þörfum atvinnulífsins, jafnvel
sem smekksatriði. ,,Iðulega lýtur hinn minni máttar í
lægra haldi og er sífellt þokað neðar á forgangslistanum.
Fátækin vex”, sagði biskup, og ,,Á þriðja þúsund einstakl-
ingar þurftu að þiggja aðstoð Hjálparstarfs kirkjunnar
fyrir nýliðin jól, og það í mesta góðæri Íslandssögunnar.
Þetta fólk er flest öryrkjar sem ættu samkvæmt viður-
kenndum grundvallarsiðgildum okkar þjóðar að njóta
velferðar og stuðnings samfélagsins. Eitthvað er nú að”,
sagði biskup og kvað það eitt allra mikilvægasta verkefni
kirkju og uppeldisstofnana að hamla gegn eigingirninni
og græðginni.

Áramótaræður þessara þriggja æðstu embættismanna
landsins eru þess virði að þeim sé gaumur gefinn.

s.h.

Gljúfrabúi, gamli foss / gilið mitt í klettaþröngum segir
Jónas á einum stað. Margir telja orðalagið gilið mitt
hliðstæðu við sveitina mína eða túnið mitt – þ.e. að orðið
mitt sé hér eignarfornafn, sbr. í gilinu mínu.

Svo er þó ekki. Hér er mitt atviksorð, sbr. í mitt í
mannþrönginni eða mitt í jólabakstrinum. Gilið mitt í
klettaþröngum merkir því að gilið (=lækurinn) sé umlukið
klettum. Gil er hér í gömlu merkingunni vatnsfall, sbr.
gilin og lækirnir fossa af brún.

Lánatrygginga-
sjóður kvenna
auglýsir eftir
umsóknum

Meginmarkmið Lánatryggingasjóðs kvenna
er að styðja konur til nýsköpunar í atvinnulífi
með því að veita ábyrgðir á allt að helmingi
lána sem þær taka hjá lánastofnun til að
fjármagna tiltekið verkefni. Ábyrgðin er veitt
á grundvelli mats á arðsemi viðskiptahug-
myndarinnar. Úthlutun úr sjóðnum er tvisvar
á ári, í febrúar og júlí.

Lánatryggingasjóður kvenna er tilrauna-
verkefni til þriggja ára. Að verkefninu standa
félagsmálaráðuneytið, iðnaðarráðuneytið og
Reykjavíkurborg.

Skilyrði fyrir ábyrgðarveitingu eru m.a. eftir-
farandi:

* að verkefnið sé í eigu kvenna og stjórnað
af konum.

* að ábyrgð sé verkefnatengd þ.e. ábyrgðir
eru veittar vegna ákveðinna nýsköpunarverk-
efna, en ekki eru veittar ábyrgðir vegna t.d.
rekstrarlána til starfandi fyrirtækja.

* að verkefni sé á byrjunarstigi.
* að minnsta lán sé 1,0 m.kr. og minnsta

lánatrygging 0,5 m.kr.
Ekki er um að ræða sérstök umsóknareyðu-

blöð, en umsókn skulu fylgja:
Framkvæmda- og fjárhagsáætlun fyrir verk-

efnið. Ársreikningar og skattaskýrsla sl. tvö
ár.

Nánari upplýsingar eru veittar í félagsmála-
ráðuneytinu og á skrifstofu Byggðastofnunar.

Umsóknarfrestur um lánatryggingu er til
15. febrúar nk. og ber að skila umsóknum til
félagsmálaráðuneytis eða til skrifstofu
Byggðastofnunar í Reykjavík.

Lánatryggingasjóður kvenna, Byggða-
stofnun, Kristján Þór Guðfinnsson, Engja-
teigur 3, 105 Reykjavík, sími 560 5400,

bréfasími 560 5499.
Lánatryggingasjóður kvenna, Félags-

málaráðuneyti, Guðrún Ögmundsdóttir,
Hafnarhúsið, Tryggvagötu, 150 Reykjavík,

sími 560 9100, bréfasími 552 4804.

Vilborg Arnarsdóttir, foreldri í Súðavík skrifar

Framþróun eða slys?
Í Bæjarins besta 29. des. var frétt

um áskorun bæjarstjórnar Ísafjarð-
arbæjar til Alþingis að leyfa sölu
áfengra drykkja í matvöruversl-
unum. Við svona fréttir fer maður
ósjálfrátt að hugsa um hvernig
menningu okkar Íslendinga í neyslu
áfengis og framþróun í þeim málum
sé háttað.

Það eru ekki nema 12 ár síðan
Vestfirðingar þurftu að fara í Ríkið
á Ísafirði til að kaupa sér áfengi fyr-
ir helgarnar. Skemmtanirnar um
helgar voru í félagsheimilunum og
fólk þurfti að hafa áfengið með sér
á böllin, því ekki var selt áfengi
inni á stöðunum og aldurstakmark
var 16 ár. Þá var sú hefð, að oft fóru
einhverjir rétt yfir tvítugu og keyptu
fyrir þá sem ekki höfðu bíl til að
sækja sér vínið. Skipti það engu
máli þótt sumir væru allt niður í 15
ára gamlir.

Mikið vill meira
Í ár á bjórinn 10 ára afmæli á Ís-

landi. Á einu ári breyttist margt.
Pöbbar spruttu út um allt, félags-
heimili og matsölustaðir fengu
áfengissöluleyfi. Í Bolungarvík var
á þeim tíma einn skemmtistaður,
félagsheimilið. Nokkrum árum
seinna voru skemmtistaðirnir orðnir
þrír, sem voru með áfengissöluleyfi.
Þetta þótti mikið fagnaðarefni og
mikil framför. Nú gátu þeir, sem
gleymdu að fara í ríkið og gátu ekki
skemmt sér án áfengis, bara skellt
sér á næsta pöbb. Í dag, tíu árum
seinna, vilja Bolvíkingar ekki láta
þetta nægja, heldur vilja fá áfengis-
útsölu í bæinn sinn.

En fimm bæjarstjórnarmenn á
Ísafirði vilja ganga miklu lengra:
Selja bjórinn í matvöruverslunum.
Í dag er gamla aðferðin, þar sem
einn yfir tvítugu kaupir fyrir 5 til 10
manns, enn við lýði og í flestum til-
fellum eru kaupendurnir undir tví-
tugu og alveg niður í 13 ára ungl-
inga. Þetta er samt aðeins ein aðferð
unglinga til að nálgast áfengið.

Bjórkrana í hvert hús?

Ef sala á áfengi yrði nú leyfð í
matvöruverslunum, þá hugleiðir
maður hvað verður næst í áfengis-
þróun Íslendinga. Þeir sem horfðu
á áramótaskaup Sjónvarpsins sjá að
það er ekki annað eftir en að tengja
aukakrana í hvert hús svo að við
höfum þau sjálfsögðu mannréttindi
að fá áfengið hvenær sem er, allan
sólarhringinn.

Það hefur líka önnur þróun átt
sér stað á þessum tíma. Kannanir
hafa sýnt, að unglingar byrja fyrr
að drekka áfengi og ólögleg fíkni-
efni virðast sækja á og jafnvel niður
í grunnskólaaldur. Foreldrar eru að
vakna við þann vonda draum, að
þetta er ekki bara þróun sem á sér
stað á Stór-Reykjavíkursvæðinu,
heldur á öllu landinu. Ef Alþingi
leyfir sölu léttra vína í matvöru-
búðum, hvernig sjáum við þróunina
hér?

Búðirnar og sjoppurnar
á litlu stöðunum líka

Í mínum huga líki ég því við
stórslys. Verslanir á minni stöðun-
um í kringum Ísafjörð eiga í harðri
samkeppni við matvöruverslanir á
Ísafirði. Ef Samkaup og Eló fengju
slíkt leyfi, þyrftu verslanir á litlu
stöðunum að gera slíkt hið sama ef
verslunin á að geta gengið þar.
Eflaust gætu sjoppur eins og Hamra-
borg fengið leyfið, þar sem þær

Vilborg Arnarsdóttir.

fjögurra barna móðir og mig hryllir
við tilhugsunina ef þessir gjörningar
verða samþykktir á Alþingi. Mér
þykir líka sárt til þess að vita, að
byggðastefna Ísafjarðarbæjar skuli
ekki vera til þess fallin að laða til
sín fjölskyldufólk, sem vill búa við
öruggt umhverfi fyrir börn sín.

Í lokin vil ég hafa eftir áttræðri
konu: Ef ég væri aftur orðin ung
kona í dag, þá gæti ég ekki hugsað
mér að ala upp börn við þær
aðstæður, sem foreldrar nú þurfa
að horfast í augu við í uppeldi sínu.

Ég vil hvetja aðra foreldra til að
láta í sér heyra í fjölmiðlum eða
senda bæjarstjórninni póstkort og
mótmæla þessari stefnu.

Vilborg Arnarsdóttir.

verslunum. Mörgum spurningum
er líka ósvarað, eins og: Þegar kæru-
leysi ríkir í sölu tóbaks í verslunum
í dag, hvernig verður því farið ef
selt er áfengi í verslununum?

Hver á að annast eftirlit með því
að farið sé að lögum í verslunum?
Hver verða viðurlög við brotum á
sölu áfengis? Hvaða úrræði hafa
heilsugæslan og bæjarstjórnin í dag
fyrir unglinga í vímuefnavanda?
Hafa þessir sömu aðilar einhverja
aðila sem styðja við bakið á foreldr-
um sem eiga börn í vímuefnavanda?

Hvað ætlar bæjarstjórnin að gera,
þegar þið hafið opnað aðgengi
barna og unglinga að áfengi? Hver
er eiginlega stefna bæjarstjórnar Ísa-
fjarðarbæjar í vímuvörnum? Ég er

selja eitthvað af matvöru. Sjopp-
urnar myndu jafnvel selja frosna
matvöru og mjólk til þess að geta
selt áfengi, svo að þær yrðu ekki úti
í samkeppninni.

Ég gæti giskað á, að áfengissölu-
staðir og útsölustaðir yrðu á milli
25 og 40 á norðanverðum Vest-
fjörðum, ef allar matvöruverslanir
og sjoppur fengju slíkt leyfi.

Í mörg ár hafa gilt lög um sölu á
tóbaki í verslunum og söluturnum.
Ekki skal selja né afhenda tóbak
einstaklingum undir 18 ára aldri.
Það má ekki selja tóbak nema þessi
orðsending sé á áberandi stað og
jafnframt verður að standa utan á
pökkunum viðvörun um skaðsemi
tóbaks. Samt er það svo, að þessu
er ekki alls staðar fylgt eftir.

Sums staðar er jafnvel ennþá svo,
að litlir krakkar eru sendir í búð eða
sjoppu með miða um einn Winston
fyrir mömmu eða pabba. Það er
ekki algild venja í verslunum að
spyrja um skilríki til að kaupa tóbak.

Gagnverkandi skilaboð
Það er líka óleyfilegt að auglýsa

tóbak vegna skaðsemi þess. En nú
hafa dunið á okkur auglýsingar um
bjórinn í sjónvarpi án þess að skað-
semi áfengis sé nefnd. Litlir krakkar
sem apa eftir slagorðum í auglýs-
ingum eru farnir að raula: Túle,
þriðji besti bjór í heimi! Í skólum
og á heimilum er verið að innprenta
börnum og unglingum skaðsemi
áfengis. Síðan fá þau á móti í aug-
lýsingu sjónvarps, að það sé svo
nauðsynlegt að eiga og drekka bjór,
við erum nefnilega þannig týpur.
Það var gott framtak hjá Stöð 2,
þegar þeir settu lit í stöðvarmerkið
til að auðvelda foreldrum að hafa
gát á bönnuðum myndum. Þeir aug-
lýsa ekki kynlífslínurnar fyrr en
seint á kvöldin af tillitssemi við börn
og unglinga, en þegar kemur að
bjórauglýsingum fer lítið fyrir tillits-
seminni. Samfélagið er með öðrum
orðum að koma þessum skilaboðum
til barnanna: Það er skaðlegt að
reykja en það er allt í lagi að
drekka áfengi.

Framþróun er óumflýjanleg og
jafnvel nauðsynleg og er þá sama á
hvaða málefni er horft. En er bæjar-
stjórnin á Ísafirði ekki á villigötum?
Er þetta vilji bæjarbúa á norðan-
verðum Vestfjörðum? Heilsugæsl-
an og heilbrigðisgeirinn í heild hafa
látið forvarnir sig varða undanfarin
ár. Það vekur vægast sagt furðu
mína, að yfirlæknir Fjórðungs-
sjúkrahússins á Ísafirði skyldi vera
annar af tveimur flutningsmönnum
tillögunnar í bæjarstjórn.

Ég skora á Þorstein...
Ég ætla ekki að fjölyrða um

skaðsemi vímuefna hér. Ég hefði
talið, að starfsfólk í heilbrigðisstétt-
inni væri fróðast um skaðsemi
áfengis og annarra vímuefna. Ég
skora á Þorstein Jóhannesson að
skrifa í BB og rökstyðja tillögu sína
sem hann og Lárus G. Valdimarsson
fluttu um sölu áfengis í matvöru-
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Arsenal + sjómennska
+ mótorhjól = tattóveringar
Arsenal + sjómennska
+ mótorhjól = tattóveringar

Sigurvin Samúelsson hefur
allar forsendur þess að vera
húðflúraður

Það hefur tíðkast lengur en elstu menn muna, að
sjómenn láti húðflúra („tattóvera“) sig. Helsta ástæða
þess fyrr á árum, að íslenskir sjómenn gerðu það
fremur en t.d. íslenskir bílstjórar eða skrifstofumenn,
var væntanlega sú, að slík þjónusta stóð til boða í
erlendum hafnarborgum en var óþekkt hér heima.
Það hefur hins vegar breyst á seinni árum.

Tveir aðrir hópar manna en sjómenn eru þekktir
fyrir að bera gjarnan húðflúr. Annars vegar eru það
mótorhjólakappar og hins vegar eldheitir fylgjendur
tiltekinna erlendra knattspyrnuliða. Og þegar allt
þetta þrennt fer saman hjá einum og sama manninum,
þá er það að heita má óhjákvæmilegt að húð hans sé
nokkuð skrautleg á að
líta.

Sigurvin Samúelsson, þrjá-
tíu og þriggja ára heimilisfaðir
á Ísafirði (reyndar innfæddur
Ísfirðingur og að eigin sögn
tuttugu og þrettán ára að aldri),
uppfyllir allt þetta: Hann er
sjómaður, hann er félagsmað-
ur í Sniglunum og hann er
eldheitur aðdáandi og stuðn-
ingsmaður Lundúnaliðsins
Arsenal. Um leið og hann
byrjar að bretta upp ermarnar,
þá fara skrautlegheitin á
skinninu að koma í ljós. Og
það er allt gert hér heima á
Íslandi, ýmist fyrir sunn-
an eða vestur á Ísafirði.

Í treyju nr. 11 að
bíða eftir konu og
nýfæddum syni

Við lítum inn hjá Sigurvin
og þriggja og hálfs árs syni
hans á heimili þeirra á Ísafirði.
Eiginkonan er ekki enn komin
heim af fæðingardeildinni á
FSÍ með nýfæddan son, en
hann var næstsíðasta barnið
sem fæddist þar í lok nýliðins
árs. Auk sonanna tveggja með
eiginkonunni á Sigurvin tvær
eldri dætur – „ég á fjögur börn
með þremur konum.“ Í tilefni

barnsfæðingarinnar er Sigur-
vin í fríi einn túr, en annars er
hann á Orranum og kom vest-
an af Flæmingjagrunni rétt
fyrir jól eftir langa útivist. Eins
og vænta má eru feðgarnir
sem heima bíða báðir í Arsen-
al-búningum. Sigurvin ber
treyju nr. 11 og nafnið Over-
mars á bakinu. Væntanlega
fær eldri strákurinn innan tíðar
treyju með nafni Bergkamps.
Aðeins þessir tveir Hollend-
ingar leika með Arsenal um
þessar mundir – „ef þeir væru
þrír, þá væri liðið á toppnum
núna“, segir Sigurvin.

Arsenal-klúbburinn
Hérlendis er starfandi Ar-

senal-klúbbur, sem stofnaður
var fyrir einum sextán árum,
og Sigurvin er meðal félaga.
Alls munu félagsmenn vera
kringum 800, þar af um 45 á
Vestfjörðum. „Ég tók mig til
einu sinni og hafði samband
við þá sem ég vissi að voru
stuðningsmenn Arsenal og
spurði hvort þeir vildu ganga
í klúbbinn, og þegar upp var
staðið var ég búinn að skrá
tuttugu og tvo.“

Starfsemi klúbbsins er helst
á vorin þegar dregur að úrslit-

um í Englandi. En mikið
klúbbfélögum eru sjómenn og
það stendur starfinu vissulega
nokkuð fyrir þrifum. Af hörð-
um og þekktum Arsenal-
mönnum hér vestra nefnir Sig-
urvin m.a. Jóa Sím og Jónas
Jóhannsson héraðsdómara,
sem reyndar er fluttur burtu
núna. Sigurvin hefur ekki enn
farið á Highbury til að horfa á
liðið leika, en hefur vissulega
hug á því – „ef ég geri það
ekki á næsta ári, þá held ég að
ég afskrifi það“, segir hann.

Margt minnir á Arsenal á
heimili Sigurvins. Kaffifant-
arnir í eldhúsinu, Zippo-
kveikjarinn og fleira og fleira
er með merki félagsins. Sá
sem flúraði Arsenal-merkið á
handlegg Sigurvins notaði
merkið á kveikjaranum sem
fyrirmynd.

The Gunners
Orðið „arsenal“ þýðir

vopnabúr. Í anda þess er
einkenni félagsins fallbyssa
og gælunafn þess er The
Gunners (skytturnar). Arsenal
er meira en aldargamalt félag
og mun vera eina liðið sem
hefur aldrei fallið úr efstu
deildinni í Englandi, fremur
en Valur á Íslandi. „Valur

TRYGGVI GUÐMUNDSSON HDL
HAFNARSTRÆTI 1 • ÍSAFIRÐI

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

  Fasteignaviðskipti

Einbýlishús / raðhús

Fasteignir í þessari auglýsingu eru aðeins
sýnishorn af söluskrá skrifstofunnar.

 Allar  frekari  upplýsingar  varðandi söluskrá
fasteigna eru veittar á skrifstofunni að

Hafnarstræti 1, 3. hæð.

Brunngata 12a:
68 m² íbúð á efri hæð í tvíbýlishúsi að hluta undir risi.

Verð kr. 2,900,000,-

fjölgun herb.
Verð kr. 5,200,000,-
Seljalandsvegur 12: 145,1 m²
einbýlishús á þremur hæðum
ásamt eignarlóð.
Verð kr. 7,500,000,-
Seljalandsvegur 48: 188 m²
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr. Áhv. ca. 700 þús.
Verð kr. 12,700,000,-
Seljalandsvegur 69: 180,6 m²
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt innbyggðum bílskúr.
Skipti á minni eign mögul. Verð
kr. 9,500,000,-
Seljalandsvegur 84a: 85 m²
einbýlishús á einni hæð, endur-
byggt 1992.
Verð kr. 6,200,000,-
Tangagata 6a: 99.7 m² ein-
býlishús á tveimur hæðum. Laust
fljótlega. Öll tilboð skoðuð.
Áhv. ca. 1,5 millj.
Verð kr. 6,800,000,-
Tangagata 15b: 103 m² einb.-
hús á 2 hæðum ásamt uppgerð-
um  geymsluskúr. Laust fljót-
lega. Áhv. ca. 3,3 millj. Verð kr.
6,200,000,-
Urðarvegur 13: 85 m² einbýl-
ishús á einni hæð ásamt kjallara.

Skipti á stærri eign möguleg.
Áhv. ca. 3,2 millj. Verð kr.
5,500,000,
Urðarvegur 27: 190,5 m² einb.-
hús á 2 hæðum ásamt bílskúr,
góðum garði, svölum og
sólpalli. Skipti á minni eign
mögul. Verð kr.  13,500,000,-

Verð kr. 5,600,000,- Aðalstræti 20:  94 m² íbúð á
4. hæð til hægri í fjölbýlishúsi
ásamt sér geymslu. Áhv. ca. 1,7
millj. Verð kr. 5,900,000,-
Hlíf II, Torfnesi: 50,4 m²
íbúð á 2. hæð í Dvalarheimili
aldraðra. Áhv. ca. 3,9 millj.
Verð kr 6,200,000,-
Túngata 18: 53,4 m² íbúð á
jarðhæði í nýlega uppgerðu
fjölbýlishúsi ásamt sér geymslu.
Verð kr. 4,300,000,-

Fagraholt 5: 140,6 m² einbýlis-
hús á einni hæð í mjög góðu
standi, ásamt bílskúr. Laust
strax. Áhv. ca. 4,7 millj.
Verð kr. 11,500,000,-
Góuholt 1: 142 m² einbýlishús
í góðu standi á einni hæð ásamt
bílskúr. Áhv. ca. 5,8 millj.
Verð kr. 11,600,000,-
Góuholt 3: 140,7 m² einbýlis-
hús á einni hæð ásamt bílskúr.
Áhv. ca. 2,7 millj.
Verð kr. 12,000,000,-
Hjallavegur 19: 242 m² einb.-
hús á 2. hæðum ásamt innb.
bílskúr. Sér íbúð á n.h. Ýmis
skipti möguleg. Áhv. ca. 5 millj.
Verð kr. 11,500,000,-
Hlíðarvegur 31: 130 m² ein-
býlishús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr. Húsið er allt að
mestu uppgert . Mjög gott
útsýni. Verð kr. 10,700,000,-
Seljalandsvegur 4a: 96,1 m²
einbýlishús á 3 hæðum ásamt
eignarlóð. Nýtt þak, húsið
tekið í gegn að utan. Mögul. á

 4-6 herbergja íbúðir
Engjavegur 31: 92,1 m² 4ra herb.
íbúð á n.h. í tvíb.húsi. Mikið
uppgerð, skipti á stærri eign
möguleg. Áhv. ca. 2,2 millj. Verð
kr. 5,500,000,-
Fjarðarstræti 11: 131 m² 4ra
herb. íbúð á efri hæð í tvíbýlishúsi.
Áhv. ca. 3,8 millj.
Verð kr. 6,800,000,-
Hjallavegur 8: 128,5 m² 4ra herb.
íbúð á neðri hæð í tvíbýlishúsi.
Áhv. ca. 2.8 millj. Laus 1. janúar
1998.
Verð kr. 6,900,000,-
Hnífsdalsvegur 27: 182 m²
glæsileg íbúð með parketi og
harðv.innr. Einnig 415 m² iðn-
aðar- og viðg.húsnæði ásamt
lagerhúsnæði. Tilboð
Sólgata 5: 102 m² 6 herbergja
íbúð á tveimur hæðum í norður-
enda í tvíbýlishúsi. Áhv. ca. 3,5
millj.
Verð kr. 5,000,000,-
Sólgata 8: 101,7 m² 3-4ra herb.
íbúð á e.h. í tvíb.húsi ásamt helm.
kjallara og rislofts. Skipti á minni
eign mögul. Áhv. ca. 850 þús.
Verð kr. 7,000,000,-
Stórholt 13: 123 m² 4ra herb.
íbúð á 3ju hæð í fjölbýli ásamt
bílskúr. Íbúðin er mikið uppgerð.
Áhv. ca. 567 þús.
Verð kr. 7,900,000,-
Túngata 21: 77,8 m² 4ra herb.
risíbúð á 3ju hæð í þríbýli. Inng.
sameiginl. m/2. hæð. Nýlega
viðgert þak. Áhv. ca. 600 þús.

 3ja herbergja íbúðir

Pólgata 6: 55 m² risíbúð í
fjölbýlishúsi, ásamt geymslu í
kjallara. Mikið endurnýjuð. Góð
kjör í boði. Verð kr. 2,900,000,-
Stórholt 11: 80 m² íbúð í góðu
standi á 3. hæð til hægri í
fjölbýlishúsi ásamt sér geymslu.
Áhv. ca. 2,5 millj.
Verð kr. 5,800,000,-

2ja herbergja íbúðir

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

Verð kr. 5,500,000,-
Mjallargata 5: 200 m² versl-
unar húsnæði á neðri hæð og
gistiheimili á efri hæð. Áhvíl-
andi 3 millj.
Verð kr. 7,500,000,-
Aðalstræti 20b: 215 m² versl-
unar- og þjónustuhús-næði í
miðbænum.
Tilheyrandi 166 m² eignar-
lóð. Verð kr. 16,700,000,-

Hafnargata 7: 70 m² 3ja
herbergja íbúð á neðri hæð í
tvíbýlishúsi ásamt helmingi
kjallara. Tilboð óskast

Bolungarvík
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mætti alveg falla mín vegna,
og KR líka“, segir Sigurvin.

Fyrsta leikinn háði Arsenal
þann 2. sept. 1893 gegn New-
castle United og lauk honum
með jafntefli, 2-2. Stærsti
sigur Arsenal í deildakeppn-
inni var gegn Loughborough
árið 1900 (12-0) og var þá
hefnt fyrir stærsta ósigurinn á
ferlinum sem var gegn sama
liði árið 1896 (0-8). Leikja-
hæstur hjá félaginu (722
leikir) er David Oleary, sem
lék með því frá 1975 til 1993.
Núverandi fyrirliði, Tony Ad-
ams, sem leikið hefur með
Arsenal frá því vorið 1983, er
þriðji leikjahæstur með 565
leiki. Flest mörk hefur Ian
Wright skorað, eða 185 á ár-
unum 1991-1998. Aðeins
minnihlutinn af byrjunarliði
félagsins um þessar mundir
er breskur, eða yfirleitt um
fjórir til fimm leikmenn, þeir
David Seaman markvörður og
einhverjir af varnarjöxlunum
Tony Adams, Lee Dixon, Nig-
el Winterburn, Steve Bould
eða Martin Keown. Reyndar
segir Sigurvin að Seaman
mætti fara að fá hvíldina, enda
er hann orðinn nokkuð aldur-
hniginn.

�Áfengið bjargaði
mér frá íþróttabölinu�

– Hefurðu spilað fótbolta
sjálfur?

„Já. Ætli ég hafi ekki verið
fimmtán-sextán ára þegar ég
hætti. Ég æfði líka körfubolta
hérna heima og stundaði skíði,
en síðan bjargaði áfengið mér
frá íþróttabölinu, eins og það
hefur verið orðað.“

– En hvernig byrjaði áhugi
þinn á Arsenal?

„Ætli það hafi ekki verið
þegar ég eignaðist plakat þeg-
ar ég var púki. Svo datt áhug-
inn niður, en þegar ég var á
Orranum fyrir breytingu, þá
voru þar sex Arsenal-aðdá-
endur og þá var ég kominn á
kaf í þetta áður en ég vissi
af.“

– Tipparðu?
„Já, en aldrei fyrir neinar

stórar upphæðir. Yfirleitt fyrir

350 kall.“
– Hefurðu unnið?
„Reyndar var ég einu sinni

með tólf rétta og á textavarp-
inu sagði að það gæfi 280
þúsund krónur. En sú lukka
entist ekki nema tvo tíma. Þá
kom í ljós að þetta var vitleysa.
Mig minnir að vinningurinn
hafi verið 2.310 krónur. Það
voru svo margir með tólf
rétta.“

– Ertu með einhverja sér-
visku í kringum Arsenal-
áhugann, eins og algengt
virðist vera hjá hörðum
áhangendum tiltekinna liða?

Alltaf í Arsenal-bol
þegar liðið spilar

„Þegar ég horfi á leiki hjá
Arsenal, þá er ég alltaf í treyju
félagsins. Og þegar þeir eru
að spila og ég hef ekki aðstöðu
til þess að horfa á, til dæmis
þegar ég er úti á sjó, þá er ég
alltaf í Arsenal-bol á meðan
leikurinn stendur yfir.“

– Hverju spáirðu um gengi
Arsenal í deild og bikar á
þessari leiktíð?

„Í fyrrahaust spáði ég því
að þeir yrðu bæði deildar- og
bikarmeistarar, og það var
hlegið að mér. En það rættist.
Núna spái ég því að þeir taki
að minnsta kosti annan titil-
inn. Það er erfiðara að verja
titil en vinna hann. Rétt eins
og með aflametin á frystitog-

urunum.“

Kampavíns-Kalli
Meðal uppáhaldsleik-

manna Sigurvins í enska bolt-
anum gegnum tíðina eru Pat
Jennings, markvörðurinn
frægi, og Liam Brady. Báðir
fyrrverandi Arsenal-leik-
menn, að sjálfsögðu. „Og nátt-
úrlega hélt ég upp á Ian Wright
þegar hann lék með Arsenal.
Síðan var einn sem stoppaði
reyndar stutt hjá liðinu. Hann
var nefndur Kampavíns-Kalli
– ég man aldrei hvað hann
heitir réttu nafni – en hann
afsannaði þá kenningu, að
þegar Ian Rush skoraði í leik
fyrir Liverpool, þá myndi liðið
sigra í þeim leik. Kampavíns-
Kalli skoraði tvö mörk fyrir
Arsenal í leik við Liverpool á
móti einu marki frá Ian Rush,
og Arsenal sigraði 2-1. En af
þeim sem spila núna með Ar-
senal eru það náttúrlega Hol-
lendingarnir Dennis Berg-
kamp og Marc Overmars og
síðan Frakkarnir Emmanuel
Petit og Nicolas Anelka.“

Rígurinn milli klúbbanna

– Þú nefndir að íslensku
liðin Valur og KR mættu
gjarnan falla úr efstu deild-
inni. Er eitthvert lið í ensku
deildinni sem þér er sérstak-
lega í nöp við?

„Viltu hafa það orðrétt eftir

mér?“
– Hví ekki?
„Andskotans United! Það

er voðalegur rígur á milli
þessara tveggja klúbba, Man-
chester United og Arsenal.“

Ýmist of blankur
eða of fullur

– Hvenær byrjaðirðu að láta
húðflúra þig?

„Ég hafði ætlað að láta gera
það alveg frá því að ég var
sextán-sautján ára. Ég ætlaði
bara aldrei að koma mér í það.
Þegar maður var fyrir sunnan
var maður ýmist orðinn of
blankur eða of fullur.“

– Á ég líka að hafa þetta
eftir þér?

„Jájá. Það vita allir hvernig
ég var í gamla daga. Það var
svo ekki fyrr en 1995 sem ég
fékk fyrsta tattóið. Konan mín
gaf mér það í jólagjöf.“

Húðflúrið á Sigurvin er
yfirleitt af fallegra og ljúfara
taginu. „Ég hef aldrei viljað
láta setja á mig hauskúpur eða
slíkt. Ef maður gerði það, þá
væri ekki hægt að fara á
baðströnd á Spáni með barna-
börnunum þegar maður er
orðinn gamall!“

Honda með vatns-
kældum V4-mótor

Nú hefur verið fjallað nokk-
uð um tvær forsendur af

þremur fyrir því að vera
húðflúraður: Sjómennskuna
og fótboltaáhugann. Sú þriðja
er eftir: Mótorhjólið. Sigurvin
á Chopper-mótorhjól af gerð-
inni Honda, árgerð 1985, með
125 hestafla vatnskældum V4
mótor og drifskafti en ekki
keðju – öflugri mótor en í
ýmsum smábílum. Hann gerir
reyndar ekki mikið af því að
spóka sig á hjólinu á götum
bæjarins þegar hann er í landi
– „það er ekki nóg að búa til
börnin, maður verður að hugsa
um þau líka“, segir hann. „Ég
skrepp út á því eitt og eitt
kvöld.“ Í hillum í stofunni
getur að líta mörg módel af
mótorhjólum, og það sem
meira er, Sigurvin tekur fram
geysistórt myndaalbúm, þar
sem eingöngu eru myndir af
hinum vígalegustu mótorhjól-
um.

Skiptir um múnderingu
eftir árstíðum

– Ertu í Arsenal-búningnum
á mótorhjólinu?

„Nei, alltaf í leðri. Ég skipti
um klæðaburð eftir árstíðum.
Á veturna er það Arsenal-
búningurinn, á sumrin er það
leðrið!“

Og nú ætti engan að undra,
þótt Sigurvin Samúelsson sé
orðinn þó nokkuð tattóveraður
og eigi væntanlega eftir að
verða enn skrautlegri eftir því
sem árin líða.

Starf kvikmyndagerðarmanna á
Flateyri gekk afar vel yfir jól og
áramót (sjá nánar viðtal við Ólaf
Jónasson í miðopnu). Myndin sem
hér fylgir var tekin í „settinu“ í húsi
Einars Odds og Sigrúnar Gerðu að
Sólbakka, en þau lánuðu húsið sitt
fyrir myndatökurnar.

Kvikmynda-
tökur
á Flateyri

Sigrún Gerða Gísladóttir og Sigurður Hallmarsson í hlutverkum sínum.

Hvernig var jólaversl-
unin, bæði hjá ykkur og
almennt í bænum?

Almennt byrjaði hún tals-
vert seinna en venjulega, en
þegar upp er staðið var hún
mjög góð og mun meiri en í
fyrra.

Hver er ástæðan?
Ég treysti mér nú ekki til

að segja mikið um það. En
raftækjasala á árinu hefur
yfirleitt verið mjög mikil.

Hafa „gylliboðin“ í Elkó
og fleiri mörkuðum fyrir
sunnan á liðnu ári ekki
bitnað neitt á ykkur?

Nei, þetta hefur bara
komið okkur til góða. Ég
hef einfaldlega bent fólki á
að gera verðsamanburð. Við
höfum ekkert að fela í þeim
efnum. Það eru sömu verð
sem við bjóðum hér og fyrir
sunnan. Auk þess hefur raf-
tækjasala á landsvísu verið
meiri á liðnu ári en venjulegt
eða jafnvel eðlilegt getur
talist.

Hver er ástæðan að fólk
tók seint við sér í jólaversl-
uninni að þessu sinni?

Við höfum nú nokkrir
sem rekum verslanir hér
rætt um þetta, en höfum í
sjálfu sér enga fullnægjandi
skýringu á því.

Hvernig leggst svo nýja
árið í þig?

Alveg þokkalega.
Voru einhverjir sér -

stakir flokkar af tækjum
sem seldust áberandi
meira en aðrir, t.d. sjón-
varpstæki eða kæliskápar
o.s.frv.?

Nei, salan var góð yfir
alla línuna og ekkert sér-
stakt sem tók þar öðru fram.

ÁÁ
Hermann

Óskarsson
verslunarstjóri

í Pólnum hf.

Jólaversl-
unin fór
seint af

stað

línunni hjá Hlyni Þór

� en varð síðan mun
meiri en árið á undan

Auglýsingar
456 4560
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Ólafur Jónasson er ungur Ísfirðingur (af hinni
góðkunnu Góustaðaætt) sem fluttist suður fyrir

um sex árum og hefur síðan unnið við kvik-

myndagerð, yfirleitt sem „gripill“. Núna um jól
og áramót hefur hann verið að störfum á Flat-

eyri við gerð íslenskrar (vestfirskrar) kvik-

myndar í fullri lengd, en vonir standa til að
hægt verði að ljúka tökum á henni í sumar.

Myndin er að öllu leyti tekin á Flateyri.
Höfundar handritsins og leikstjórar eru Lýður
Árnason, hinn vinsæli og nafntogaði læknir á

Flateyri, Jóakim Hlynur Reynisson (dóttursonur
Jóakims heitins Pálssonar í Hnífsdal) og Hildur

Jóhannesdóttir kona hans. Handritið komst í
undanúrslit í handritasamkeppni hjá Kvik-

myndasjóði, en fékk ekki framleiðslustyrk að
svo stöddu, þannig að þau ákváðu að fara af
stað með verkefnið upp á eigin spýtur. Núna

hafa staðið yfir tökur á jólaatriðum og vetrar-

senum í myndinni, en úr þeim verður síðan
gerð stuttmynd til kynningar.

Nýársdagsspjall við Ísfirðinginn og gripilinn Ólaf  Jónasson, sem hefur unnið við gerð
fjölda kvikmynda og nú síðast í samvinnu við Lýð lækni og kompaní á Flateyri

Gripill, gaffer og skrifta
þeirra. Eins sér hann um svo-
kallaðan „dolly“, en það er
tökuvagn sem rennur eftir
teinum. Annars er orðið „grip“
ekki túlkað allsstaðar eins. Í
bandarískum myndum er
venjulega talað um „key grip“
sem stjórnar og síðan eru
taldir upp nokkrir „grips“ á
eftir honum og hefur hver sitt
hlutverk – „dolly grip“ sér
um vagninn og tökuvélina á
honum o.s.frv.“

En gaffer og best boy?

– En hvað er „gaffer“ og
„best boy“ og „boom operat-
or“?

„Gaffer er ljósamaður, best
boy er aðstoðarljósamaður og
boom operator er sá sem
stjórnar stönginni með hljóð-
nemanum.“

– Og ég sem hélt að best
boy væri snúningastrákur og
boom operator væri sá sem
stjórnaði krana með tökuvél...

„Það má segja að best boy
sé eins konar senditík fyrir
ljósamanninn. Hann hleypur
í bílinn og sækir gelið sem
maður setur framan á ljósin
til að breyta litum og annað
sem þarf hverju sinni eftir fyr-
irmælum gaffersins. Í Band-
aríkjunum gerir gafferinn
venjulega ekkert sjálfur annað
en segja aðstoðarmönnunum
fyrir verkum: Hér vil ég fá
ljós og hér vil ég fá ljós
o.s.frv.“

– Líka kemur fram í roms-
unni í lokin á kvikmyndum
hver þjálfaði hundinn og hver
smurði samlokurnar ofan í
liðið. Hver annast „catering“
eða matseldina ofan í mann-
skapinn á Flateyri?

„Það er hún Lára á Vagnin-
um. Við borðum alltaf þar.“

– Ertu búinn að vera lengi
við kvikmyndagerð?

Út í hött � inn í mynd
„Ég er búinn að vera við

þetta eingöngu í um sex ár.
Ég byrjaði árið 1992 með því
að fara á dálítið námskeið þeg-
ar ég flutti suður og fór svo að
vinna hjá kvikmyndafélagi
sem hét Út í hött – inn í mynd.
Framkvæmdastjóri þess var
um tíma Valdimar Birgisson,
sonur Bigga Vald á Ísafirði,
og líka komu þar við sögu
Mummi í Mótorsmiðjunni og
Jón Tryggvason, sem leik-
stýrði Foxtrott. Upp úr þeim
kynnum mínum af Jóni
Tryggvasyni fór ég að vinna
töluvert með honum og við
gerðum saman nokkrar stutt-
myndir, sem komu út á vídeói
undir heitinu Úr ljósaskipt-
unum eða eitthvað slíkt. Síðan
fór ég með honum í myndina
Nei er ekkert svar og var grip-
ill þar. Eftir það vann ég við
Djöflaeyjuna, en þar var ég
bara við að smíða leikmynd-
ina en ekki í tökunum sjálf-
um.“

Perlur og svín, Stikkfrí,
Myrkrahöfðinginn...

„Svo var ég í einni striklotu
gripill í Blossa, Perlum og
svínum, dönsku myndinni
Vildspor og Stikkfrí. Síðan hef
ég verið gripill í útitökunum í
Myrkrahöfðingjanum hans
Hrafns Gunnlaugssonar, sem
ekki er farið að sýna ennþá,
og núna síðast fyrir jólin var
ég að vinna í tékkneskri mynd
sem er lauslega byggð á máli
Halims Al og Sophiu Hansen.
Einn vetur fyrir nokkrum
árum var ég skrifta í Stundinni
okkar hjá Sjónvarpinu.“

Flugvél í Ben Húr

– Hvað er skrifta?
„Í sjónvarpi er ekki leik-

stjóri við þáttagerð af þessu
tagi, heldur „pródúsent“ eða
framleiðandi, en skriftan er
aðstoðarframleiðandi. Þetta er
væntanlega kallað „skrifta“
vegna þess að það voru bara
konur í þessu til að byrja með.
Í kvikmyndum er til nokkuð
sem kallað er „script girl“ en
það er allt annað verksvið, til
dæmis að passa upp á „con-
tinuity“ eða að allt sé eins frá
einu myndskeiði til annars,
t.d. að bollinn sé ekki hérna
núna og svo allt í einu þarna,
eða að leikarinn sé ekki allt í
einu kominn í aðra skyrtu. Í
stórmyndinni Ben Húr sem
gerist fyrir eitthvað um tvö
þúsund árum var einhver leik-
arinn með armbandsúr og í
einni senunni sést flugvél á
ferð. Og í sjónvarpsmynd sem
ég sá um daginn var meira að
segja heill hljóðmaður í
mynd!“

Eins og mánaðartúr á sjó

– Er ekki óhemju gaman að
vinna við kvikmyndagerð?

„Jú, það getur verið heil-
mikið gaman, en það er líka
miklu erfiðara en fólk heldur.
Vinnutíminn er yfirleitt
minnst tólf tímar á dag og það
er unnið sex daga vikunnar
en frí einn dag. Þetta er hrein-
lega eins og að fara í mánað-
artúr á sjó.“

– Nú erum við að spjalla
saman að kvöldi nýársdags –
þú ert búinn að vera að vinna
frá því í morgun og varst að
vinna allan daginn í gær...

„Einmitt. Og er að fara aftur
að vinna núna á eftir!“

– Hefur margt breyst í þessu
starfi á þinni tíð?

„Tækjakosturinn hefur
breyst mjög mikið á þessum

árum sem liðin eru frá því að
ég byrjaði. Núna eru tækin
orðin miklu stærri og þyngri
og mikill burður. Ég hef aldrei
verið með aðstoðarmann. Ég
er alltaf að berjast fyrir að fá
aðstoðarmann, en það gengur
nú ekki sem skyldi. Tökustað-
ir geta verið mjög erfiðir. Eins
og t.d. í Myrkrahöfðingjanum
þurfti að bera tækin langar
leiðir, því að það var ekki hægt
að koma við bíl. Í einu atriðinu
þurfti að fara með tækin upp á
heljarmikið fjall, en þá var
reyndar notuð þyrla. Þá fór
heill dagur í að undirbúa tvö
skot eða þar um bil. Það þykir
gott í kvikmyndum ef maður
nær fjórum-fimm mínútum í
myndina á tólf tíma vinnu-
degi. Það þýðir minnst þrjátíu
daga við tökur.“

Að minnsta kosti
geggjaður

– Segðu mér: Er Hrafn
Gunnlaugs geggjaður snill-
ingur, eins og sumir vilja
meina?

„Það er hann tvímælalaust.
Að minnsta kosti geggjaður!
Hann getur verið ágætur, en
hann á það til að taka fólk
fyrir. Og stundum finnst
manni hann alls ekki vera með
það á hreinu, hvernig hlutirnir
gerast. Hann vill að þeir séu
búnir um leið og hann hugsar
þá. En vissulega er hann ekk-
ert einn um það.“

– En hvernig er Friðrik Þór?
„Ég hef nú aldrei unnið með

honum sjálfum. Ég hef bara
unnið fyrir fyrirtæki hans. En
hann er að minnsta kosti mun
rólegri en Hrafn. En það er
mjög oft mikið skipulagsleysi
við tökurnar á íslenskum
myndum. Það er verið að
reyna að gera allt á svo stuttum
tíma, redda öllu á síðustu

stundu og allt í volli, því að
peningarnir eru svo litlir sem
menn hafa úr að spila.“

Misjafnt gengi
kvikmyndanna

– Nú hafa ýmsir íslenskir
kvikmyndagerðarmenn farið
mjög illa út úr viðfangsefnum
sínum fjárhagslega. Hefur þú
lent í því að fá ekkert borgað
fyrir vinnu þína?

„Það kom fyrir í byrjun. Til
dæmis þegar ég var að vinna
við Nei er ekkert svar, þá var
ég að vinna frítt. Þar voru
eiginlega allir að vinna frítt,
en mannskapurinn hafði vil-
yrði fyrir peningum ef myndin
mundi ganga. En hún gekk
ekki. Maður fékk einhverja
smáaura og fékk mat og
uppihald á meðan. Já, það eru
margir búnir að fara á hausinn
í þessum bransa. Það gerist
aðallega þegar menn eru að
framleiða sín eigin verk. Þá
leggja þeir allt í sölurnar í
þeirri von að dæmið gangi
upp. Svo gengur það ekki upp.
En þetta er að verða allt
öðruvísi núna. Maður er orð-
inn nokkuð öruggur með að
fá borgað, vegna þess að þeir
eru búnir að gera sér grein
fyrir því, að þeir geta ekki
haldið mikið lengur áfram í
bransanum ef þeir borga fólk-
inu ekki laun. Þá vill enginn
vinna fyrir þá. En síðan eru
launin sjálf allt annar kapítuli.
Maður er alltaf að berjast við
að fá þau hækkuð, því að þau
eru vissulega ekki há. Maður
ræður sig sem verktaka og
þarf að borga allskonar gjöld
af laununum. Það er alveg
nýkomið að maður fái borg-
aða yfirvinnu. Til skamms
tíma var bara samið um
ákveðinn taxta á dag.“

Hinrik Ólafsson, Einar
Oddur og fleiri fínir

leikarar
„Þarna eru fínir íslenskir

leikarar“, segir Ólafur Jónas-
son í samtali við Bæjarins
besta, „eins og Hinrik Ólafs-
son, Margrét Vilhjálmsdóttir,
Halla Margrét, Sóley Elías-
dóttir og Hilmar Jónsson, sem
er reyndar þekktari sem leik-
stjóri.“ Tökumaður er Guð-
mundur Bjartmarsson, en
hann hefur mikla reynslu á
því sviði, ekki síst við tökur á
auglýsingamyndum. Ýmsir
bæjarbúar á Flateyri koma
fram í myndinni, svo sem Lára
á Vagninum og Sigrún Gerða
Gísladóttir á Sólbakka, sem
er með ágætis rullu, og reynd-
ar er líka eiginmaður hennar,
Einar Oddur Kristjánsson al-
þingismaður, og margir fleiri
heimamenn í litlum hlutverk-
um. Framkvæmdastjóri við
gerð myndarinnar er Kristrún
Birgisdóttir, kennari við
Grunnskólann á Flateyri.

Hvað er gripill?

Ólafur Jónasson hefur á
liðnum árum starfað einkum
sem gripill og einnig sem
ljósamaður – „og núna við
gerð þessarar myndar er ég
eiginlega hvort tveggja.“

– Gripill er væntanlega það
sem kallað er „grip“ á ensku.
Hvað er það eiginlega? Maður
sér í lok útlendra kvikmynda
nær endalausa upptalningu af
skrítnum og sumum allt að
því óskiljanlegum titlum...

„Gripill er sá sem sér um
samræma hreyfingar tökuvél-
anna og allt öryggi í kringum
þær. Hann setur vélarnar upp
og þegar notaðir eru tökukran-
ar stjórnar gripillinn notkun
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Komandi ár
Árið 1999 er gengið í garð með öllum sínum væntingum og

fyrirheitum um góða tíð. Um það verður vart deilt að liðið ár er með
þeim betri á þessari öld. Í stjórnmálum hefur meira borið á karpi um
aukaatriði en aðalatriði. Efnahagsstjórn hefur verið góð en að vísu
umdeild. Það er ekki nýtt á þessari öld að á líðandi augnabliki deili
stjórnmálamenn um aðgerðir. Sagan mun sem ætíð fyrr dæma gerðir
ríkisstjórnar Davíðs Oddssonar, eins og annarra. Dóm hennar þarf
forsætisráðherra síst að óttast.

Undir þinghlé liðins árs var mjög deilt um frumvarp um miðlægan
gagnagrunn. Minna er deilt um efnahagsmál. Fátt virðist nú benda til
annars en ríkisstjórn Framsóknar- og Sjálfstæðisflokka muni halda
velli að loknum kosningum á komandi vori. Þó verður forvitnilegt að
fylgjast með ,,prófkjöri” Framsóknarflokks í Reykjavík. Einmitt nú
stefnir í harða baráttu um annað sætið á lista þess flokks í höfuð-
borginni. Ljóst má telja að Ástþór Magnússon muni ekki hafa þau
áhrif á íslensk stjórnmál sem hann óskar sér sjálfur. Tæplega verður
því trúað að þjóðin hafi tapað nokkru, þótt ekki reyni þar á.

Hitt er ekki sjálfgefið að næsta ríkisstjórn verði
endurtekning þeirrar sem nú situr, óvíst reyndar
að hún verði mynduð af sömu flokkum. Þó er
það snöggtum líklegra. Hið eina sem kynni
að koma í veg fyrir það væri óþekktur
draumur Halldórs Ásgrímssonar um stól
forætisráðherra. Samstarf Davíðs
Oddssonar og Halldórs Ásgrímssonar
hefur verið farsælt og þjóðinni til
gagns. Minnir það á hið besta sem
gerðist í tíð Viðreisnar. Telja verður
mun meiri líkur á þeirri niðurstöðu
að núverandi flokkar ríkisstjórn-
arinnar haldi áfram góðu samstarfi.

Úrslit kosninga
Fróðlegt verður að fylgjast

með kosningum og úrslitum
þeirra. Fátt er nýtt í tilurð vinstri
samfylkingarinnar, sé litið til
stjórnmálasögu lýðveldisins.
Hugurinn hefur oftast verið mikill en samstaðan torfengnari. Er ekki
annað að sjá en flestir hnútar séu nú hnýttir. Kvennalistinn í Reykjavík
er þó greinilega vandamál, bæði sjálfum sér og öðrum. Auðvelt mun
reynast að telja hann til samfylkingarinnar í öllum öðrum kjördæmum.
Kvennalistinn er einfaldlega fylgislaus nema í Reykjavík. Innkoma
Kvennalistans á svið íslenskra stjórmála var glæsileg en útgangan
sýnist verða þyrnum stráð. Helsta einkenni þessara stjórnmálasamtaka
kvenna er vöntun á vilja til að taka á sig þá ábyrgð sem óhjákvæmilega
fylgir stjórnmálaflokkum. Eina undantekningin er í borgarstjórn
Reykjavíkur, en þar hefur vinsæll fulltrúi þeirra á Alþingi, en nú
fulltrúi Reykjavíkurlistans, verið borgarstjóri. Vinsældum hennar
þar verður helst líkt við forvera hennar, þótt í mörgu sé ólíku saman
að jafna.

Kvennalistinn einn og sér hefur ekki treyst sér til að taka pólitíska
ábyrgð. Fyrir það geldur hann réttilega, bæði innan raða A-flokkanna
og meðal almennings. Engu að síður munu fleiri taka afstöðu með
samfylkingunni um leið og framboðslistar hennar fara að sjást.
Margir munu þó ekki líta samfylkinguna sem sjálfstætt stjórnmálaafl
meðan prófkjör í röðum hennar er hólfað og girt í bak og fyrir.

,,Kvennalistakonan”, borgarstjórinn og leiðtogi Reykjavíkurlistans
hefur haldið því fram í vandræðagangi hans vegna innkomu vara-
manna í stað aðalmanna, að um sé að ræða kosningabandalag en
ekki stjórnmálaafl. Þessi boðskapur situr í mörgum. Nægir að rifja
upp endasleppa sameiningarsögu vinstri manna, með sundrungu og
jafnmörgum eða fleiri nýjum flokkum en þeim sem sameinast eiga.

Fróðlegt verður að sjá hvernig græna byltingaraflinu Steingríms
Sigfússonar og félaga gengur í kosningum. Það gæti fengið þrjá til
fjóra menn á þing. Kannski verður góð staða íslensks efnahagslífs og
hæg þreyta á óbreyttu ástandi, ásamt vandræðagangi samfylkingar-
innar, til þess að styrkja vinstri menn á ysta kanti. Það á þó ekkert
skylt við pólitík.

Næstu mánuðir
Á útmánuðum ræðst margt um framhaldið. Hér hefur verið fjallað

um pólitík, ekki aðra áhrifaþætti, svo sem utanaðkomandi áhrif á
efnahagslíf Íslendinga og náttúruhamfarir. Eftir þinghlé tekur við
afgreiðsla á lagafrumvarpi ríkisstjórnar um kvóta í fiskveiðum. Láti
að líkum verður hart deilt, en niðurstaðan er fyrirsjáanleg. Þá hefst
undirbúningur stóru flokkanna fyrir kosningar. Tveir ráðherrar hafa
ákveðið að hverfa af Alþingi til nýrra starfa, Guðmundur Bjarnason,
landbúnaðar- og umhverfisráðherra og Þorsteinn Pálsson, dóms-
kirkju- og sjávarútvegsráðherra.

Sá fyrri hefur verið varaformaður Framsóknarflokksins og ráðherra
í þremur ráðuneytum í nærri 7 ár og hinn síðari formaður Sjálfstæðis-
flokks í nærri 8 ár, þingmaður í 16 og ráðherra í 11, þar af
forsætisráðherra í 14 mánuði. Friðrik Sophusson varaformaður
Sjálfstæðisflokksins frá 1983 að undanteknum tveimur árum,
fyrrverandi fjármálaráðherra, lætur um áramót af 19 ára þingmennsku.

Loks ætlar Svavar Gestsson, fyrrum ráðherra í fjórum ráðuneytum
á áttunda ár og þingmaður Alþýðubandalags frá 1978, einnig að
ljúka þingsetu að loknum kosningum. Ekki er vitað um fleiri áhrifa-
menn sem eru að ljúka ferli sínum, en framboðslistar eru óbirtir.
Nokkur uppstokkun verður í ríkisstjórn að kosningum loknum, þó
stjórnarflokkarnir haldi samstarfinu áfram. Áhrifamenn eru að hverfa
af Alþingi, en aðrir koma í þeirra stað. Alþingismenn og ríkisstjórn
næsta kjörtímabils munu leiða þjóðina inn í nýja öld. Mikils er um
vert að vel takist til.

-Stakkur.

– Þið fáið ekki prósentur af
innkomu?

„Nei, það eru helst þekktir
leikarar sem draga að sér
áhorfendur, sem geta samið
þannig. Og helstu leikarar eru
á mun hærra kaupi en aðrir
starfsmenn við kvikmynda-
gerðina. Ef maður tekur þátt í
verkefni þar sem eru mjög
litlir peningar, þá er til í að
maður semji þannig, en það
gildir ekki um stóru fyrirtæk-
in. Ef verkefnið á Flateyri
núna er tekið sem dæmi, þá er
ég ekki búinn að semja um
nein laun. Þeir ætla að borga
mér eitthvað, einhvern tím-
ann, en það á alveg eftir að
semja um það. Í þessu tilviki
er maður bara að hjálpa fólki
sem maður þekkir.“

Erlendar auglýsingar skila
miklu í þjóðarbúið

– Þú verður ekki ríkur af
þessu starfi?

„Nei. Ég hef að vísu alveg
náð að halda mér á floti fjár-
hagslega og haft í mig og á,
en maður safnar ekki pening-
um í þessu, eins og það er
núna. En ég held að stjórnvöld
séu að átta sig á því að þetta
er töluverður iðnaður. Hér eru
gerðar kannski tíu til tuttugu
erlendar auglýsingar á ári, og
við getum sagt að þær kosti
að jafnaði 200 milljónir hver.
Með þessu kemur ótrúlega
mikið af peningum inn í land-
ið. Þetta er útlent fé sem er
eytt hér og fer út í veltuna í
þjóðfélaginu og í skatta. Það
eru ekki nærri allir sem vita af
þessu. Margir virðast halda
að þeir sem vinna að kvik-
myndagerð séu bara að leika
sér að eyða peningum skatt-
borgaranna í einhverja vit-
leysu. En það er alls ekki
þannig. Í heildina tekið skilar
hver króna sem veitt er úr
Kvikmyndasjóði sér margfalt
til baka til þjóðfélagsins. En
íslenskar kvikmyndir hafa í
seinni tíð yfirleitt ekki gengið
vel hér heima, þótt þær hafi
gengið vel í öðrum löndum.
Svo við tökum Blossa sem
dæmi, þá gekk hann mjög vel
í Noregi. En ekki hér. Ætli
nokkur mynd hafi skilað
hagnaði á Íslandsmarkaði ein-
um síðan Allt á hreinu? Og ef
til vill Tár úr steini.“

Hvernig er Lýður læknir?
– Hvernig hafa tökurnar á

Flateyri gengið?
„Bæði Jóakim og Lýður

hafa litla reynslu, en þeir hafa
nú verið að taka einhverjar
stuttmyndir saman. Og þeir
virðast alveg valda þessu. Ég
hef séð miklu ófagmannlegri
vinnubrögð hjá fólki sem er
búið að starfa við þetta í mörg
ár. Þeir eru nokkuð vel fókus-
eraðir á það sem þeir eru að
gera.“

– Nú hefur maður heyrt og
lesið ýmislegt skondið um
Lýð lækni. Hvernig náungi er
hann eiginlega?

„Hann er flippari. Mér
virðist að Flateyringar séu
mjög hrifnir af honum.“

– Ef þú yrðir veikur, myndir
þú þora að fara til hans?

„Já, ég myndi alveg þora

að fara til hans! Mér skilst að
hann sé mjög klár læknir. Mið-
að við það sem maður heyrir
á Flateyri, þá stendur hann
sig mjög vel í öllu sem hann
gerir.“

Ekki enn verið með
línu í bíómynd

– Ertu alveg hættur að leika
á sviði? Ertu nokkurn tímann
fyrir framan vélarnar?

„Ég er alveg hættur að vera
á sviði, en ég hef stundum
brugðið mér fram fyrir vélar-
nar, bæði í auglýsingamynd-
um og síðan í einhverjum
smáhlutverkum í stuttmynd-
um. Ég er búinn að vinna við
aragrúa af allskonar stutt-
myndum. Þá hefur maður
stundum hlaupið í einhver
statistahlutverk. En ég hef nú
ekki verið með neina línu í
bíómynd ennþá! Ég væri samt
alveg til í að prófa það.“

Á leiksviði á Ísafirði
– Þú lékst í leikritum hér á

Ísafirði fyrr á árum...
„Já, ég lék í nokkrum leik-

ritum. Ég man nú ekki hvað
þau heita öll. Söngurinn frá
My Lai eftir Jökul Jakobsson
sem sýndur var í Alþýðu-
húsinu var líklega hræðileg-
asta reynslan á þeim vett-
vangi. Ekki verkið sjálft, held-
ur var engin leikstjórn. En það
skemmtilegasta sem ég tók
þátt í voru Dýrin í Hálsaskógi.
Þar var ég bakaradrengurinn.
Fyrsta leikritið sem ég tók þátt
í var Sveitapiltsins draumur
eftir Guðjón Ólafsson og Pál
Ásgeirsson. Síðan voru ein-
hverjir einþáttungar. Ég man
þetta ekki allt lengur. En það
var mjög gaman.“

– Þú ert af Góustaðaætt í
Skutulsfirði. Margir af því
fólki hafa komið við sögu í
leikstarfi á Ísafirði og víðar...

„Já, það liggur við að á
tímabili hafi þetta bara verið
að mestu leyti Góustaða-
fólkið!“

Gripill hjá Sven Nykvist

– Hefur vinnan við kvik-
myndir verið eina starfið þitt
seinni árin, eða ertu í ein-
hverju öðru á milli?

„Ég er eingöngu við þetta.
En þessi vinna er dálítið stopul
og misjafnlega mikil eftir ár-
um og árstímum. En mestu
peningana er í rauninni að hafa
upp úr því þegar verið er að
gera erlendar auglýsingar hér
á landi. Einu sinni var ég til
dæmis gripill hjá Sven Ny-
kvist í auglýsingu fyrir breskt
kreditkortafyrirtæki. Leik-
stjórinn var sá sem leikstýrði
Black Adder-þáttunum með
Rowan Atkinson (Mr. Bean).
Þar var óskarsverðlaunafólk
á ferð. Sú sem annaðist förð-
unina fékk óskarsverðlaun
fyrir förðunina í Leitinni að
eldinum. Og margir sem
komu til að vinna við þessa
auglýsingamynd komu beint
úr Evítu. Síðast var ég að
vinna við ítalska tyggjó-
auglýsingu uppi á Vatnajökli.
Kostnaðurinn við gerð hennar
var upp á tæplega 200 millj-
ónir króna. Erlendar þrjátíu

sekúndna auglýsingar kosta
þetta, kannski í kringum 200
milljónir.“

Vestfirðir of
langt í burtu...

– Eins og íslenskar kvik-
myndir í fullri lengd...

„Meira. Það er tvöfalt fram-
lag Kvikmyndasjóðs á ári sem
ein svona auglýsing kostar.
Fyrir skömmu var ég líka í
Cherokee-auglýsingu og þar
kom við sögu strákur sem var
að leika í síðustu Star Wars-
myndinni, sem ekki er farið
að sýna ennþá. Þar var einnig
kallinn sem hefur verið Coca-
Cola-jólasveinninn síðustu
tuttugu og fimm árin. Hann
var jólasveinn í þeirri aug-
lýsingu. Það er mjög gaman
að vinna við þessar auglýs-
ingar. Þá er alltaf farið eitthvað
út á land og reyndar yfirleitt á
sömu staðina. Það eru Skóga-
foss, Dyrhólaey, Jökulsárlón
og Vatnajökull og fleiri nátt-
úruperlur. Vestfirðir hafa
vissulega upp á margt að
bjóða í slíkum myndatökum,
en það sem háir eru fjarlægðin
og samgöngurnar. Ef eitthvað
vantar, þá verður það að
komast á staðinn í hvelli. Ef
þarf að láta heilt kvikmynda-
gengi bíða í heilan dag, þá eru
launin og leigan á tækjunum
alveg himinháar upphæðir.“

Óskar og Hilmar bestir
– Hverjir eru bestu íslensku

kvikmyndagerðarmennirnir,
að þínum dómi?

„Þetta er erfið spurning,
maður! Ha? Það er einn sem
er ennþá í námi, sem ég bind
miklar vonir við. Hann heitir
Dagur Kári Pétursson, sonur
Péturs Gunnarssonar sem
skrifaði Punktur, punktur,
komma strik. Svo er annar
sem heitir Árni Ólafur Ás-
geirsson. Ég held að þessir
tveir ungu menn eigi eftir að
láta mikið að sér kveða. En af
þeim sem eru þekktir núna og
ég hef unnið með vil ég helst
nefna Óskar Jónasson. Hann
er mjög klár og fjölhæfur og
gott að vinna með honum.
Hann er „talentinn“, hann hef-
ur hæfileikana. Hilmar Odds-
son er líka mjög klár. Ég hef
líka unnið með honum. Hann
er mjög góður að leikstýra
leikurunum. Það eru ekki
nærri allir íslensku leikstjór-
arnir sem kunna það. Bæði
Óskar og Hilmar æfa leikar-
ana mjög vel áður en þeir fara
í tökur. Þetta sparar líka mik-
inn tíma við tökurnar. Óskar
og Hilmar eru bestu leik-
stjórarnir hér í dag, að mínu
mati. Það sem mér finnst helst
há íslensku leikstjórunum, er
að þeir eru líka að framleiða
myndirnar sjálfir. Þess vegna
eru þeir að hugsa um miklu
fleira en bara leikstjórnina.“

– Viltu nefna þann sem þér
þykir verstur af þekktum
íslenskum leikstjórum þessi
árin?

„Ætli það sé ekki bara Hrafn
Gunnlaugsson!“

Ekki bara gripill...

En Ólafur Jónasson er ekki

einungis gripill – „ég er
svolítið í því að skrifa handrit
sjálfur“, segir hann. „Ég er
búinn að sækja tvisvar um
framlag hjá Kvikmyndasjóði
en hef ekki fengið. Það eru
aðallega stuttmyndahandrit
sem ég hef verið að gera. En
ég er eiginlega með of mikið
undir í einu. Ég er með nokkur
handrit í vinnslu og að minn-
sta kosti tvö af þeim í fullri
lengd.“

– Eru það handrit eftir
verkum annarra eða þín eigin
hugverk?

„Það eru í rauninni mínar
eigin hugmyndir. Eins og
stuttmyndin sem ég sótti um
styrk fyrir á sínum tíma. Það
var áður en ég fór suður. Ég
ætlaði að taka hana hér á
Ísafirði og var búinn að fá
Gústaf kennara til að leika í
henni. En svo fór ég á sjóinn á
Júlíusi Geirmundssyni og það
varð ekkert meira úr því.“

En hvað skyldi vera næst á
dagskránni hjá Ólafi Jónas-
syni? Það er óráðið, en hugs-
anlega fer hann til Kanada
innan tíðar til þess að vinna
að mynd með kunningja sín-
um. „Hann er búinn að fá styrk
til þess að gera stuttmynd, sem
verður „trailer“ að kvikmynd
í fullri lengd. Ef sú stuttmynd
tekst vel, þá fær hann styrk til
að gera sjálfa kvikmyndina
og þá fer ég líklega út í sumar.
Það getur líka verið að ég fari
strax út í mars og vinni í stutt-
myndinni.“

Dreymir um að skrifa

Það er enginn vafi í huga
Ólafs um það, hvað hann vildi
helst gera: „Það sem mig lang-
ar helst til að gera í brans-
anum, það er að skrifa! En
þegar maður er að vinna í
þessu, þá er ákaflega lítill tími.
Handrit að kvikmynd er ekki
skrifað á einum mánuði. Það
tekur heilt ár að koma því í
endanlegt horf.“

– Hvað viltu segja að lokum
um myndina á Flateyri?

„Það er sérkennilegt við
hana, að þessir fínu leikarar
sem taka þátt í henni skuli
gera það fyrir lítið eða ekki
neitt. En það er einfaldlega
vegna þess að þeim þótti
handritið gott. Og það hefur
ríkt ákaflega mikil gleði öllu í
þessu starfi og það hefur geng-
ið alveg ótrúlega vel.“

– Er þetta spennumynd?
„Nei, þetta er falleg og góð

saga og með mikilli dramatík.
Mjög skemmtileg.“

Hefur gengið ótrúlega vel

– Hvar kemur Einar Oddur
við sögu?

„Hann ákvað bara að vera
með. Hann var beðinn um að
hjálpa til og bauðst strax til
að lána húsið sitt og konan
hans leikur í myndinni og
hann er sjálfur í svolitlu hlut-
verki líka. Ég held að hann
hafi bara viljað styðja þetta
verkefni með plássið sjálft í
huga. Heimafólkið sem tekur
þátt í þessu er fólk sem hefur
gaman af þessu. Hlutirnir eru
að ganga upp miklu betur en
ég gat nokkurn tímann þorað
að vona.“



8 MIÐVIKUDAGUR 6. JANÚAR 1999

Rannveig Hjaltadóttir hlaut styrk úr Minningarsjóði Gyðu Maríasdóttur

Eignir sjóðsins hátt í tíu milljónir króna
Rannveig Hjaltadóttir,

kennari á Ísafirði, hlaut 250
þúsund króna styrk úr Minn-
ingarsjóði Gyðu Maríasdótt-
ur, en kunngert var um úthlut-
unina miðvikudaginn 30. des-
ember sl. Rannveig er tíunda
konan sem hlýtur styrk úr
sjóðnum, og fékk hún hann
til að stunda nám í heimilis-
fræðum og smíðum við Kenn-
araháskólann í vetur. Rann-
veig var eini umsækjandinn,
þegar auglýst var eftir styrk-
umsóknum í vetur.

Sá sjóður sem hér um ræðir
er kenndur við Gyðu Marías-
dóttur, sem var fædd á Ísafirði
17. júní 1891 og andaðist 7.
júlí 1936, aðeins 45 ára að
aldri. Foreldrar hennar voru
Marías Guðmundsson versl-
unarmaður á Ísafirði og kona
hans Hólmfríður Sigurðar-
dóttir. Gyða fór tvítug til Dan-
merkur og dvaldist þar árin
1911-1924 við húsmæðra-
nám og síðan matreiðslustörf
í Kaupmannahöfn. Þá kom
hún aftur til Ísafjarðar, gerðist
skólastjóri Húsmæðraskól-
ans Óskar og gegndi því starfi

Stjórn Minningarsjóðs Gyðu Maríasdóttur ásamt styrkþeganum. F.v. Magdalena Sigurðar-
dóttir, Rannveig Hjaltadóttir, Brynjólfur Þór Brynjólfsson og Björn Teitsson.

til dauðadags eða í tólf ár.
Hún var ógift og barnlaus.

Árið 1962 ákváðu fyrrver-
endur nemendur Gyðu frá ár-
inu 1932 að stofna sjóð til
minningar um hana. Í sjóðinn
gáfu einnig aðrir gamlir nem-
endur og vinir en langstærstan
hlut í myndun sjóðsins sem í
árslok 1997 nam kr.
9.626.675.-, áttu þó systkini
Gyðu, þær Hrefna og María
Maríasdætur og sérstaklega
Jón G. Maríasson bankastjóri
Landsbanka Íslands. Þau arf-
leiddu sjóðinn að miklum
hluta eigna sinna, auk þess
sem systurnar gáfu Hús-
mæðraskólanum Ósk ýmsa
muni, m.a. úr dánarbúi Gyðu
heitinnar. Systkinin þrjú önd-
uðust öll á árunum 1970 til
1973.

Fyrsti bókfærði fundur í
stjórn minningarsjóðsins var
haldinn 28. apríl 1972 í Hús-
mæðraskólanum Ósk. Þar var
farið yfir skipulagsskrá sjóðs-
ins sem samþykkt hafði verið
á fundi í skólanefnd Hús-
mæðraskólans 10. apríl sama
ár og send forseta Íslands til

staðfestingar. Samkvæmt
skipulagsskránni var tilgang-
ur sjóðsins ,,... að veita viður-
kenningu og styrk til fram-
haldsnáms í húsmæðrafræð-
um...” Þær konur skyldu einar
hafa rétt til styrktar úr sjóðnum
sem ættaðar væru frá Ísafirði
eða nágrenni, og var talið
æskilegt að kona sem styrk
fengi, hefði stundað nám við
Húsmæðraskólann. Skipu-

lagsskráin hlaut formlega
staðfestingu árið 1981. Á
síðasta ári hefur, í ljósi ýmis-
legra breytinga á aðstæðum,
verið unnið að endurskoðun
skipulagsskrárinnar.

Fyrst var veittur styrkur úr
sjóðnum 8. desember 1979
og hlaut hann Guðrún Vigfús-
dóttir vefnaðarkennari, sem
viðurkenningu fyrir vel unnin
störf. Að henni meðtalinni

hafa alls níu vestfirskar konur
fengið styrki úr minningar-
sjóðnum, sumar nokkrum
sinnum og nær alltaf hefur
verið um námsstyrki að ræða.
Núverandi stjórn sjóðsins
skipa þau Magdalena Sigurð-
ardóttir, formaður, Brynjólfur
Þór Brynjólfsson og Björn
Teitsson.

Miðvikudaginn 30. des-
ember sl., veitti Ólafur
Helgi Kjartansson lög-
reglustjóri á Ísafirði, Hlyni
Snorrasyni, lögreglufull-
trúa og verkefnisstjóra Vá-
Vest-hópsins viðurkenn-
ingarskjal fyrir ágæt störf
að forvörnum.

Var Hlyni veitt viður-
kenningin á árlegum fundi
lögreglustjóra með öllum
lögreglumönnum á Ísa-
firði, þar sem atburðir lið-
ins árs eru skoðaðir og
lagðar línur fyrir það
næsta.

Hlyni veitt
viðurkenning

Vestfirðir

Afmæli

50 ára
Páll Gunnar Loftsson

húsasmiður og altmulig-
mand hjá Skipasmíðastöð-
inni hf. verður 50 ára á
morgun, 7. janúar.

Hann biður vini og vel-
unnara að líta inn og gleðj-
ast með sér í Edinborgar-
húsinu laugardaginn 9.
janúar frá kl. 17 til 19.

Vestfirðir

Stofnun og
rekstur

fyrirtækja
Eins og fram kom í síðasta

blaði eru Atvinnuþróunarfélag
Vestfjarða og Svæðisvinnu-
miðlun Vestfjarða að fara af
stað með verkefni í samvinnu
við Iðntæknistofnun, sem ætl-
að er að lyfta undir með fólki
með viðskiptahugmyndir.
Verkefnið, sem heitir Ýtt úr
vör – viðskiptahugmynd að
veruleika, er einnig ætlað
þeim sem þegar eru í rekstri
og vilja auka við færni sína
og þekkingu. Þau Aðalsteinn
Óskarsson, Dagný Svein-
björnsdóttir, Guðbergur Þor-
valdsson og Einar Snorri
Magnússon hjá Atvinnuþró-
unarfélaginu og Guðrún Stella
Gissurardóttir hjá Svæðis-
vinnumiðlun Vestfjarða segja
nánar frá verkefninu og tilhög-
un þess:

Verkin látin tala
„Verkefnið snýst um að

vinna með fólki við að gera
viðskiptahugmyndir að veru-
leika. Við ætlum líka að taka
inn fólk sem er þegar í rekstri
og vill bæta færni sína og
þekkingu og hefur jafnvel
rekið sig á það skortir þekk-
ingu á einstökum sviðum
rekstrarins. Einnig þá sem
hafa viðskiptahugmynd sem
þeir vilja útfæra í því skyni að
koma sér upp eigin rekstri eða
skapa sér starf vegna ónógrar

verður farið mun rækilegar
ofan í hlutina og á lengri tíma.

Við munum vinna formlega
með þátttakendum í um 20
vikur að gerð viðskiptaáætl-

ana. Síðan mun Atvinnuþró-
unarfélagið styðja áfram við
bakið á þeim eins og öðrum
frumkvöðlum á sviði fram-
leiðslu eða þjónustu."

atvinnu. Hér er fyrst og fremst
um að ræða námskeið í stofn-
un og rekstri smáfyrirtækja,
líkt og Iðntæknistofnun hefur
gert um árabil, nema hvað hér

STUTTAR
FRÉTTIR
STUTTAR

Innbrot
í Stefni

Rétt fyrir jólin var
brotist inn í togarann
Stefni, þar sem hann
lá í Ísafjarðarhöfn.
Nokkrar skemmdir
voru unnar og hafði
verið reynt árangurs-
laust að komast í apó-
tek skipsins, en engu
var stolið.

Svo vildi til, að lög-
reglan kom til vett-
vangsrannsóknar um
borð í skipinu einmitt
á sama tíma og fíkni-
efnaleit fór fram í öðru
skipi í Ísafjarðarhöfn.
Það var ein ástæðan
fyrir þeim misskilningi
í síðasta blaði, að einn-
ig hefði verið leitað
fíkniefna um borð í
Stefni. Svo var alls
ekki.

Að undanförnu hafa
verið talsverð brögð að
innbrotum í skip á
Ísafirði, þar sem til-
gangurinn hefur ber-
sýnilega verið sá að
komast yfir lyf.

Sólarkaffi
Ísfirðinga
Árlegt Sólarkaffi Ísfirð-
ingafélagsins í Reykja-
vík (og um land allt)
verður á Hótel Íslandi
föstudagskvöldið 22.
janúar og hefst kl. 20.

Þar verður glæsileg
dagskrá að vanda og
fram koma m.a. Berg-
þór Pálsson, Rúnar Þór
Pétursson, Ómar
Ragnarsson og fleiri
sem ekki verður greint
frá fyrirfram. Veislu-
stjóri verður Sammi á
Bjargi (Samúel Sam-
úelsson læknir).
Hljómsveit Stefáns P.
spilar. Miðasala verður
á Hótel Íslandi og hefst
laugardaginn 16. jan-
úar og þar á hótelinu
geta þeir sem vilja
fengið gistingu og aðra
virkt.
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Ekki nauðsynlegt að fara suður til að komast á Vínardansleik

Sigríður Þorláksdóttir vann sinn

 fyrsta FIS-sigur á móti í Svíþjóð

�Isländsk seger�
Sænska dagblaðið

Länstidningen gerir
mikið úr sigri ísfirsku

skíðakonunnar Sigríðar
Þorláksdóttur á FIS-móti

í svigi í Åre í Svíþjóð
skömmu fyrir jól – miklu

meira en úr keppninni í
karlaflokki, þar sem þó

voru Svíar í fjórum efstu
sætunum.

Eftir fyrri ferð var
Sigríður í öðru sæti í
kvennaflokki, en hún

„gjorde ett mycket bra

andraåk“ (fór mjög góða
seinni ferð) og náði fyrsta

sætinu með glæsibrag. Í
öðru sæti varð finnska

stúlkan Katja Jantunen.
Sænska stúlkan Malin

Huldtin varð þriðja, en
henni hafði verið spáð

sigri.
„Þessu bjóst ég ekki

við“, sagði „Sigridur
Thorlaksdottir“ meðal

annars í samtali við
Länstidningen, en fyrir-

sögnin á frásögn blaðsins

af mótinu var Isländsk
seger, og þarf naumast að

þýða það á íslensku.
Samkvæmt frásögn

blaðsins er þetta fyrsti
sigur Sigríðar á FIS-móti.

Textinn undir mynd af
henni hljóðar svo:

„Sigur. Íslenska stúlkan
Sigríður Þorláksdóttir var

geysilega ánægð – sigur
hennar á svigmótinu í Åre í
gær kom henni gersamlega

á óvart.“

Ekki nauðsynlegt að fara suður til að komast á Vínardansleik

Glæsilegur fagnaður Zonta-kvenna
Zontaklúbburinn Fjörgyn, sem starfar á Ísafirði og í nágrenni,

gekkst fyrir Vínardansleik og veislufagnaði („gala-kvöldi“) í
Félagsheimilinu í Hnífsdal að kvöldi annars dags hins nýja
árs. Fagnaðurinn var glæsilegur og fór hið besta fram. Það
kom í ljós, að ekki er alltaf nauðsyn að fara suður (eða til
Vínarborgar) til þess að komast á Vínardansleik.

Zontaklúbbar eru starfsgreinaklúbbar kvenna, að nokkru
leyti svipaðir og hliðstæðir Rotaryklúbbum. Tilgangur þeirra
er einkum að styðja við menningu og listir og gera byggðirnar
blómlegri. Fimm slíkir eru starfandi á Íslandi og í Fjörgyn eru
nú 39 konur. Árlega er skipt um formann, rétt eins og alla
embættismenn í Rotaryklúbbum. Núverandi formaður Fjör-
gynjar er Emma Rafnsdóttir, en fráfarandi formaður, Jósefína

Gísladóttir, annaðist skipulagningu fagnaðarins. Umdæmis-
stjóri Zonta á Íslandi er Dögg Pálsdóttir, lögfræðingur í
Reykjavík.

Á Vínardansleiknum í Hnífsdal söng Guðrún Jónsdóttir
óperusöngkona við undirleik Beötu Joó. Hörður Harðarson
lék á saxófón og munnhörpu við píanóleik Þórarins Gíslasonar.
Að sjálfsögðu var mikið dansað, en Vínarkvintettinn lék fyrir
dansinum. Hljómsveitarstjóri var Baldur Geirmundsson sem
lék á harmóniku, en Magnús Reynir Guðmundsson lék á
bassa, Samúel Einarsson á selló, Gunnar Hólm á trommur og
Þórarinn Gíslason á píanó. Eftir miðnætti tók síðan hljómsveitin
Rós við. Veitingarnar annaðist Veisluþjónusta Hamraborgar á
Ísafirði og veislustjóri var Guðfinna Hreiðarsdóttir.

Kolbrún Daníelsdóttir og Þóra Benediktsdóttir gæða sér á
þeim veitingum sem í boði voru.

Hansína Einarsdóttir, Þorleifur Pálsson, Páll Sturlaugsson
og Margrét Ólafsdóttir voru á meðal gesta á dansleiknum.

Þar voru einnig Guðrún Kristjánsdóttir, Guðrún Gunnars-
dóttir, Guðmundína Hestnes og Anna Lóa Guðmundsdóttir.

Guðjón Brjánsson, Helga Sigmundsdóttir og Jóhann Torfa-
son hlýða á söng Guðrúnar Jónsdóttur óperusöngkonu.

Hnífsdælingar taka lagið. Hér má m.a. þekkja Róbert
Halldórsson, Halldór Friðbjarnarson, Kristján Pálsson,
Svein Guðjónsson, Kolbrúnu Benediktsdóttur og Jóhann
Ólafson.

Ekki voru  þeir allir barnfæddir Hnífsdælingar sem skemmtu
sér við brennuna á gamlárskvöld.

Það logaði glatt í
áramótabálkestinum í

Hnífsdal á gamlárskvöld
og bæjarbúar sungu við

bálið svo undir tók í

fjöllunum. Veður var gott
til brennu og söngs, eins
og meðfylgjandi myndir

ættu að sýna.

Gamlársgleði
í Hnífsdal

Gamla árið fuðrar upp eins og öll hin.
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Arnar G. Hinriksson hdl.
Silfurtorgi 1 • Ísafirði • Sími: 456 4144 • Fax: 456 4243

Fasteignaviðskipti
Hef til sölu

fasteignir víða
á Vestfjörðum
Allar nánari upplýsingar
eru veittar á skrifstofu

Dagskrá
6. janúar - 12. janúar

Dagskrá
MIÐVIKUDAGUR
6. JANÚAR 1999

13.00 Meistararnir (e)
14.45 Ein á báti (18:22) (e)
15.35 Bræðrabönd (2:22) (e)
16.00 Brakúla greifi
16.25 Bangsímon
16.50 Spegill, spegill
17.15 Glæstar vonir
17.40 Sjónvarpskringlan
18.00 Fréttir
18.05 Beverly Hills 90210
19.00 19>20
19.30 Fréttir
20.05 Rýnirinn (21:23)
20.40 Afarkostir (1:2)

(Seesaw)
Fyrri hluti hörkuspennandi fram-
haldsmyndar um hjónin Morris og
Val Price sem lenda í þeim ósköpum
að dóttur þeirra er rænt. Hjónin ganga
að afarkostum mannræningjanna og
selja fyrirtæki sitt til að geta greitt
uppsett lausnargjald. Því fer hins veg-
ar fjarri að þar með séu öll vandamál
úr sögunni. Síðari hluti er á dagskrá
annað kvöld.Aðalhlutverk: David
Suchet, Geraldine James, Amanda
Ooms og Neil Stuke.

22.30 Kvöldfréttir
22.50 Íþróttir um allan heim
23.40 Meistararnir (e)
01.25 Dagskrárlok

FIMMTUDAGUR
7. JANÚAR 1999

13.00 Rockford - Svik í tafli (e)
14.40 Bræðrabönd (3:22) (e)
15.05 Listamannaskálinn (e)
15.55 Eruð þið myrkfælin?
16.20 Bangsímon
16.45 Með afa
17.35 Glæstar vonir
18.00 Fréttir
18.05 Sjónvarpskringlan
18.30 Nágrannar
19.00 19>20
19.30 Fréttir
20.05 Melrose Place (16:32)
21.00 Kristall (12:30)
21.30 Afarkostir (2:2)

(Seesaw)
Seinni hluti hörkuspennandi fram-
haldsmyndar um hjónin Morris og
Val Price sem lenda í þeim ósköpum
að dóttur þeirra er rænt.

22.30 Kvöldfréttir
22.50 Glæpadeildin (12:13)
23.35 Glæpaspírur (e)

(Bottle Rocket)
Gamansöm mynd um þrjá vini sem
ákveða að skella sér út á glæpabraut-
ina því auðvitað er skárra að vera á
þeirri brautinni en engri.  Aðalhlut-
verk: Owen C. Wilson, Luke Wilson
og Robert Musgrave.

01.05 Rockford - Svik í tafli (e)
02.35 Dagskrárlok

FÖSTUDAGUR
8. JANÚAR 1999

13.00 Þorpslöggan (11:17) (e)
13.50 Listamannaskálinn
14.45 Handlaginn heimilisfaðir
15.10 Ekkert bull (7:13) (e)
15.35 Bræðrabönd (4:22) (e)
16.00 Gátuland
16.25 Bangsímon
16.45 Litli drekinn Funi
17.10 Orri og Ólafía
17.35 Glæstar vonir
18.00 Fréttir
18.05 Sjónvarpskringlan
18.30 Kristall (12:30) (e)
19.00 19>20
19.30 Fréttir
20.05 Fyrstur með fréttirnar (3:23)
20.55 Alaska

Ævintýramynd fyrir alla fjölskyld-
una um systkinin Sean og Jessie sem
storka forlögunum og hefja upp á
eigin spýtur leit að föður sínum sem
brotlenti flugvél sinni í óbyggðum
Alaska. Aðalhlutverk: Thora Birch,
Dirk Benedict, Vincent Kartheiser
og Charlton Heston.

22.45 Með köldu blóði
(Extreme Measures)
Heimilislaus maður deyr úr ein-
kennilegum sjúkdómi á gjörgæslu-
deild og enginn virðist skeyta neitt
um það nema vakthafandi læknir,
Guy Lathan. Aðalhlutverk: Gene
Hackman, Hugh Grant og Sarah
Jessica Parker.

00.45 Ævintýri á eyðieyju (e)
02.15 Banvænn fallhraði (e)
03.55 Dagskrárlok

LAUGARDAGUR
9. JANÚAR 1999

09.00 Með afa
09.50 Sögustund með Janosch
10.20 Dagbókin hans Dúa
10.45 Villingarnir
11.10 Batman
11.30 Ævintýraheimur Enid Blyton
12.00 Alltaf í boltanum
12.25 NBA tilþrif
12.50 Jack (e)

Gamanmynd um drenginn Jack sem
á við skrítið vandamál að glíma.
Hann eldist nefnilega fjórum sinn-
um hraðar en eðlilegt má teljast.
Aðalhlutverk: Bill Cosby, Diane
Lane og Robin Williams.

14.45 Enski Boltinn

16.55 Oprah Winfrey
17.45 60 mínútur (e)
18.35 Glæstar vonir
19.00 19>20
19.30 Fréttir
20.05 Vinir (22:24)
20.35 Seinfeld (13:22)
21.05 Sögur frá New York

(New York Stories)
Þrír virtir leikstjórar segja þrjár smá-
sögur frá New York. Sú fyrsta fjallar
um borubrattan listmálara og aðstoð-
arkonu hans sem vill helst af öllu
losna undan áhrifavaldi hans. Önnur
er um litlu ríku stúlkuna sem býr á
hóteli meðan foreldrar sinna eigin
hugðarefnum. Síðust er svo saga
Woodys Allens um manninn sem er
ofsóttur af síkvartandi móður sinni.
Aðalhlutverk: Nick Nolte, Rosanna
Arquette, Woody Allen, Mia Farrow
og Talia Shire.

23.10 Undir fölsku flaggi
(The Devil’s Own)
Frankie McGuire berst með Írska lýð-
veldishernum gegn yfirráðum Breta
í Belfast. Orrustan er að tapast og
Frankie fer frá Írlandi til Bandaríkj-
anna með það fyrir augum að kaupa
öflugari vopn. Hann tekur upp nafnið
Rory Devaney og fær húsaskjól hjá
lögreglumanninum Tom O’Meara
sem er líka af írsku bergi brotinn.
Þeim verður vel til vina en stríðið á
Norður-Írlandi teygir anga sína víða
og lífi saklausra er ógnað. Aðalhlut-
verk: Harrison Ford, Brad Pitt,
Margaret Colin og Ruben Blades.

01.00 Kínahverfið (e)
(Chinatown)
Aðalhlutverk: Faye Dunaway, Jack
Nicholson og John Huston.

03.10 Á bakvakt (e)
(Off Beat)
Aðalhlutverk: Judge Reinhold, Meg
Tilly og Cleavant Derricks.

04.45 Dagskrárlok

SUNNUDAGUR
10. JANÚAR 1999

09.00 Brúmmi
09.05 Urmull
09.30 Sögur úr Broca stræti
09.45 Köttur út’ í mýri
10.10 Tímon, Púmba og félagar
10.35 Andrés Önd og gengið
11.00 Unglingsárin (11:13) (e)
11.30 Frank og Jói
12.00 Skáldatími (11:12) (e)
12.30 Sjónvarpskringlan
13.00 Íþróttir á sunnudegi
16.30 Á veðreiðum
18.30 Glæstar vonir
19.00 19>20
19.30 Fréttir
20.05 Ástir og átök (22:25)
20.35 Fornbókabúðin (3:4)
21.05 Kvennaborgin

(La Cite de Femmes)
Ósvikin Fellini-mynd um furðulega
martröð sem virðist engan enda ætla
að taka. Aðalhlutverk: Marcello Mas-
troianni, Anna Prucnal og Bernice
Stegers.

23.25 60 mínútur
00.15 Peningalestin (e)

(Money Train)
Aðalhlutverk: Wesley Snipes, Woody
Harrelson og Jennifer Lopez.

02.05 Dagskrárlok

MÁNUDAGUR
11. JANÚAR 1999

13.00 Sumar á ströndinni (e)
14.50 Ally McBeal (11:22) (e)
15.35 Vinir (10:25) (e)
16.00 Eyjarklíkan
16.25 Bangsímon
16.50 Úr bókaskápnum
17.00 Bangsi gamli
17.10 Lukku-Láki
17.35 Glæstar vonir
18.00 Fréttir
18.05 Sjónvarpskringlan
18.30 Nágrannar
19.00 19>20
19.30 Fréttir
20.05 Ein á báti (19:22)
20.55 Hatrið étur sálina

(Convictions)
Bandarísk sjónvarpsmynd um sann-
sögulega atburði. Zalinda Dorcheus
hefur verið heltekin af hatri og
beiskju síðan sonur hennar var myrtur
fyrir 10 árum. Aðalhlutverk: Blair
Brown og Cameron Bancroft.

22.30 Kvöldfréttir
22.50 Ensku mörkin
23.40 Sumar á ströndinni (e)
01.30 Dagskrárlok

ÞRIÐJUDAGUR
12. JANÚAR 1999

13.00 Fyrstur með fréttirnar (3:23)
13.45 Lífverðir (3:7) (e)
14.40 Listamannaskálinn (e)
15.35 Bræðrabönd (5:22) (e)
16.00 Í Sælulandi
16.25 Bangsímon
16.50 Illi skólastjórinn
17.15 Simpson-fjölskyldan
17.35 Glæstar vonir
18.00 Fréttir
18.05 Sjónvarpskringlan
18.30 Nágrannar
19.00 19>20
19.30 Fréttir
20.05 Ekkert bull (8:13)
20.35 Handlaginn heimilisfaðir
21.05 Þorpslöggan (12:17)
22.00 Fóstbræður (7:8) (e)
22.30 Kvöldfréttir
22.50 Angie (e)

Aðalhlutverk: Stephen Rea og Geena
Davis.

00.35 Dagskrárlok

MIÐVIKUDAGUR
6. JANÚAR 1999

08.45 Heimsbikarmót á skíðum
Bein útsending frá fyrri umferð í
svigi karla í Kranskja Gora í
Slóveníu þar sem Kristinn Björns-
son er á meðal keppenda. Seinni
umferðin verður sýnd kl. 11.40.

10.00 Skjáleikurinn
11.40 Heimsbikarmót á skíðum

Bein útsending frá seinni umferð í
svigi karla í Kranskja Gora.

12.45 Skjáleikurinn
16.25 Handboltakvöld
16.45 Leiðarljós
17.30 Fréttir
17.35 Auglýsingatími
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Myndasafnið
18.30 Nýjasta tækni og vísindi
Umsjón: Sigurður H. Richter.
19.00 Andmann (13:26)
19.27 Kolkrabbinn
20.00 Fréttir, íþróttir og veður
20.40 Víkingalottó
20.45 Mósaík
21.30 Laus og liðug (22:22)
22.00 Seinni fréttir
22.30 Björk í Þjóðleikshúsinu

Bein útsending frá tónleikum Bjark-
ar í Þjóðleikhúsinu.

23.20 Heimsbikarmót á skíðum
23.40 Skjáleikurinn

FIMMTUDAGUR
7. JANÚAR 1999

14.25 Skjáleikur
16.45 Leiðarljós
17.30 Fréttir
17.35 Auglýsingatími
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar
19.00 Heimur tískunnar (12:30)
19.27 Kolkrabbinn
20.00 Fréttir, íþróttir og veður
20.40 Óskalög
21.10 Fréttastofan (8:13)
21.35 Kastljós
22.10 Bílastöðin (14:24)
23.00 Ellefufréttir og íþróttir
23.20 Skjáleikurinn

FÖSTUDAGUR
8. JANÚAR 1999

14.25 Skjáleikur
16.45 Leiðarljós
17.30 Fréttir
17.35 Auglýsingatími
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Ævintýralandið (3:5)
18.30 Úr ríki náttúrunnar
19.00 Allt í himnalagi (12:13)
19.27 Kolkrabbinn
20.00 Fréttir, veður og íþróttir
20.45 Stutt í spunann
21.20 Að hleypa heimdraganum

(Breaking Home Ties)
Bandarísk fjölskyldumynd frá 1995
um ungan mann í Texas og þau á
áhrif sem það hefur á fjölskyldu
hans er móðir hans greinist með
hvítblæði. Aðalhlutverk: Jason Ro-
bards og Eva Marie Saint.

23.00 Hundarnir í Riga
(Hundarna i Riga)
Sænsk spennumynd frá 1993 byggð
á verðlaunasögu eftir Henning Man-
kell. Lögreglumaður í Suður-Sví-
þjóð fær dularfullt mál til rannsókn-
ar þegar lettneskan gúmmíbát með
tveimur líkum innanborðs rekur þar
á land. Aðalhlutverk: Rolf Lassgård,
Sven Wollter, Björn Kjellman, Nina
Gunke og Carina Lidbom.

00.40 Útvarpsfréttir
00.50 Skjáleikur

LAUGARDAGUR
9. JANÚAR 1999

09.00 Morgunsjónvarp barnanna
10.30 Þingsjá
10.50 Skjáleikur
15.45 Auglýsingatími
16.00 Leikur dagsins

Bein útsending frá leik í átta liða
úrslitum SS Bikarkeppninni í
handknattleik.

17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Einu sinni var...  (11:26)
18.25 Sterkasti maður heims 1998
19.00 Stockinger (5:5)
19.50 20,02 hugmyndir um eiturlyf
20.00 Fréttir, íþróttir og veður
20.40 Lottó
20.50 Enn ein stöðin
21.20 Peningahítin

(The Money Pit)
Bandarísk gamanmynd frá 1986 um

lögmann og tónlistarkonu sem kaupa
sér gamalt hús og ætla að gera það
upp en lenda í ýmsum hremmingum.
Aðalhlutverk: Tom Hanks og Shelley
Long.

22.55 Víghöfði
(Cape Fear)
Bandarísk spennumynd frá 1991.
Fyrrverandi fangi ofsækir fjölskyldu
lögmanns sem átti þátt í að koma
honum í fangelsi.  Aðalhlutverk: Ro-
bert De Niro, Nick Nolte og Jessica
Lange.

01.05 Útvarpsfréttir í dagskrárlok
01.15 Skjáleikur

SUNNUDAGUR
10. JANÚAR 1999

09.00 Morgunsjónvarp barnanna
10.40 Skjáleikur
13.00 Öldin okkar (2:26)
14.00 Svarthol
15.00 Ástríkur í Útlendingahersveit-

inni
16.25 Nýjasta tækni og vísindi
16.50 Vestfjarðavíkingur 1998

Sjö þróttmestu aflraunamenn landsins
og einn Færeyingur áttust við í ýms-
um kraftaþrautum víðs vegar um
Vestfirði sl. sumar.

17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar
18.30 Víetnam (3:3)
19.00 Geimferðin (25:52)
19.50 Ljóð vikunnar
20.00 Fréttir, íþróttir og veður
20.40 Sunnudagsleikhúsið

Fastir liðir eins og venjulega (2:6)
Léttur fjölskylduharmleikur sem á
sér að mestu stað í þriggja íbúða rað-
húsi í smáborgaraborg á Íslandi. Aðal-
hlutverk: Júlíus Brjánsson, Ragn-
heiður Steindórsdóttir, Jóhann Sig-
urðarson, Sigrún Edda Björnsdóttir,
Arnar Jónsson, Hrönn Steingríms-
dóttir, Bessi Bjarnason, Heiðar Örn
Tryggvason og Guðmundur Klem-
enzson.

21.10 Litli bróðir í norðri
Heimildarmynd um lunda eftir Pál
Steingrímsson. Fylgst er með lund-
anum við holugröft, hreiðurgerð,
fæðuöflun og fóðrun ungans.

21.50 Helgarsportið
22.15 Vinarmissir

(Losing Chase)
Bandarísk bíómynd frá 1995 um sam-
band miðaldra konu og ungrar ráðs-
konu hennar eitt sumar á eyjunni
Martha’s Vineyard en þar skiptast á
skin og skúrir. Aðalhlutverk: Helen
Mirren, Kyra Sedgwick og Beau
Bridges.

23.50 Ljóð vikunnar
23.55 Útvarpsfréttir í dagskrárlok
00.05 Skjáleikurinn

MÁNUDAGUR
11. JANÚAR 1999

11.30 Skjáleikurinn
16.25 Helgarsportið
16.45 Leiðarljós
17.30 Fréttir
17.35 Auglýsingatími
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Dýrin tala (1:26)
18.30 Ævintýri H.C. Andersens
19.00 Ég heiti Wayne (14:26)
19.27 Kolkrabbinn
20.00 Fréttir, íþróttir og veður
20.40 HHÍ-útdrátturinn
20.45 Á sviði (3:3)

Síðasti þáttur af þremur um fólk sem
vinnur við það að koma fram á sviði
og miðla einhverju til annars fólks. Í
þetta skiptið er fylgst með Sigurði
Arnarsyni, presti í Grafarvogskirkju.

21.10 Örlagadansinn (3:4)
(Falling for a Dancer)
Írskur myndaflokkur um ástir og
örlög á Írlandi á fyrri hluta aldarinnar.

22.05 Öld uppgötvana (9:10)
23.00 Ellefufréttir og íþróttir
23.20 Mánudagsviðtalið
23.45 Skjáleikurinn

ÞRIÐJUDAGUR
12. JANÚAR 1999

11.30 Skjáleikurinn
16.45 Leiðarljós
17.30 Fréttir
17.35 Auglýsingatími
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Árstíðirnar í Berjagerði (2:4)
18.30 Þrír vinir (1:8)

Leikinn myndaflokkur um þrjá
krakka sem kynnast á munaðarleys-
ingjahæli og tengjast sterkum bönd-
um.

19.00 Nornin unga (15:26)
19.27 Kolkrabbinn
20.00 Fréttir, íþróttir og veður
20.40 Eftir fréttir

Umræðuþáttur um atburði líðandi
stundar.

21.20 Illþýði (2:6)
Breskur sakamálaflokkur um sveit
lögreglumanna sem er sérþjálfuð til
að taka á skipulagðri glæpastarfsemi
og eltast við síbrotamenn.

22.20 Titringur
23.00 Ellefufréttir og íþróttir
23.20 Auglýsingatími - Víða
23.30 Skjáleikurinn

Vinnueftirlit
ríkisins

Laust er til umsóknar 75% starf fulltrúa á
umdæmisskrifstofu Vinnueftirlits ríkisins á
Ísafirði.

Starfið felst einkum í að annast símvörslu,
afgreiðslu, tölvuskráningu og annast hvers
konar almenn skrifstofustörf.

Æskilegt er að viðkomandi hafi nokkra
reynslu af skrifstofustörfum og tölvunotkun.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Júlíus
M. Þórarinsson, umdæmisstjóri á Ísafirði,
eða Elínborg Baldvinsdóttir í síma 456 4464
og í farsíma 852 7594.

Laun eru samkvæmt launakerfi opinberra
starfsmanna.

Umsóknum ásamt upplýsingum um mennt-
un og fyrri störf skal skila til Vinnueftirlits
ríkisins, Bíldshöfða 16, 112 Reykjavík, fyrir
20. janúar 1999.

Ísafjörður
75% starf fulltrúa

Kristjáns Pálssonar
Hlíf, Ísafirði

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur samhug
og vinsemd við andlát og útför eiginmanns míns,

föður, tengdaföður og afa okkar

Sérstakar þakkir til starfsfólks Fjórðungssjúkrahússins á Ísafirði

Guðmunda Jóhannsdóttir
Theódóra Kristjánsdóttir Björn Elías Ingimarsson

Ólöf Kristjánsdóttir Kristján Friðrik Björnsson
Guðmundur Páll Kristjánsson Sigríður Sveinsdóttir
Ósk Sigurborg Kristjánsdóttir
Guðmundur Þór Kristjánsson Elenborg Helgadóttir
Kristján Eyjólfur Kristjánsson

barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabarn.

Tónsköpun
söngur � hreyfing
Námskeið í tónlistarmiðlun verður í Tónlistar-

skóla Ísafjarðar 8.-10. janúar 1999. Kennarar
verða Gunnar Benediktsson og Sigrún Sæ-
varsdóttir.

Skráning fer fram á skrifstofu skólans frá kl.
13-16 í síma 456 3926.
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NRK 1

Föstudagur 8. janúar kl. 08:55
Heimsbikarmót í skíðaskotfimi karla

Föstudagur 8. janúar kl. 11:55
Heimsbikarmót í skíðaskotfimi kvenna

Laugardagur 9. janúar kl. 08:50
Heimsbikarmót á skíðum

Þriðjudagur 12. janúar kl. 08:55
Heimsbikarmót í stórsvigi karla 1. umf.

Þriðjudagur 12. janúar kl. 11:55
Heimsbikarmót í stórsvigi karla 2. umf.

CANAL+ GULUR

Fimmtudagur 7. janúar kl. 00:05
NHL-Íshokký - Boston - Toronto

Laugardagur 9. janúar kl. 01:00
NHL-Íshokký - Detroit - Colorado

Sunnudagur 10. janúar kl. 15:55
Manchester United - West Ham

DK4

Sunnudagur 10. janúar kl. 12:50
Bolton Wanderes - Crystal Palace

RÍKISSJÓNVARPIÐ

Miðvikudagur 6. janúar kl. 08:45
Heimsbikarmót á skíðum, svig karla

Miðvikudagur 6. janúar kl. 11:40
Heimsbikarmót á skíðum, svig karla

Laugardagur 9. janúar kl. 16:40
Bein útsending frá SS

bikarnum í handknattleik

STÖÐ 2

Laugardagur 9. janúar kl. 14:45
Enski boltinn

SÝN

Fimmtudagur 7. janúar kl. 16:50
Heimsbikarmót á skíðum í Austurríki þar

sem Kristinn Björnsson er á meðal keppenda
Sunnudagur 10. janúar kl. 12:50

Bolton Wanderes - Crystal Palace
Sunnudagur 10. janúar kl. 15:50
Manchester United - West Ham
Sunnudagur 10. janúar kl. 19:25

Lazio - Fiorentina

Beinar útsendingar sjónvarpsstöðva

Söluaðili
Gervihnatta-

búnaðar
Frum-Mynd

VIÐ nORÐURVEG
sÍMI 456 4853

ókeypis smáauglýsingarókeypis smáauglýsingar
kaup & salakaup & sala

Horfur á fimmtudag:
 Austan og suðaustan

gola eða kaldi. Dálítil él
við vesturströndina.
Horfur á föstudag:

Sunnan kaldi og slydda
vestan til. Hiti 0-3 stig

vestanlands.
Á laugardag:

 Suðaustan strekkingur,
snjókoma en síðan

slydda eða rigning, fyrst
vestan til.

Á sunnudag
 og mánudag

lítur út fyrir breytilega
átt, víða skúrir á

sunnudag en snjó- eða
slydduél á mánudag.

Netfang ritstjórnar
bb@snerpa.is

Beinar útsendingar sjónvarpsstöðva

MIÐVIKUDAGUR
6. JANÚAR 1999

**** Skjáleikur
18.00 Gillette sportpakkinn
18.30 Sjónvarpskringlan
18.45 Golfmót í Bandaríkjunum
19.40 Taumlaus tónlist
20.00 Mannaveiðar (18:26)
21.00 Rétt skal það vera

(PCU)
Líf nemandanna við háskólann í Port
Chester er oft ansi skrautlegt. Skóla-
krakkarnir eru eins ólíkir og þeir eru
margir og af því leiðir að atgangurinn
á heimavistinni vill stundum fara úr
böndunum. Tom Lawrence er ný-
kominn í skólann og hann á eftir-
minnilega námsdvöl fyrir höndum.
Aðalhlutverk: David Spade, Jeremy
Piven, Chris Young og Megan Ward.

22.20 Lögregluforinginn Nash
23.05 Tvífarinn

Ljósblá mynd.
00.50 Dagskrárlok og skjáleikur

FIMMTUDAGUR
7. JANÚAR 1999

**** Skjáleikur
16.50 Heimsbikarkeppnin á skíðum

Bein útsending frá Heimsbikar-
keppninni í svigi. Keppt er í Schlam-
ing í Austurríki en á meðal þátttak-
enda er Ólafsfirðingurinn Kristinn
Björnsson.

18.00 NBA tilþrif
18.30 Sjónvarpskringlan
18.45 Ofurhugar
19.15 Taumlaus tónlist
19.35 Heimsbikarkeppnin á skíðum
21.00 Hundrað rifflar

(One Hundred Rifles)
Vestri um grimmileg átök í Suður-
Ameríku. Stjórnvöldum í Mexíkó er
í nöp við indíánaflokk sem gengur
undir nafninu Fjallatígrar. Gengið er
hart fram við að koma indíánunum á
kné en óvæntir atburðir setja strik í
reikninginn. Slyngur vopnasali
blandast í málið en hann er með
bandarískan lögregluforingja á hæl-
unum.  Aðalhlutverk: Burt Reynolds,
Jim Brown, Raquel Welch og Fern-
ando Lamas.

22.45 Jerry Springer (12:20)
Beth og Eric eru meðal gesta hjá
Jerry Springer í kvöld. Ástarsamband
þeirra hefur staðið í ár en fyrir sex
mánuðum féllst hún á að deila honum
með annarri konu. Hin ástkonan er
systir Beths og það veldur ýmsum
erfiðleikum. En nú eru Eric settir
úrslitakostir. Framvegis fær hann
aðeins eina ástkonu!

23.25 Spítalalíf
(Mash)
Fjögurra stjarna mynd um kunnug-
legar persónar sem áhorfendur Sýnar
ættu að þekkja mjög vel. Hjúkrunar-
fólkið í Kóreustríðinu hafði í nógu
að snúast en gaf sér þó tíma til að sjá
spaugilegu hliðarnar á tilverunni.
Aðalhlutverk: Donald Sutherland,
Elliott Gould, Sally Kellerman og
Tom Skerritt.

01.20 Dagskrárlok og skjáleikur

FÖSTUDAGUR
8. JANÚAR 1999

**** Skjáleikur
18.00 Heimsfótbolti
18.30 Taumlaus tónlist
18.45 Sjónvarpskringlan
19.00 Íþróttir um allan heim
20.00 Fótbolti um víða veröld
20.30 Alltaf í boltanum
21.00 Mánaskin

(La Luna)
Bandaríska óperusöngkonan Cater-
ina Silveri, sem er nýorðin ekkja,
heldur til Ítalíu þar sem bíða hennar
nokkur verkefni. Með í för er sonur
hennar á táningsaldri, Joe, en sam-
band þeirra er afar sérstætt. Á Ítalíu
fer að bera á hegðunarvandamálum
hjá syninum sem móðirin tekur á
með afar óvenjulegum hætti. Hún
elskar vissulega soninn en ástríki
hennar gengur of langt. Aðalhlutverk:
Jill Clayburgh, Matthew Barry,
Veronica Lazar og Renato Salvatori.

23.20 Hart á móti hörðu
(Marked for Death)
Spennumynd um lögreglumanninn
John Hatcher sem hyggst setjast í
helgan stein. Hann er orðinn þreyttur
á að eltast við eiturlyfjasala og snýr
nú aftur í gamla hverfið sitt til að eiga
náðugri daga. Ráðagerðin fer út um
þúfur um leið og Hatcher sér að allt
er orðið breytt í gamla hverfinu.
Aðalhlutverk: Steven Seagal, Basil
Wallace og Keith David.

01.00 NBA - leikur vikunnar
Bein útsending frá leik Boston Celtics
og Indiana Pacers.

03.25 Dagskrárlok og skjáleikur

LAUGARDAGUR
9. JANÚAR 1999

**** Skjáleikur
18.00 Jerry Springer (12:20) (e)
18.40 Star Trek (e)

19.30 Kung Fu - Goðsögnin lifir
20.15 Valkyrjan (4:22)
21.00 Spámenn á vegum úti

(Roadside Prophets)
Afar sérstæð kvikmynd um bygg-
ingaverkamann í Los Angeles. Besti
vinur hans lést í miðjum tölvuleik
og nú ætlar maðurinn að fara með
jarðneskar leifar hans á vélhljóli sínu
til El Dorado í Nevada. Ferðalagið
gengur ekki þrautalaust því á vegi
hans verður undarlegt fólk.  Aðal-
hlutverk: John Doe, Adam Horovitz,
David Carradine og John Cusack.

22.35 Hnefaleikar -  Johnny Tapia (e)
Útsending frá hnefaleikakeppni í
Atlantic City í Bandaríkjunum. Á
meðal þeirra sem mætast eru Johnny
Tapia, heimsmeistari IBF- og WBO-
sambandanna í bantamvigt (junior)
og Nana Konadu, heimsmeistari
WBA-sambandsins í bantamvigt.

00.35 Ósýnilegi maðurinn
Ljósblá kvikmynd.

02.10 Dagskrárlok og skjáleikur

SUNNUDAGUR
10. JANÚAR 1999

**** Skjáleikur
12.50 Enski boltinn

Bein útsending frá leik Bolton
Wanderers og Crystal Palace í
ensku 1. deildinni en í herbúðum
Bolton eru fjórir Íslendingar, Guðni
Bergsson, Arnar Gunnlaugsson,
Eiður Smári Guðjohnsen og Ólafur
Páll Snorrason.

14.55 Enski boltinn
Svipmyndir úr leikjum Arsenal.

15.50 Enski boltinn
Bein útsending frá leik Manchester
United og West Ham United í ensku
úrvalsdeildinni.

17.55 Ameríski fótboltinn
18.55 19. holan
19.25 Ítalski boltinn

Bein útsending frá leik Lazio og
Fiorentina í ítölsku 1. deildinni.

21.25 Ítölsku mörkin
21.45 Afreksmaðurinn Arnar Gunn-

laugsson
Nýr þáttur um Skagamanninn Arnar
Gunnlaugsson sem leikur með
Bolton Wanderers í ensku 1. deild-
inni.

22.15 Golfmót í Bandaríkjunum
23.10 Ráðgátur (10:48)
23.55 Heragi

(Taps)
Hörkuspennandi mynd um nemend-
ur í bandarískum herskóla þar sem
allt fer úr skorðum. Skólastjórinn er
settur af en nemendurnir eru honum
hliðhollir og eru ekki tilbúnir að
standa aðgerðarlausir þegar að
skólanum og átrúnaðargoði þeirra
er vegið. Aðalhlutverk: Timothy
Hutton, George C. Scott, Ronny Cox,
Sean Penn og Tom Cruise.

02.00 Dagskrárlok og skjáleikur

MÁNUDAGUR
11. JANÚAR 1999

**** Skjáleikur
17.30 Ítölsku mörkin
17.50 Ensku mörkin
18.45 Sjónvarpskringlan
19.00 Í sjöunda himni (5:22)
20.00 Stöðin (15:24)
20.30 Trufluð tilvera (17:31)
21.00 Forboðin ást

(Sin of Innocence)
Athyglisverð sjónvarpsmynd um
heimilishald þar sem vandræðin
hrannast upp þegar ástin grípur ungl-
ingana. Þegar Vickie og David
gagna í hjónaband búa börn þeirra
af fyrri samböndum með þeim á
heimilinu. Sonur hans, Tim, og dóttir
hennar, Jenny, fara að draga sig
saman í óþökk foreldranna og þegar
þau er gómuð í rúminu verður
fjandinn laus. Aðalhlutverk: Bill
Bixby, Dee Wallace Stone, Megan
Follows og Dermot Mulroney.

22.30 Meistarinn
(The Boy In Blue)
Sannsöguleg kvikmynd um kana-
dískan íþróttamann, Ned Hanlan,
sem var ósigrandi í kappróðri á sín-
um tíma. Hanlan var einstakur
afreksmaður en í myndinni sjáum
við m.a. hvernig hann „einokaði“
fyrrnefnda íþróttagrein árum saman.
Aðalhlutverk: Nicholas Cage, Cynt-
hia Dale og Christopher Plummer.

00.05 Fótbolti um víða veröld
00.30 Dagskrárlok og skjáleikur

ÞRIÐJUDAGUR
12. JANÚAR 1999

**** Skjáleikur
18.00 Dýrlingurinn (e)
18.50 Sjónvarpskringlan
19.05 Dekurdýr (2:7) (e)
19.30 Ofurhugar
20.00 Hálendingurinn
21.00 Bréf til þriggja kvenna

(Letter To Three Wives)
Þrjár vinkonur eru í miklu uppnámi.
Þeim barst bréf frá sameiginlegum
óvini, hinni laglegu Addie Ross, en
í því stendur að hún sé tekin saman
við eiginmann einnar þeirra. Aðal-
hlutverk: Jeanne Crain, Linda
Darnell, Ann Sothern og Kirk
Douglas.

22.40 Enski boltinn
23.40 Óráðnar gátur (e)
00.30 Dagskrárlok og skjáleikur

Vestfirðir
Ýtt úr vör �

viðskiptahugmynd
að veruleika.

Námskeið í stofnun
smáfyrirtækja

Þann 22. janúar nk. hefst námskeið í
stofnun og rekstri smáfyrirtækja á Vest-
fjörðum undir yfirskriftinni:

Ýtt úr vör �
viðskiptahugmynd að veruleika

Námskeiðið er sérstaklega ætlað þeim
sem hafa viðskiptahugmynd til að útfæra
eða eru komnir af stað með rekstur og vilja
auka þekkingu sína. Einnig er námskeiðið
ætlað þeim sem hafa misst atvinnu og vilja
skapa sér atvinnu sjálfir með því að vinna að
eigin viðskiptahugmynd. Námskeiðið er
ómetanlegt tækifæri fyrir þá sem vilja fara
út í sjálfstæðan atvinnurekstur og skapa
þar með sína eigin framtíð.

Námskeiðið er haldið á vegum Atvinnu-
þróunarfélags Vestfjarða og Svæðisvinnu-
miðlunar Vestfjarða í samvinnu við
Iðntæknistofnun. Það er haldið samtímis á
Patreksfirði og Ísafirði í gegnum fjarfunda-
búnað frá Ísafirði. Þátttakendafjöldi er tak-
markaður og þarf að sækja um þátttöku til
Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða, Hafnar-
stræti 1, 400 Ísafirði, myndsendir 456
4785 á sérstöku eyðublaði fyrir 14. janúar
nk. Nánari upplýsingar um námskeiðið og
umsóknareyðublöð fást hjá Atvinnuþróun-
arfélagi Vestfjarða (Dagný) s. 456 4780
eða Svæðisvinnumiðlun Vestfjarða s. 456
5660.

Stuðningsaðilar verkefnisins
Ýtt úr vör eru: Samtök sparisjóða á
Vestfjörðum,   Átak til atvinnusköpunar og
Framhaldsskóli Vestfjarða á Ísafirði.

Hið árlega kaffisamsæti
eldri borgara verður haldið
á Hlíf þann 10. janúar nk.
Allir eldri borgarar eru
velkomnir. Kiwanisklúbb-
urinn Básar.

Til sölu er Arctic Cat Prowler
vélsleði árg. 1991. Ekinn
1.200 mílur á vél. Upplýs-
ingar í síma 456 4061 og
861 1442.

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

Til sölu er sófaborð úr gleri,
20" sjónvarp og vídeó. Upp-
lýsingar í síma 456 4184 í
hádeginu og í 845 3626.

Lítil íbúð óskast til leigu á
Ísafirði. Upplýsingar í síma
456 5320.

Óska eftir vinnu við skúr-
ingar eða ræstingu seinni
part dags. Upplýsingar gefur
Sirrý í síma 456 5343.

Til leigu eru fimm básar

undir hesta að Kirkjubóli.
Upplýsingar gefur Ragnar
í síma 892 0660.

Til sölu er rúm. Upplýs-
ingar í síma 456 3928.

Til sölu er barnavagn með
burðarrúmi. Aðeins not-
aður í níu mánuði. Upplýs-
ingar í síma 456 7179.

Tveir sjö vikna, kassavanir
kettlingar fást gefins.
Upplýsingar í síma 456
3135.

Helgarnámskeið í leir-
mótun þar sem kenndar
eru undirstöður í mótun,
glerjun og brennslu leir-
muna. Uppl. í síma 561
4494.

Skíðaæfingar! Skíðaæf-
ingar fyrir 12-15 ára hefj-
ast fimmtudaginn 7. jan-
úar kl. 18:00. 9-11 ára
mæti kl. 11:00 laugar-
daginn 9. janúar og 8 ára
og yngri mæti kl. 12:00
sama dag. Mæting hjá
öllum flokkum er á Selja-
landsdal.

FRAMHALDSSKÓLI
VESTFJARÐA

Pósthólf 97 – 400 ÍSAFIRÐI

Innritun í öldunga-
deild á Ísafirði

Ennþá stendur yfir innritun í áfangana
ensku 212, íslensku 203, stærðfræði 202,
dönsku 203, tölvufræði 202 og bókfærslu
103, sem verða kenndir á vorönninni í öld-
ungadeild Framhaldsskóla Vestfjarða, fáist
næg þátttaka. Innritunarfrestur er til 8.
janúar 1999.

Innritið ykkur með því að hringja í síma
skólans, 456 3599.

Skólameistari.

Raðhús til sölu
Til sölu er húseignin Stakka-
nes 6, Ísafirði sem er 140
m² raðhús á tveimur hæðum
ásamt 29m² bílskúr.

Áhvílandi er hagstætt hús-
næðislán.
Upplýsingar í síma 466
1408 eftir kl. 17:00 á dag-
inn.
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Skipstjóra- og stýrimannafélagið Bylgjan á Vestfjörðum

Mótmælir �röngum staðhæfingum�
„Skipstjóra- og stýrimanna-

félagið Bylgjan mótmælir
þeim röngu staðhæfingum um
undirstöðu sjávarútvegs á
Vestfjörðum, sem komið hafa
fram hjá þingmönnum kjör-

dæmisins, Fjórðungssam-
bandi Vestfirðinga, sveitar-
stjórnum og félögum smá-
bátaútgerðarmanna“, segir í
ályktun sem samþykkt var
samhljóða á aðalfundi félags-

ins á gamlársdag.
„Bylgjan bendir á, að 75

skip á aflamarki, með um 500
til 550 sjómönnum, eru gerð
út frá Vestfjörðum. Þessi skip
skiluðu 35.000 tonnum af bol-

fiski og 18.600 tonnum af
rækju á land á árinu 1997. Í
umræðunni undanfarna mán-
uði hefur algerlega verið horft
fram hjá framlagi þessara sjó-
manna til atvinnulífs á Vest-

fjörðum. Félagið vill leggja
áherslu á, að ekki verði gengið
lengur á atvinnurétt þessara
sjómanna með millifærslum
á milli aflamarkskerfa“, segir
ennfremur í ályktuninni.

Fjórðungssjúkrahúsið á Ísafirði

Fyrsta barnið á
nýju ári var stúlka

Fyrsta barnið sem
fæddist á Ísafirði á nýju

ári var myndarleg stúlka,
sem þegar hefur verið

valið nafnið Weronika.
Hún kom í heiminn á FSÍ

kl. 04.42 aðfaranótt 2.
janúar, var 50 cm á lengd

og vó 3.325 grömm.
Foreldrar hennar eru þau

Dorota Myszk og Jan
Kolka, starfsmaður í

Fiskverkun Ásbergs í

Hnífsdal, en þau eru
búsett að Dalbraut 1b í

Hnífsdal.
Börn sem fæddust á FSÍ

á nýliðnu ári voru nokkru
færri en síðustu ár eða 76.

Kynjaskiptingin var
hnífjöfn: 36 drengir og 36

stúlkur. Árið 1997 voru
börnin 85, þar af 50

drengir og 35 stúlkur, og
árið 1996 voru þau 89, þar
af 40 drengir og 49 stúlkur. Weronika litla sefur vært hjá stoltum foreldrunum.

Skrifstofa Vesturferða á Ísafirði í fyrsta opin allt árið

Miklar væntingar af komandi sumri
Vesturferðir ehf. á Ísafirði

hafa nú í fyrsta sinn opna
skrifstofu allt árið. Kristín
Björnsdóttir, sem áður var
starfsmaður söluskrifstofu
Flugleiða á Ísafirði, annast nú
skrifstofuna auk þess sem hún
sér um sölu ferða fyrir ferða-
skrifstofuna Úrval-Útsýn á
Ísafirði. Í frétt frá Vesturferð-
um segir að nú sé unnið að
því að bæta rekstrargrundvöll
fyrirtækisins sem og að auka
fjölbreytni starfseminnar.

Þar segir einnig að mikil
bjartsýni ríki hér vestra og að
mikils sé vænst af komandi
sumri. Stefnt verður að því að
auka hlut Vestfirðinga í ferða-
þjónustu utan háannatímans
og er í því sambandi m.a. horft
til sérstakra skoðunarferða.
Aðstoð við skipulagningu

gönguferða um Hornstrandir
er vaxandi þáttur í starfsemi
Vesturferða og verður lögð
mikil áhersla á að efla þann
þátt á komandi sumri.

Vesturferðir munu í sam-
vinnu við Allrahanda bjóða í
fyrsta skipti í sumar upp á
ferð sem farin verður frá
Reykjavík, norður Kjöl í
Skagafjörð, um alla Vestfirði
og Snæfellsnes, en henni
hefur verið gefið nafnið West-
ern Horizon. Ferð þessi er
nokkuð frábrugðin hefðbund-
num Vestfjarðaferðum en í
henni verður lögð sérstök
áhersla á að þátttakendur
kynnist náttúru og mannlífi
svæðisins, fyrr og nú. Þá
stefna Vesturferðir og Hótel
Ísafjörður að því að bjóða
brottfluttum Ísfirðingum að

heimsækja heimabæ sinn í
vor. Gert er ráð fyrir vikudvöl
á Hótel Ísafirði, skoðunarferð-
um, skemmtunum og fleiru á
meðan á dvölinni stendur.

Þá munu Vesturferðir bjóða
upp á margvíslegar  skoðunar-

ferðir s.s. stuttar siglingar um
Ísafjarðardjúp, fuglaskoðun-
arferð og skoðunarferðir um
Ísafjörð, Bolungarvík, Flat-
eyri og Þingeyri, þar sem
áhersla verður lögð á söfn og
kirkjur. Þá má nefna kvöld-

verðarboð í heimahús sem
erlendum ferðamönnum þykir
afar spennandi kostur, sögu-
kvöld fyrir hópa, sjávarrétta-
veislu og gönguferð um Ísa-
fjörð svo fátt eitt sé nefnt.

Faðirinn, sonurinn
og hinn heilagi

leikur


