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Reynir Torfason
sýnir í Þrym

Reynir Torfason sýnir liðlega tuttugu málverk og auk þess
nokkrar smámyndir í húsnæði Vélsmiðjunnar Þryms við
Suðurgötu á Ísafirði (efri hæð) og stendur sýningin fram á
helgi. Hún er opin virka daga kl. 15 til 18 og um helgina kl.
14 til 19.

Bolungarvík

Svend Asmussen og
kvartett í heimsókn

„Nú eru Vestfirðir sannarlega komnir í þjóðbraut jasslistarinnar“, sagði Ólafur
Kristjánsson bæjarstjóri í
Bolungarvík og jassgeggjari
með meiru, en danski fiðlusnillingurinn Svend Asmussen og kvartett hans verða
með tónleika í Víkurbæ í
Bolungarvík nk. mánudagskvöld kl. 21. Forsala verður á
rakarastofunni hjá Villa Valla
á Ísafirði og í Finnabæ í
Bolungarvík. „Þetta er heimsviðburður sem enginn jassunnandi getur látið framhjá
sér fara“, segir Ólafur.

Svend Asmussen er kominn
á níræðisaldur og hefur leikið
jass í nær sjötíu ár, en er „still
going strong“ og sveiflan
alveg eins sterk og þegar hann
lék inn á fyrstu plötu sína árið
1934. Meðal þeirra sem hann
hefur spilað með eru Fats
Waller, Mills-bræður, Josephine Baker, Niels-Henning
Ørsted Petersen, Duke Ellington, Stephane Grappelli og
Stuff Smith. Með Svend
Asmussen í kvartettinum eru
jassmeistararnir Jacob Fischer, Jesper Lundgaard og Aage
Tanggaard.

Aldrei að gefast upp
þótt móti blási
Rúnar Þór Þórðarson í Bolungarvík
segir frá. Sjá nánar viðtal í miðopnu

Ódýrasta sólpallaefnið í bænum
Leitinni að ódýru parketi
lýkur hjá Ágústi og Flosa!!!

28 x 95 á kr. 133,- pr. m
21 x 95 á kr. 97,- pr. m

Sími 456 5500

Nokkrar einstæðar mæður á Ísafirði skrifa:
Útgefandi:
H-prent ehf.
Sólgötu 9, 400 Ísafjörður
% 456 4560
o 456 4564
Netfang prentsmiðju:
hprent@snerpa.is
Stafræn útgáfa:
http://www.snerpa.is/bb

Ábyrgðarmenn:
Sigurjón J. Sigurðsson
Halldór Sveinbjörnsson
Ritstjóri:
Sigurjón J. Sigurðsson
Blaðamaður:
Hlynur Þór Magnússon
Netfang ritstjórnar:
bb@snerpa.is

Bæjarins besta er aðili að samtökum bæjar- og héraðsfréttablaða.
Eftirprentun, hljóðritun, notkun ljósmynda og annars efnis er
óheimil nema heimilda sé getið.

Leikföng dauðans
Leiðari

,,Átján ára gamall ökumaður slasaðist alvarlega á
baki eftir útafkeyrslu. Talið er að maðurinn hafi misst
stjórn á bifreið sinni og keyrt út af veginum með
fyrrgreindum afleiðingum.”
,,Banaslys varð þegar bifreið fór út af Landvegi við
Galtalæk á föstudagskvöld. Bifreiðin valt nokkrar veltur
og ökumaðurinn, sem var ekki í bílbelti, kastaðist út úr
bílnum með þeim afleiðingum að hann lést. Hann var
sautján ára gamall.”
Því miður er þetta aðeins hluti frétta undanfarinna
daga, frétta um dauða eða lemstranir fólks í bílslysum.
Fórnarlömbin: Ungt fólk, lífsglatt, fullt af bjartsýni fyrir
morgundeginum, sem á örlagaríku augnabliki breyttist í
svartnætti.
Á meiraprófsnámskeiði fyrir bifreiðastjóra, sem haldið
var á Ísafirði fyrir nokkrum áratugum, stóðst ungur maður
aksturspróf í byrjun námskeiðs með mikilli prýði og hlaut
hrós prófdómara fyrir. Nokkrum dögum síðar kom
prófdómarinn að máli við nemandann: Ég sá þig aka
bifreið í gærdag. Eftir þeim akstri að dæma átt þú ekkert
erindi á námskeiðið hjá okkur. Þú hefðir fallið á prófinu.
Atburðarrás þessarar stuttu sögu endurtekur sig á hverjum
degi. Ökumaðurinn, sem leggur sig í framkróka til að ná
prófi, fer í einu og öllu eftir settum reglum og bíður
spentur eftir eftir ökuskírteininu, en gleymir að því fengnu
öllu því sem hann hefur numið og breytist í einni andrá í
hér kem ég ofurhuga, hann á ekkert erindi undir stýri.
Það er vafalaust góð tilfinnig fyrir sautján ára ungmenni
að hampa ökuskírteini og öðlast rétt til að stjórna bifreið.
Og gleymum því ekki að sérhverju ungmenni er nauðsyn
að afla sér ökuréttinda. Maður án ökuréttinda hefur ekki
sömu möguleika á vinnumarkaðnum og bílstjórinn. En
réttur til aksturs er eitt, reynsla í akstri annað.
Í slysahrinunni undanfarið hefur komið í ljós hveru
algengt það er að ökumenn og farþegar virða ekki lög um
notkun bílbelta. Hvað eftir annað er þess getið í frásögnum
af umferðaróhöppunum að sá er lést hafi kastast út úr
bílnum þar sem hann hafi ekki verið í bílbelti
Bifreiðin hefur tekið við hlutverki þarfasta þjónsins.
Við komumst ekki af án bifreiða í samfélagi nútímans.
Með hverju árinu sem líður hafa þessi tæki orðið öflugri
og tæknivæddari.
Bifreiðin ein og sér er ekki hættuleg. En þegar hún er
orðin að leikfangi, og sá sem hóf leikinn ræður ekki
lengur við hana, er hún orðin að leikfangi dauðans.
Fréttir undanfarna daga bera því vitni.
s.h.

Prjónamaraþon Koltru

Fimmtán metra trefill
Dagana 1.-3. ágúst sl. stóð Koltra handverkshópur fyrir
svokölluðu prjónamaraþoni. Tilgangur þess var m.a. að
vekja athygli á handverki Gallerís Koltru. Prjónaður var
trefill úr íslensku bandi og fóru í hann 25 dokkur. Að verki
loknu reyndist hann 15 metrar og 16 sentimetrar að lengd.
108 þátttakendur tóku þátt í maraþoninu á aldrinum 5-70
ára og sátu allt að sex manns við prjónaskapinn í einu.
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Á að flæma okkur úr bænum?
Í Ísafjarðarbæ eru í gildi aðrar reglur um viðmiðanir vegna
niðurgreiðslu leikskólagjalda en í öðrum sveitarfélögum
landsins, t.d. í Reykjavík, eftir því sem við höfum kynnt
okkur. Þessar reglur voru settar hér í byrjun þessa árs og eru
þannig, að við búum við verri kost en annars staðar tíðkast. Í
tilefni af þessu viljum við nefna nokkur atriði og spyrja
jafnframt hreint út í von um hreinskilið svar: Er Ísafjarðarbær
að reyna að losna við einstæða foreldra úr bæjarfélaginu?
1. Í Ísafjarðarbæ er ekkert tillit tekið til skuldabyrða fólks.
2. Í Ísafjarðarbæ eru fleiri einstæðar mæður en einstæðir
feður og flestar þeirra eru í láglaunastörfum.
3. Til þess að fá niðurgreiðslu á leikskólagjöldum mega
einstæðir foreldrar með eitt barn ekki hafa nema kr. 76.333 á
mánuði í brúttótekjur, sem síðan á eftir að draga frá skatta,
orlof, félagsgjöld og lífeyrissjóðsgjald.
4. Dæmi eru um að einstæðar mæður í Ísafjarðarbæ hafi
minnkað við sig vinnu til að fá niðurgreiðsluna og þurfi svo að
fá styrki hjá bænum fyrir mat.
5. Átta tíma vistun fyrir börn einstæðra foreldra í Ísafjarðarbæ
kostar kr. 18.034 á mánuði.
6. Níu tíma vistun fyrir börn einstæðra foreldra í Reykjavík
kostar kr. 9.500 á mánuði, óháð tekjum.
7. Börnum einstæðra foreldra í Ísafjarðarbæ verður
auðveldlega mismunað, vegna þess að við getum ekki veitt
þeim sömu möguleika og aðrir, t.d. höfum við ekki efni á því
að láta þau ganga í tónlistarskóla, stunda íþróttir eða annað
slíkt.
Við skulum taka dæmi um einstæða móður á verkamannalaunum.
Ráðstöfunartekjur:
Laun ca.
kr. 90.000
Frádráttur ca. kr. 25.000
Útborgun ca. kr. 75.000
Meðlag
kr. 12.205
Samtals ca. kr. 87.205 til ráðstöfunar

Nokkrir kostnaðarliðir:
Húsaleiga eða húsnæðiskaup ca.
kr. 35.000*
Hiti/rafmagn/sími/sjónvarp ca.
kr. 10.000
Dagvistun ca.
kr. 18.000-20.000
* Húsnæðiskerfið (Verkó) býður ekki upp á ódýrara húsnæði
en þetta dæmi sýnir.
Samtals eru þessir þrír kostnaðarliðir ca kr. 63.000-65.000
og þá eru eftir af ráðstöfunartekjum ca. kr. 24.000-26.000 á
mánuði. Fyrir þá peninga þarf að kaupa mat, greiða
lækniskostnað, kaupa fatnað, greiða fasteignagjöld og
tryggingar og margvíslegan annan kostnað, svo sem
ferðakostnað, því ekki er mjög líklegt að hægt sé að kaupa og
reka bíl fyrir afganginn! Eða gera sér einhvern dagamun með
einhverjum hætti! Og hvað með jólagjafir? Eða sólarlandaferðina? Við sjáum ekki einu sinni fram á að komast í
sumarleyfisferð til Vestmannaeyja næstu áratugina, hvað þá
lengra suður á bóginn.
Önnur spurning að lokum: Reikna stjórnendur Ísafjarðarbæjar með því að (allir) einstæðir foreldrar í
bæjarfélaginu búi í foreldrahúsum með fríu fæði?
Svör óskast hér í blaðinu í næstu viku.
Nokkrar einstæðar mæður á Ísafirði.

Ísafjörður

Strákarnir vilja
ekki læra að verða barnfóstrur
Rauða kross deild Ísafjarðar gengst á hverju ári fyrir barnfóstrunámskeiði, sem ætlað er ellefu til tólf ára krökkum og
eldri. Þar er kennt það helsta sem þarf að kunna skil á til að annast lítil börn, þar á meðal undirstöðuatriði í skyndihjálp.
Námskeiðin eru bæði ætluð krökkum sem vilja taka að sér barnagæslu og einnig þeim sem vilja verða öruggari að
sinna litlum systkinum sínum. Hjúkrunarfræðingur og leikskólakennari annast kennsluna og fá nemendur skírteini
við útskriftina. Námið tekur eina viku, um fjóra tíma í senn á kvöldin.
Einu kennslugögnin sem nemendur þurfa að leggja til sjálfir á námskeiðunum eru lítil börn. Að sögn Bryndísar
Friðgeirsdóttur hjá Rauða krossinum hefur mikið verið reynt að fá stráka á þessi námskeið, en það hefur því miður
ekki gengið enn sem komið er. Í ár útskrifuðust tuttugu barnfóstrur og er hluti þeirra hér á myndinni ásamt allmörgum
litlum börnum.

Bolungarvík

Ísafjörður

Tólf núll

Húsleit vegna
fíkniefnamisferlis

Knattspyrnulið UMFB komst um helgina í 8 liða úrslit í 3. deild
karla með ótrúlegum sigri, þegar liðið vann GG úr Grindavík 12-0,
en til þess að komast í úrslitakeppnina þurftu Bolvíkingar að vinna
minnst 8-0. Mörkin skoruðu Pétur Geir Svavarsson (5), Pétur Jónsson
(3), og þeir Jón Steinar Guðmundsson, Björn Vilhelmsson (þjálfari),
Þórður Jensson og Nenad Cwetkovic eitt hver. Andstæðingurinn í
átta liða úrslitum er Sindri á Hornafirði og er leikið bæði heima og að
heiman.

Lögreglan gerði húsleit á heimili á Ísafirði um
síðustu helgi vegna gruns um fíkniefnamisferli.
Við leitina fundust fíkniefnaleifar og tæki til
neyslu þeirra. Einhverjir þeirra sem þar áttu í hlut
munu hafa komið við sögu slíkra mála áður.

Olíufélag útvegsmanna á Ísafirði

Gestkvæmt í afmælisveislunni

Í tilefni af 50 ára afmæli Olíufélags
útvegsmanna hf. á Ísafirði var sérstakur
mannfagnaður sl. föstudag í verslun félagsins,
Hafnarbúðinni, og boðið upp á bæði veitingar
og afslátt af vörum. Að sögn Vignis Jónssonar
forstjóra var þetta ákaflega ánægjulegur dagur
og gekk í alla staði vel upp. Í versluninni var
stöðugur straumur fólks frá kl. átta um
morguninn og fram á kvöld og komu mun fleiri
gestir en hann og hans fólk áttu von á.

Bergmann Ólafsson í Bílatanga og hjónin Sæmundur Guðmundsson málarameistari og
Mjöll Ásgeirsdóttir stinga saman nefjum yfir kaffi og afmælistertu.

Hjónin Vignir Jónsson forstjóri Olíufélags útvegsmanna og Lára Helgadóttir hafa starfað
Stjórnendur og starfsfólk Hafnarbúðarinnar á Ísafirði: Vignir Jónsson, Lára Helgadóttir, hjá fyrirtækinu í þrjátíu ár eða frá 1968. Á milli þeirra er Guðmundur Guðmundsson, sem
Lára Rúnarsdóttir, Viðar Örn Sveinbjörnsson, Ásgeir S. Sigurðsson og Rögnvaldur Ólafsson. átti sæti í stjórn félagsins í 38 ár (1959-1997), þar af sem stjórnarformaður í 36 ár.

Fantagóðar viðtökur
„Viðtökurnar hafa verið
alveg fantagóðar og stanslaus
straumur af fólki til okkar í
verslunina að fá myndlykla“,
sagði Hermann Óskarsson
verslunarstjóri hjá Pólnum hf.
á Ísafirði í samtali við blaðið,
en fyrirtækið er með umboð
hér vestra fyrir sjónvarps-

stöðina Sýn sem byrjaði
útsendingar á Ísafirði, í Hnífsdal og í Bolungarvík um
síðustu helgi. „Enda er mikið
búið að þrýsta á hér vestra að
fá Sýn hingað sem fyrst, ekki
síst þeir sem vilja ekki missa
af enska boltanum“, sagði
Hermann.

Samningur til 2002
Gengið hefur verið frá
samningi milli Ísafjarðarbæjar og Ferðaþjónustunnar
Reykjanesi ehf. við Djúp um
afnot ferðaþjónustunnar af
eignarlandi kaupstaðarins í
Reykjanesi fram til ársins
2002. Girðing við Rauðagarð
innst á nesinu hefur verið
lagfærð og er nesið nú fjárlaust á ný. Þess vegna verður

flugvöllurinn í Reykjanesi
viðurkenndur til flugumferðar
á ný og hefur hann verið
valtaður og bíður bara eftir
tilfallandi flugvélum. Reksturinn hefur gengið mjög vel,
að sögn Margrétar Karlsdóttur
í Reykjanesi, og er þegar farið
að bóka ættarmót og hópa á
næsta sumri.

Halldór Halldórsson bæjarstjóri f.h. Ísafjarðarbæjar og
Margrét Karlsdóttir f.h. Ferðaþjónustunnar Reykjanesi ehf.
undirrita samninginn í veitingasalnum í Reykjanesi.
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Andrúm  listafélag ungs fólks á Ísafirði

Skapar ungu fólki aðstöðu til listiðkunar
Andrúm er nafn á listafélagi
ungs fólks á Ísafirði. Félagsskapur þessi var stofnaður á
síðasta vetri og er hugsaður
sem samnefnari eða regnhlíf
fyrir hvers konar listiðkun og
ekki síst svokallaða grasrótarstarfsemi meðal ungs fólks.
Reyndar er skilgreiningin
„ungt fólk“ nokkuð teygjanleg
í félagi þessu. Alls hafa um

30-40 manns komið við sögu
hjá félagsskapnum með einum eða öðrum hætti, að sögn
Kristjáns Freys Halldórssonar, eins af frumkvöðlunum.
Fyrst og fremst var hugmyndin með stofnun þessara
regnhlífarsamtaka sú, að
skapa ungu fólki aðstöðu til
listiðkunar. Og húsnæðið er
fengið – gamli leikskólinn

Guðbjörg Jakobsdóttir myndlistarkona í vinnustofu sinni.

Anna Lára Guðmundsdóttir við endurbætur á húsnæðinu.

Hlíðarskjól fyrir ofan Hjallaveginn. Ísafjarðarbær á húsið
og hefur látið samtökunum
það í té til afnota og auk þess
veitt styrk til standsetningar.
Undanfarið hafa Andrúmsfélagar unnið að því verki og
hafa nokkur herbergi þegar
verið tekin í notkun. Ætlunin
er að samtökin reki húsið án
styrkja, en þeir sem fá þar
aðstöðu munu greiða eitthvert
lítilræði til að standa undir
kostnaði við rafmagn og hita
og annað sem til fellur. Sérstakur ábyrgðarmaður annast
þá hluti.
Í hluta kjallarans er aðstaða
til æfinga fyrir þrjár til fjórar
hljómsveitir í hljóðeinangruðum herbergjum og þar er einnig sameiginlegt eldhús og
fleira. Á hæðinni er kominn í
gang ljósmyndaklúbbur, en
kjarninn í honum er fólk sem
fór á námskeið hjá Spessa, en
aðrir geta komið og fengið að
nota sér aðstöðuna, myrkraherbergi og tækjabúnað.
Ein ung og efnileg myndlistarkona er búin að koma
sér fyrir í einu herbergi með
trönurnar sínar og fleiri munu
vera á leiðinni. Þar sem hér er
um grasrótarstarf að ræða er
ekki spurt um hæfileika, heldur áhuga.
Ungur og flinkur húðflúrari
er meðal þeirra sem þarna
starfa og má hann vissulega
teljast til myndlistarmanna, en
eigendur verka hans bera þau
með sér ævilangt hvert sem
þeir fara og verða þau síðan
jarðsungin með þeim í fyll-

Kristján Freyr Halldórsson, Elín Smáradóttir, Ágúst Atlason, Einar Pétur Heiðarsson,
Bjarni Þór Valdimarsson, Anna Lára Guðmundsdóttir, Gunnar Örn Gunnarsson og
Guðbjörg Jakobsdóttir taka sér ofurlitla pásu við frágang ljósmyndaherbergis.
upp á hverjum degi og raunar einhver annar sem hefði getað
ingu tímans.
Húsakynni Andrúms hafa eru lítil takmörk fyrir því hvað mætt í þetta viðtal“. Meðal
ekki einungis að geyma hægt er að taka sér þarna fyrir annarra upphafsmanna mætti
vinnustofur og tónlistarher- hendur“, segir Kristján Freyr. nefna Valdimar Jóhannsson
bergi, heldur einnig aðstöðu „Þetta verður bara að þróast tónlistarmann. Hugmyndin
fyrir myndlistarsýningar og af sjálfu sér og ég vona og kviknaði í spjalli í vinahópi.
Enn eru einhver herbergi
setustofur þar sem mannskap- veit að þarna verður góð samurinn hittist yfir kaffibolla, búð.“ Kristján lagði á það laus og þeir sem hafa áhuga
þannig að hér er einnig um áherslu, að hann væri ekki geta leitað til Andrúmsmanna.
eins konar félagsheimili að neitt sérstaklega í forsvari fyrir Þeir sem eru með eiginn búnfélagsskapinn umfram ýmsa að eða tæki í húsinu geta haft
ræða.
„Nýjar hugmyndir koma aðra „og ekkert frekar ég en það í læstum geymslum.

Gunnar Örn Gunnarsson tónlistarmaður.

TRYGGVI GUÐMUNDSSON HDL
HAFNARSTRÆTI 1 • ÍSAFIRÐI
Símar:456 3940 & 456 3244 • Fax: 456 4547 • Netfang: tryggvi@snerpa.is

Fasteignaviðskipti
Fasteignir í þessari auglýsingu eru aðeins
sýnishorn af söluskrá skrifstofunnar.
Allar frekari upplýsingar varðandi söluskrá
fasteigna eru veittar á skrifstofunni að
Hafnarstræti 1, 3. hæð.

Einbýlishús / raðhús
Árholt 12  Úlfsá: 183,5 m²
einbýlishús á tveimur hæðum,
uppgert að mestu. Áhv. ca. 2,7
millj. Verð kr. 10,800,000,Fjarðarstræti 33: 176,5 m² einbýlishús á tveimur hæðum.
Góður garður. Ekkert áhvílandi.
Verð kr. 8,500,000,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 einbýlishús
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 38: 183,2m²
raðhús á þremur hæðum. Skipti
á minni eign mögul.
Verð kr. 9,500.000,Lyngholt 8: 138 m² einb.hús á
einni hæð + 31 m² bílsk. Nýtt
parket ný málað Skipti möguleg.

4

Áhv. ca. 5,5 millj.
Verð kr. 10,800,000,Seljalandsvegur 48: 188 m² einbýlishús á tveimur hæðum ásamt
bílskúr. Áhv. ca. 700 þús.
Verð kr. 12,700,000,Seljalandsvegur 72: 112 m² einbýlishús á tveimur hæðum. Áhv.
ca. 4,3 millj. Verð kr. 8,500,000,Tangagata 6a: 99.7 m²
einbýlishús 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 uppgerðum
geymsluskúr. Laust fljótlega.
Áhv. ca. 3,3 millj.
Verð kr. 6,200,000,Urðarvegur 13: 85 m² einbýlishús 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. á tveimur hæðum ásamt
bílskúr. Stór sólpallur og ræktuð
lóð. Ekkert áhvílandi. Tilboð

4-6 herbergja íbúðir
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Engjavegur 31: 92,1 m²
4 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,Hafnarstræti 6: 158m² 6 herb.
íbúð á 3. hæð. Skipti á minni eign
möguleg. Verð kr. 7,500.000,Hjallavegur 8: 128,5m² 4 herb.
íbúð á neðri hæð í tvíb.húsi. Áhv.
ca. 2,8 millj. Laus 1. janúar 1998.
Verð kr. 6,900.000,Hnífsdalsvegur 27: 182 m²
glæsileg íbúð með parketi og
harðviðarinnréttingum. Einnig
415 m² iðnaðar- og viðgerðarhúsnæði ásamt lagerhúsnæði.
Tilboð óskast
Pólgata 5a: 121m² nýlega
uppgerð 4 herb. íbúð á n.h. í
þríb.húsi ásamt bílskúr og 1/2
kjallara. Íbúðin er laus strax.
Verð kr. 6,300.000,Sólgata 5: 102 m² 6 herbergja
íbúð á tveimur hæðum í
norðurenda 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 tvíbýlishúsi
ásamt helmingi kjallara og
rislofts. Áhv. ca. 850 þús.
Verð kr. 7,000,000,Stórholt 9: 164,3 m²
6 herb.
íbúð á 1.h.t.v.+kjallara m/sér
inngangi. Hægt að ganga í garð
af svölum. Áhv. ca. 3,8 millj. Verð
kr. 8,000,000,Stórholt 13: 123 m² 4ra herb.
íbúð á 3ju hæð í fjölbýli ásamt
bílskúr. Verið er að gera íbúðina
upp. Áhv. ca. 567 þús.
Verð kr. 7,800,000,Túngata 18: 89,2 m² 4ra herb.
íbúð í fjölb.húsi í góðu standi.
Húsið allt uppgert. Mögul.sk. á

Hjallavegur 4:

242 m² einb.hús á tveimur hæðum ásamt bílskúr. Fallegt útsýni.
Tilboð!
minni. Áhv. ca. 3,5 millj.
Verð kr. 6,900,000,Túngata 21: 77,8m² 4 herb.
risíbúð á 3. hæð í þríbýli. Inng.
sameiginl. m 2. hæð. Nýlega
viðgert þak. Áhv. ca. 600 þús.
Verð kr. 5,600.000,-

3ja herbergja íbúðir
Sólgata 8: 80 m² íbúð í góðu
standi á neðri hæð í fjölbýlishúsi.
Áhv. ca. 3 millj.
Verð kr. 5,800,000,Stórholt 7: 76m² íbúð á 3. hæð
fyrir miðju í fjölb.húsi ásamt sér
geymslu. Áhv. ca. 2 millj.
Verð kr. 5,800.000,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,Túngata 21: 84,9 m² íbúð á 1.
hæð í þríbýlishúsi ásamt bílskúr.
Áhv. ca. 3,8 millj. Mögul. á 200
þús. útb. og rest í júlí ´99.
Verð kr. 6,500,000,Urðarvegur 80: 82m² íbúð á
jarðhæð í fjölb.húsi ásamt sér
geymslu. Áhv. ca. 1,2 millj.
Verð kr. 6,000.000,-

2ja herbergja íbúðir
Aðalstræti 20: 94 m² íbúð á 4.
hæð til hægri í fjölbýlishúsi ásamt
sér geymslu. Áhv. ca. 1,8 millj.
Tilboð óskast
Hlíf II, Torfnesi: 50,4 m² íbúð á
2. hæð í Dvalarheimili aldraðra.
Áhv. ca. 3,9 millj.
Verð kr. 6,200,000,Túngata 12: 62 m² íbúð á

jarðhæð í þríbýlishúsi, uppgerð að mestu. Skipti á stærri
eign möguleg. Áhv. ca. 700
þús. Verð kr. 3,900,000,Urðarvegur 78: 73,2 m²
íbúð á 3ju hæð í fjölbýlishúsi
ásamt sér geymslu. Áhv. ca.
2,7 millj. Verð kr. 5,400,000,-

Atvinnuhúsnæði
Austurvegur 1: 103,4 m²
skrifstofuhúsnæði á 3. hæð.
Fallegt útsýni. Laust fljótlega.
Verð kr. 5,500,000,-

Deildakeppni Golfsambands Íslands

Golfklúbbur Ísafjarðar
vann sig upp um deild

Sveitir frá sex golfklúbbum
kepptu um síðustu helgi,
dagana 14.-16. ágúst, á
Tungudalsvelli við Ísafjörð í
deildakeppni Golfsambands
Íslands. Golfklúbbur Sauðárkróks varð í efsta sæti en
Golfklúbbur Ísafjarðar í öðru
sæti og unnu sér báðir sæti í
3. deild á næsta ári.

Á þessum mótum keppa
annars vegar fjórmenningssveitir og hins vegar er keppt
í tvímenningi. Sveit Golfklúbbs Ísafjarðar skipuðu (í
styrkleikaröð) Auðunn Einarsson, Kristinn Kristjánsson,
Pétur H.R. Sigurðsson, Björn
Helgason og Haukur Eiríksson. Liðsstjóri var Samúel

Einarsson.
Þeir Kristinn og Pétur spiluðu saman í fjórmenningi og
áttu gríðarlega góðan leik og
unnu alla sína mótherja, þótt
andstæðingarnir væru töluvert
lægri í forgjöfum, að sögn
Tryggva Guðmundssonar,
formanns Golfklúbbs Ísafjarðar.

Mótið heppnaðist mjög vel
og var Golfklúbbi Ísafjarðar
til sóma. Fyrsta daginn má
reyndar segja að völlurinn hafi
verið á floti, vegna þess að þá
var búið að rigna stanslaust í
hálfan annan sólarhring og
þurfti þá að taka þrjár brautir
úr umferð, en seinni dagarnir
tveir voru fínir.

Jazz-tónleikar
í Bolungarvík
Mánudaginn 24. ágúst 1998 kl. 21.00
leikur hinn heimsfrægi snillingur
Svend Asmussen ásamt félögum
í Víkurbæ, Bolungarvík.
Húsið opnað kl. 19.30.
Látið ekki þetta einstæða tækifæri ganga
ykkur úr greipum. Forsala aðgöngumiða
hjá Villa Valla, Ísafirði (Rakarastofunni)
og í Finnabæ, Bolungarvík.
Tryggið ykkur miða tímanlega.

ÍSAFJARÐARBÆR
STARFSFÓLK Á LEIKSKÓLA
Leikskólinn Sólborg auglýsir eftir
starfsfólki frá og með 1. sept. 1998.
Ræstitækni, 100% afleysingarstaða.
Leikskólakennara / þroskaþjálfara
í 50% stuðningskennslu f.h.
og 25% stuðningskennslu e.h.
Upplýsingar gefur leikskólastjóri
í síma 456 3185.

Elskuleg eiginkona mín, móðir, tengdamóðir,
amma og langamma

Margrét Leósdóttir
Keppnislið Golfklúbbs Ísafjarðar sem vann sig upp í 3. deild um helgina. Frá vinstri: Björn Helgason, Haukur Eiríksson,
Pétur H.R. Sigurðsson, Kristinn Kristjánsson, Auðunn Einarsson og Samúel Einarsson liðsstjóri.

Starfsmaður óskast
Morgunvinna!

Ísafirði, sími 456 4770

sem andaðist á Fjórðungssjúkrahúsinu á Ísafirði 11. ágúst sl.,
verður jarðsungin frá Ísafjarðarkirkju laugardaginn
22. ágúst kl. 11.30.
Jóhann Júlíusson
Kristján Jóhannsson
Inga S. Ólafsdóttir
Leó Jóhannsson
Erika Jóhannsson
Jónína Högnadóttir
Birkir Þorsteinsson
barnabörn og barnabarnabörn
Þeim sem vildu minnast hinnar látnu er vinsamlegast bent á
Minningarsjóð Margrétar Leósdóttur, sem rennur til
Fjórðungssjúkrahússins á Ísafirði.
Kortin fást á Fjórðungssjúkrahúsinu á Ísafirði
og í blómaverslunum.

Vantar þig að
vera hátt uppi?
Leigjum út rafdrifna vinnulyftu
sem hægt er að draga á fólksbíl.
Mesta hæð lyftunnar er 13 metrar.
Upplýsingar í síma 456 4712

Bílasalan Ísafjarðarflugvelli
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Aldrei að gefast
upp þótt
móti blási
 Rúnar Þór Þórðarson
í Bolungarvík segir frá
Viðmælandi okkar að þessu sinni er ein af
hversdagshetjunum svonefndu. Hann heitir
Rúnar Þór Þórðarson, 46 ára starfsmaður í
Vélsmiðjunni Bolungarvík. Á honum hafa
dunið ýmis áföll á liðnum árum. Hann segir
sögu sína hér í blaðinu til þess eins að þeir
sem lenda í svipuðum sporum, svipuðum
áföllum og svipuðum andlegum átökum,
megi læra af reynslu hans að alltaf er til leið
fram á við, þótt syrti að um stund. Öll
eigum við okkar erfiðu stundir og boðskapur Rúnars er sá að gefast ekki upp,
halda áfram, bera höfuðið hátt, vera lífsglaður og gleyma ekki brosinu, þrátt fyrir
allt.
Sviplegt andlát ungrar
eiginkonu og móður
Fyrir rúmum fjórum árum
varð eiginkona Rúnars, Margrét Guðfinnsdóttir, bráðkvödd á heimili þeirra í Bolungarvík, aðeins 35 ára að
aldri. Börnin á heimilinu voru
fjögur á aldrinum frá fjögurra
til sautján ára. Tvö yngri
börnin, tveir drengir, eru synir
Margrétar heitinnar og Rúnars, en eldri börnin tvö, piltur
og stúlka, eru börn Margrétar
af fyrra hjónabandi. Frá andláti móðurinnar hefur Rúnar
haldið heimili með börnunum
og verið þeim bæði sem faðir
og móðir, en nú eru þau elstu
farin að fljúga úr hreiðrinu.

Krabbamein
Fyrir tveimur árum greindist Rúnar með krabbamein og
gekkst þess vegna undir
6

skurðaðgerð ásamt meðfylgjandi meðferð, en nú virðist
sem komist hafi verið fyrir
meinið. Á meðan hann átti í
þeirri baráttu andaðist systir
hans úr þeim sama sjúkdómi.
Fyrir mörgum árum missti
Rúnar aðra systur sína í bílslysi.
Af fyrra hjónabandi á Rúnar
Þór tvo uppkomna syni, en
móðir þeirra andaðist úr
krabbameini fyrir hálfu ári.

Frá Grindavík til
Bolungarvíkur
Rúnar Þór er Grindvíkingur
að uppruna og ætlaði að verða
sjómaður eins og faðir hans,
en hann var á móti því. „Einu
sinni á sjó, alltaf á sjó, sagði
hann. En ég var samt dálítið á
sjó þegar ég var ungur, en fór
svo að læra bílamálun. Ég
kláraði bara verklega hlutann
en ekki skólann, því að þá var
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eldri strákurinn kominn og
maður þurfti að fara að vinna
meira. Þá fór ég á sjó og stundaði sjómennsku af og til fram
til 1983, þegar ég kom hingað
til Bolungarvíkur á rækjubát
frá Grindavík og kynntist
seinni konunni minni og settist hér að og fór að vinna hjá
Gumma Bjarna heitnum á
bílaverkstæðinu. Síðan hef ég
ekki farið til sjós.“

Húsið fór á nauðungaruppboði
Seinni kona Rúnars, Margrét heitin Guðfinnsdóttir, var
dóttir Guðfinns Larsen (Finna
Lassa) sem á sínum tíma rak
Shell-skálann í Bolungarvík.
„Það var alltaf óttalegt peningabasl hjá okkur“ segir
Rúnar, „tekjurnar voru einfaldlega ekki nógar, og nokkru
eftir 1990 misstum við einbýlishúsið okkar á nauðungaruppboði. Skuldirnar voru
allt of miklar. Maður var með
ábyrgðarmenn á lánum og það
var kannski það versta. En ég
held samt að þeir hafi nú
fengið allt borgað með tímanum. Ég tók þetta óskaplega
nærri mér og lagðist eiginlega
í þunglyndi um tíma, en reif
mig svo upp úr því.“

Og þar með var þetta búið
„Við leigðum okkur húsnæði á tímabili en svo erum
við nýbúin að festa kaup á
íbúð í Bolungarvík þegar
Margrét deyr. Það var 10. maí
1994. Hún var með brjóstsviða einn daginn og þegar ég
kom heim úr vinnu spurði ég

hana hvort hún væri ekki betri.
Hún kvaðst ekki vera það. Þá
sendi ég eftir brjóstsviðameðali til systur konu minnar
og Magga tók það inn. Síðan
borðum við kvöldmat og
göngum frá og erum að spjalla
saman við matarborðið. Ég
spyr þá: Ertu ekki orðin hress,
Magga mín? Og hún segir jú,
þetta sé allt í lagi. Eftir um tíu
mínútur segir hún svo: Ég held
að það sé að líða yfir mig. Og
þar með var þetta búið. Hún
var dáin.“

Tíminn stóð kyrr
„Mér fannst eiginlega tíminn standa kyrr. Mér fannst
læknirinn svo lengi á leiðinni
og allir svo lengi að koma. Ég
reyndi náttúrlega það sem ég
gat með þeirri hjálp í viðlögum sem ég kunni, en það hafði
ekkert að segja. Læknirinn
reyndi líka það sem hann gat,
en það var ekkert hægt að
gera. Þetta reyndist vera blóðtappi við hjartað.
Við vorum með fjögur börn
á heimilinu. Margrét átti tvö
frá fyrra hjónabandi og svo
eignuðumst við tvö saman,
þannig að ég stend þarna uppi
einn með börnin. Ég gekk eins
og í leiðslu. Það er mjög erfitt
að lýsa þessu. Ég var eins og
dofinn. Svo ganga hlutirnir
sinn venjulega gang, kistulagning og jarðarför. Verst leið
mér þegar allir voru að fara
eftir jarðarförina. Tómleikinn
var aldrei eins yfirþyrmandi
og á þeirri stundu.“

Vinnan og heimilið

„Ég keyrði mig strax í vinnu
aftur og var svo heppinn að
vera á mjög góðum vinnustað,
í Vélsmiðjunni Mjölni hjá
þeim bræðrum. Þeir eru höfðingjar og reyndust mér ákaflega vel.
Það sem hjálpaði mér mikið
í heimilisstörfunum var að ég
hafði verið dálítið til sjós áður
og verið kokkur, þannig að ég
gat eldað og það hefur gengið
mjög vel.
Nú farið að fækka á heimilinu. Elsti drengurinn er uppkominn og fluttur til Húsavíkur og stúlkan sem er næst í
röðinni er í þessum mánuði á
leiðinni í skóla á Akureyri,
þannig að við feðgarnir verðum þrír eftir heima í vetur.“

Byrjaði upp á nýtt
„Ég byrjaði eiginlega alveg
upp á nýtt eftir að Margrét dó.
Ég seldi íbúðina sem við
vorum búin að kaupa, því að
ég gat ekki hugsað mér að
eiga þar heima lengur eftir
það sem gerst hafði. Fyrst var
ég með krakkana í leiguhúsnæði uppi í blokk, meðan ég
var að ná áttum og vinna mig
út úr skuldum, en þegar ég
var kominn þokkalega upp í
núllið fór ég að velta fyrir mér
hvort ég ætti að flytja suður
eða vera áfram hérna fyrir
vestan. Ég ákvað að vera kyrr
og sé ekki eftir því. enda er
mjög gott að vera með börn í
Bolungarvík. Ég réðst í það
að kaupa aftur eigið húsnæði
og festi kaup á gömlu einbýlishúsi á góðum stað í
bænum, þaðan sem er stutt í
skóla, stutt í búð og eiginlega

stutt í allt. Hann studdi mig
mikið við þau kaup, hann
Finnbogi í Mjölni. Honum
leist vel á að ég drifi mig í að
kaupa. Það var árið 1996. Ég
man að ég kom til þeirra hjónanna, Finnboga og Dísu, og
sagði þeim að tilboði mínu í
húsið hefði verið tekið, og þau
óskuðu mér til hamingju. Ég
man að ég sagði þá við þau:
Það getur ekki verið að þetta
ætli að ganga svona vel. Það á
eftir að koma eitthvað meira.
Ég fann það einfaldlega.“

Kúla í náranum
„Þetta gekk ágætlega í
fyrstu, en fljótlega fer ég að
verða alltaf svo þreyttur á
nóttunni og jafnframt fer að
koma kúla í nárann á mér. Ég
fann svo sem ekkert til í henni,
engin eymsli eða neitt, en þar
kemur að ég fer til læknis til
að láta líta á þetta. Hann vildi
stinga á þessu og taka sýni,
en ég sagði: Takið þetta bara
og svo ráðið þið hvað þið gerið
við þetta. Það verður svo úr
að ég fer á sjúkrahúsið á Ísafirði og þessi kúla er numin í
burtu.“

Hellti mér yfir
Ágúst lækni
„Eitthvað tveimur til þremur vikum síðar mæti ég í vinnuna í Mjölni eins og venjulega, en mér finnst Finnbogi
þá eitthvað svo skrítinn. Hann
kom til mín og sagði að ég
ætti að mæta strax á heilsugæslunni hjá lækninum. Ég
spyr hvers vegna og hann

góðir vinnuveitendur og góðir
vinnufélagar. En ég vildi frekar snúa mér aftur að því sem
ég hef meiri áhuga á. Þetta
járnadrasl höfðar ekki til
mín.“

segist ekki vita það. En ég fer,
og þar fæ ég þessa skvettu:
Ég er með krabbamein. Mín
fyrstu viðbrögð voru þau, að
ég labbaði fram og til baka
inni á stofunni hjá lækninum
og varð alveg trítilvitlaus. Ég
hellti mér yfir Ágúst lækni,
rétt eins og þetta væri honum
að kenna, og segi loks: Er
ekki bara best að taka mál af
mér og láta smíða kistuna?
Svo sest ég. Ágúst er ákaflega
rólegur og geðþekkur maður,
og hann spyr bara: Ertu búinn,
Rúnar minn? Já, segi ég. Þetta
eru alveg hárrétt viðbrögð,
sagði hann. En þú ert nú ekkert
alveg að drepast. Nú verður
þú bara sendur suður á spítala
og þar ferð þú í meðferð. Ef
við málum þetta á dekksta
veg, að þetta sé komið víðar,
sem við vitum ekkert um á
þessari stundu, þá eru samt
ýmsir vegir færir.“

Systir og fyrrverandi
eiginkona fara úr krabba

Deyrð þú þá líka?
„Ég fór aftur beint í vinnuna
frá lækninum og þar sprakk
ég í táraflóði. En þegar ég
kom heim um kvöldið voru
það þung spor að fara til barnanna og segja þeim frá þessu.
Ég tók þau eitt og eitt fram í
eldhús. Það fyrsta sem kom
hjá þeim var grátur, en svo
var spurt: Deyrð þú þá líka?
Þetta var erfitt. Nei, ég sagðist
ekkert vera að deyja. Ég ætlaði
mér ekkert að gefast upp.
Síðan fer ég suður og inn á
krabbameinsdeildina á Landspítalanum og fer í gegnum
heljarmiklar rannsóknir. Þar
kemur fram að þetta er bara
staðbundið. Ég er settur beint
í sprautumeðferð og að henni
lokinni fer ég aftur vestur. Það
var síðan sex mánaða tímabil
sem ég gekk í sprautur einu
sinni í mánuði og fór þá alltaf
suður. Læknirinn sem var með
mig sagði að ég væri alveg
ótrúlegur. Þú átt eiginlega ekki
að vera svona duglegur, sagði
hann. Ég fór flugleiðis suður
að morgni og kom svo með
kvöldvélinni heim aftur sama
dag, ef ég náði henni.“

Ekki stingandi strá
„Það fór af mér allt hár á
fyrstu þremur vikunum. Ég
var eins og nýfætt barn, hvergi
stingandi strá á skrokknum.

Hjónin Margrét Guðfinnsdóttir og Rúnar Þór Þórðarson.
Um það bil mánuði eftir að ég held að það hafi hjálpað mér
hætti á sprautunum fór hárið mikið að ég hafði alltaf nóg
að vaxa á ný. Læknirinn var að gera. Svo var ég líka að
búinn að vara mig við og segja endurbyggja þetta hús, sem
að ég gæti alveg eins orðið ég keypti. Þetta er gamalt hús
alveg gráhærður, en líka gæti sem ég er að dudda við að
hárið orðið alveg tinnusvart. gera upp.
Síðast fór ég suður í heilEn hárið kom með sama lit og
áður og það er ekkert grátt í mikla rannsókn í janúar í vetur
og þá sagði læknirinn við mig:
því ennþá.
Náttúrlega fréttist þetta Þú getur bara lokað þessum
strax í svona litlu bæjarfélagi dyrum, kallinn minn. Við höfeins og Bolungarvík. Ég var um komist fyrir þetta. Og ég
mikið úti að labba. Ég hef get alveg viðurkennt, þó að
aldrei labbað eins mikið á æv- ég sé karlmaður, að það komu
inni. Og mér fannst eins og heljarinnar mikil tár. Af
fólk væri að gjóa á mig aug- ánægju. En víst er maður
unum eins og þarna væri hræddur. Ég á ekki að koma
dauðinn sjálfur á gangi. Ég aftur fyrr en í janúar í vetur.
man eftir einni konu sem sagði Það á að fylgjast með mér
við mig: Hvernig hefurðu það, einu sinni á ári. Ég finn hvergi
Rúnar minn? Heldurðu að þeir til núna.“
komist nokkuð fyrir þetta? Og
ég sá að aumingja konuna
Vill vinna við bíla
langaði til að bíta í tunguna á
sér eftir að hafa sagt þetta.“
„Ég er farinn að vinna fullan
vinnudag. Um síðustu mánVildi ekki heimilishjálp
aðamót fór ég aftur að vinna í
Vélsmiðjunni Bolungarvík
„Meðferðin gekk mjög vel. hf., en þar var ég í ein tíu ár
Ég hélt mínu striki í daglegu áður en ég fór að vinna hjá
lífi og það hefur áreiðanlega Mjölni. Bílar hafa alltaf verið
bjargað mér mikið. Ég átti rétt mitt áhugamál og ég get unnið
á heimilishjálp, en ég vildi við þá hjá Vélsmiðjunni, en
hana ekki. Ég vildi ekki það var ekki hjá Mjölni, sem
einhverja konu utan úr bæ til er bara venjuleg vélsmiðja,
að gramsa í mínu dóti, og ég en mjög góður vinnustaður,

Systkinin sex við fermingu Rúnars Þórs yngra í Bolungarvík í vor. Frá vinstri: Rúnar Þór
Rúnarsson, Dagrún Þórisdóttir, Sigurjón Þórisson, Ragnar Birkir Rúnarsson, Þórður
Ólafur Rúnarsson, og (fyrir framan) Guðfinnur Larsen Rúnarsson.

„En einmitt á þessu tímabili
sem ég geng í gegnum þetta
er systir mín fyrir sunnan líka
að berjast við krabbamein. Við
höfðum mikið samband og
hringdum alltaf hvort í annað
og ræddum saman um heilsufarið. Hún var í meðferð eins
og ég. En þetta endaði í beinunum á henni og hún dó í
apríl í fyrra. Það var mjög
erfitt. Við vorum mjög kær
hvort öðru og ég missti mikið
þegar ég missti hana.
Núna í vetur dó svo fyrri
konan mín líka úr krabbameini. Hún hét Björk Aðalheiður Birkisdóttir og átti
heima í Vestmannaeyjum. Við
bjuggum saman nærri áratug
og áttum tvo drengi saman,
sem eru nú orðnir fullorðnir
menn í dag. Samband okkar
var sannarlega ekki gott fyrst
eftir skilnaðinn, og það tók á,
en á seinni árum breyttist það.
Fullorðið fólk hlýtur að átta
sig á því að þannig lagað gengur ekki, sérstaklega þegar
einnig er um börn að ræða.
Við vorum aftur orðnir góðir
vinir.“

Stanslaus barátta
„Það má segja að þetta sé
nú orðin nokkuð mikil röð af
skellum sem ég hef fengið.
Þetta hefur verið stanslaus
barátta. En ég hef alltaf verið
ákveðinn í einu, að ég skyldi
ekki gefast upp! Eftir að
Magga dó fékk ég manneskju
sem hjálpaði mér mikið með
fjármálin. En ég sjálfur vann
og vann og borgaði og borgaði
og undanfarið hafa peningamálin verið í bærilegu lagi,
rétt eins og hjá hverjum öðrum. Ég ákvað að gefast aldrei
upp og ég ákvað líka að bera
höfuðið hátt og vera lífsglaður, hvað sem á dyndi, og ég
held að ég hafi staðið við það.
Ég þakka fyrir það sem ég á.
Ég á sex börn að fósturbörnunum mínum meðtöldum,
enda voru þau alltaf hjá mér.
Og þá hlýt ég að vera ríkur.
Peningar eru ekki allt, þó að
því miður stjórni þeir lífi
manns að umtalsverðu leyti.
Jú, ég get viðurkennt það,
að þær stundir koma að ég
finn til reiði og biturleika.
Stundum læðist að mér spurningin: Hvers vegna þarf einmitt ég að ganga í gegnum
allt þetta? Hvers vegna?
En svo kemur svarið: Það
hlýtur að vera einhver tilgangur með þessu. Áður fyrr var
ég ákaflega dómharður maður
og oft snöggbráður í skapi.
En í dag er ég stundum spurður: Ertu skaplaus? En ég hef
bara vanið mig á það, að
standa ekki í illdeilum.
En varðandi biturleikann
sem stundum læðist að – ef
maður væri aldrei bitur, þá
væri maður ekki heilbrigður.
Vissulega á ég mínar erfiðu

Að storka...
Flestum Íslendingum er í fersku minni snjóflóðaárið 1995.
Hinn 16. janúar féll snjóflóð á Súðavík með þeim skelfilegu
afleiðingum að 14 manns létu lífið. Hinn 26. október 1995 féll
snjóflóð á Flateyri og þá dóu 20 manns. Þessi skelfilegu snjóflóð
settu mark sitt á alla Íslendinga, ekki síst Vestfirðinga og fyrst og
fremst á Súðvíkinga og Flateyringa.
Ísland er erfitt land, oft harðbýlt en einnig gjöfult. Stundum
hljóta þeir sem eldri eru að undrast kveinstafi og heimtufrekju
yngra fólksins sem vill fá allt strax og engar refjar. Nú sjá þeir
best menntuðu af yngri kynslóðinni enga möguleika aðra en þá
að leita atvinnu erlendis.
Ekki skal lastað að unga kynslóðin eigi möguleika á því að
leita til útlanda til náms og starfa. Það er gott. En það er vont fyrir
þjóðina að missa unga fólkið og menntunina burt. Við þekkjum
það Vestfirðingar sem búum við atgervisflótta.
En hvernig haga þeir sér sem eftir sitja?
Aftur að snjóflóðunum. Veðurfar undanfarna þrjá vetur hefur
verið með þeim hætti að snjóflóðahætta hefur sem betur fer verið
lítil nema í Bolungarvík. En þar féll snjóflóð 1997 á
hús öllum að óvörum.
Sem betur fer sýndi ríkisstjórn skilning á
aðstæðum Vestfirðinga. Ákveðið var að flytja
byggð í Súðavík og hefur nú verið reist nýtt
þorp og glæsilegara en flest sem sést
hefur utan Suðvesturhornsins margfræga. Hús í gamla þorpinu voru
keypt upp.
Á Flateyri hefur verið gerður
mikill varnargarður eftir fyrirsögn
færustu sérfræðinga í Noregi og
Sviss. Er almennt talið að þar með
sé búið að gera þær ráðstafanir
sem eigi að duga gegn snjóflóðum
af þeirri stærð sem féll á Flateyri
fyrir þremur árum.
Í Hnífsdal hefur oft þurft að
grípa til þess ráðs að rýma og
fólk neyðst til að yfirgefa hús
sín. Þar var notuð þriðja aðferðin við að losna undan snjóflóðahættu og rýmingum.

.....örlögunum!
Ofanflóðasjóður keypti upp húsin í Teigahverfi í Hnífsdal. Þar
með átti að vera tryggt að fólkið sem þar bjó yrði leyst undan
þeirri kvöl og pínu að búa við stöðugan ótta af snjóflóðum.
Uppkaup eru fjármögnuð af Ofanflóðasjóði að 90% en sveitarfélag
sem í hlut á ber 10% kostnaðar.
Til þess ráðs hefur verið gripið að selja uppkeyptu húsin fyrir
lítið verð. Hugsunin var sú að þá gætu kaupendur flutt þau burt
eða nýtt þau til sumardavalar. Í Súðavík hafa þau verið seld til
sumardavalar. Einstaklingar og félög hafa keypt einhver þeirra í
því skyni. Stofnað hefur verið til félags um rekstur sumarhúsa í
Súðavík. Það er skynsamlegt að nýta húsin til slíks. Fallegt er í
Álftafirði og löngu orðið tímabært að koma Vestfjörðum á
landakort sumarferðafólks.
Vonandi gefst þessi starfsemi vel. Kosturinn er sá, að húsin
geta verið í notkun þegar engin eða hverfandi lítil hætta er á
snjóflóðum. Fræðilega séð er nánast óhugsandi að snjóflóð falli
að sumrinu til. Húsin voru seld með þeim skilmálum að í þeim
mætti ekki dveljast frá 1. nóvember að haustinu til 30. apríl að
vorinu. Gefin var möguleiki á undanþágum og einnig lengingu
dvalarbanns.
Sömu skilmálar gilda í Teigahverfi í Hnífsdal.
Vart þarf að taka fram að söluverð umræddra húsa er brot af
því sem gengur og gerist. Við heyrðum viðtal við bæjarstjórann
í Ísafjarðarbæ um daginn þar sem hann var spurður um það hvort
fólk mætti virkilega búa í Teigahverfinu að vetrinum. Svar hans
var nei. Ástæða þessarar spurningar var einföld. Sú saga gekk um
bæinn að fólk hefði keypt sér ódýr hús þar til að búa í þeim.
Fólk hefur ekki viljað trúa því að einhver væri svo forhertur að
storka örlögunum með þessum hætti. En því miður einhverjir
hafa gleymt árinu 1995.

Óvirðing eða geggjun
Jafnframt var borin undir bæjarstjórann sú spurning hvort rétt
væri að hann hefði lýst vilja sínum til að verja þetta fyrrum hverfi
í Hnífsdal. Því svaraði hann neitandi og einnig að undirskriftasöfnun um að leyfa byggð þarna væri gerð með hans samþykki.
Það getur verið að þessi undirskrifatasöfnun sé vel meint. En
hún er byggð á grundvallarmisskilningi í besta falli. Því verður
ekki trúað að óreyndu að verið sé að óvirða minningu þeirra sem
létust 1995. Hitt er algerlega út í hött að fólk skuli ætla sér að búa
í húsum í Teigahverfinu. Og það er einnig óvirðing við alla. Þeir
sem keypt hafa þarna hús gerðu það með ákveðnum skilyrðum
og húsin voru verðlögð í samræmi við það. Algengt verð mun
hafa verið fyrir glæsileg einbýlishús í kringum eina milljón
króna, frá 0,8 til 1,2 milljóna.
Hér má ekki slaka á. Almannafé var varið til uppkaupanna.
Markmiðið var að flytja íbúana og leggja niður byggð að minnsta
kosti að vetrinum.
Sýslumaðurinn var spurður hvort hann sem lögreglustjóri
myndi samþykkja undanþágur frá búsetuskilyrðum. Svar hans
var hreint og klárt nei. Ekki í hans tíð sagði hann. Undir það skal
tekið hér. Allt annað er óvirðing við alla, yfirvöld og íbúa. Það
væri geggjun.
Stakkur.
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stundir. Og þá segi ég aftur
við sjálfan mig: Ef ég ætti
aldrei neinar erfiðar stundir,
þá væri ég heldur ekki heilbrigður.“

Tilgangur þessarar
frásagnar
„Þessi frásögn mín á opinberum vettvangi er ekki til að
láta á mér bera og því síður til
þess að láta vorkenna mér. Ég
segi frá þessu eingöngu til
þess, að hugsanlega gætu einhverjir sem standa í sambærilegum erfiðleikum og ég hef
gengið í gegnum og standa í
þeirri trú að það sé bara myrkur framundan, fái að vita að
svo er ekki. Þegar ég var á
krabbameinsdeildinni las ég
einmitt viðtöl af þessu tagi og
þau hjálpuðu mér. Lífið gengur áfram sinn gang og það
birtir upp þó að stundum sjái
maður ekkert nema myrkur.
Maður verður bara að halda
áfram, halda sínu striki. Ég
vil koma þeim skilaboðum á
framfæri, að maður á aldrei
að láta það hvarfla að sér að
gefast upp. Ef maður gerir
það, þá er allt búið. Það er
mín sannfæring.“

Pabbi, mamma og bíll
„Ég hef nóg að gera og það
er gott. Ég vinn fulla vinnu
utan heimilis og síðan er

heimilið og krakkarnir. Ég get
nú ekki skilað nema tíu tíma
vinnudegi í Vélsmiðjunni, því
að minn vinnutími er náttúrlega ekki búinn þegar heim
kemur. Ég er bæði pabbi,
mamma og bíll, eins og ég
segi við krakkana. Það er viðkvæðið á mínu heimili. Þegar
heim kemur á kvöldin tekur
við að snúast í kringum heimilið. Ég kem ekki heim úr
vinnu til þess byrja á því að
fara í bað, setjast að tilbúnum
kvöldmat og fara svo að horfa
á sjónvarpið, eins og margir
gera.
Oft hef ég vissulega áhyggjur og næ kannski ekki að sofna
fyrr en þrjú-fjögur á nóttunni.
Þegar ég fer að slappa af, þá
koma áhyggjurnar. Hef ég
þetta allt saman af, eða hef ég
það ekki af? Stundum er maður svolítið sybbinn í vinnunni
á morgnana. En ég segi enn
og aftur: Ég gefst ekki upp!
Ég ætla ekki að gefast upp!
Ég er rétt hálfnaður með lífið!
Þetta eru skilaboð mín til fólks
sem þarf að sigla krappan sjó
eins og ég hef þurft að gera.
Berðu höfuðið hátt, vertu lífsglaður og brostu!“

Dauðinn og börnin
„Guðfinnur yngsti sonur
minn sagði alltaf við mig þegar ég var veikur: Ertu alveg
búinn með flensuna? Hann

kallaði þetta alltaf flensu.
Hann var ekki nema fjögurra
ára gamall þegar mamma hans
dó. Það er ekki fyrr en núna
síðasta árið sem hann er farinn
að tala um mömmu sína. Ég
fór á sínum tíma til Ágústs
læknis og spurði hann hvernig
ég ætti að snúa mér gagnvart
börnunum, hvort ég ætti að
tala mikið við þau um móðir
þeirra að fyrra bragði. Hann
sagði mér að það skyldi ég
ekki gera – láttu þau koma til
þín ef þau vilja tala um móður
sína og hvernig hún dó, og þá
skaltu vera tilbúinn að tala
við þau. En þú skalt ekki eiga
frumkvæðið að því. Þetta eru
viðkvæmar sálir og við vitum
ekki alltaf hvernig börnin
hugsa. Ég fór að ráðum læknisins og ég held að þau hafi
farið tiltölulega vel út úr þessu.
Þau eru í alla staði þroskuð,
heilbrigð og hraust. Og þegar
þau vilja tala um þessa hluti,
þá er ég alltaf tilbúinn. Það er
helst sá yngsti sem hefur verið
dálítið lokaður, þangað til
núna.
Sumir segja að þeir fái einhvern ómældan kraft þegar
þeir verða fyrir áföllum. Ég
verð að segja að það sé alveg
rétt, hvað mig snertir. Áfram
með þig!“

Ég vil eiga heima í
Bolungarvík áfram

„Það hvarflaði að mér í
vetur að flytjast suður, en ég
hætti alveg við það. Ég ætla
að eiga hér heima áfram og
mér finnst ég alveg vera
orðinn gjaldgengur Bolvíkingur. Hér er mjög gott að
eiga heima. Gegnum þessi
áföll sem ég hef orðið fyrir
síðustu fjögur árin hef ég orðið
mjög sterklega var við hluttekningu fólksins. Slíkt hefði
ég miklu síður fundið fyrir
sunnan. Þar hverfur maður
bara í fjöldann. Hér vilja allir
allt fyrir mann gera. Ég er
bara svo lítið fyrir að rella í
fólki. Einhvern veginn vil ég
frekar reyna að brölta sjálfur.
En vissulega þarf maður oft
að biðja fólk um að rétta sér
hjálparhönd í einhverju efni.
Ég á ekki marga vini, en ég á
góða og trygga vini. Maður
þarf stundum að opna hjarta
sitt þegar eitthvað bjátar á, en
það eru ekki margir sem ég
vil íþyngja með slíku. Það
kemur fyrir að ég heimsæki
ein yndisleg hjón hér í Bolungarvík og læt dæluna ganga
og fer svo alveg tómur og léttur heim. Þau eru alltaf tilbúin
að hlusta á mig þegar mér
líður illa. Ég held að það hljóti
að vera mjög slæmt að loka
allt inni.
Í rauninni get ég ekki annað
en verið tiltölulega sáttur, þrátt
fyrir allt.“
– Hlynur Þór Magnússon.

Bændur bjóða heim

Yfir 300 gestir á Kirkjubóli í Valþjófsdal

Dagurinn „Bændur bjóða
heim“ var á sunnudaginn,
fimmta árið í röð, og var boðið
heim á 24 sveitabýli um land
allt að þessu sinni, þar af eitt á
Vestfjörðum. Það var Kirkjuból í Valþjófsdal í Önundarfirði, þar sem þau hjónin
Sigríður Magnúsdóttir og
Guðmundur Steinar Björgmundsson búa myndarbúi
ásamt börnum sínum. Yfir þrjú
hundruð manns komu í heimsókn að Kirkjubóli þennan
sunnudag, enda þótt bærinn
geti naumast talist í alfaraleið,
og kynntu sér lífið í sveitinni.
Mikið var af Ísfirðingum, en í
gestabókinni kemur fram að
þarna kom ferðafólk af öllu
landinu. Veður hefði ekki
getað verið betra, sólskin og
blíða. Boðið upp á kaffi og

rjómavöfflur úti í hinum fallega og hlýlega garði fjölskyldunnar.
Skipulagðar voru gönguferðir og voru farnar tvær
leiðir út í Mosdal, þar sem
hóparnir hittust og komu
saman heim að Kirkjubóli.
Um þrjátíu manns tóku þátt í
þeim ferðum. Börnin fengu
að fara á hestbak og einnig
voru farnar kerruferðir aftan í
dráttarvél og haft hey í kerrunni svo að þar væri mýkra
að vera. Aksturinn sá naut
mikilla vinsælda og sumir
fullorðnir fengu að fljóta með
og rifja upp gamlar minningar
úr sveitinni. Heilsað var upp
á kindur, kýr og hesta og aðra
ferfætlinga sveitarinnar.
Þekktasti gripurinn í bústofni Kirkjubólsbænda fyrr

Guðmundur Steinar Björgmundsson bóndi á Kirkjubóli á
tali við Sigrúnu Gerðu Gísladóttur, hjúkrunarfræðing á
Flateyri.
8
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og síðar mun vera kýrin Harpa
frá Neðri-Breiðadal, reyndar
ættuð úr Bolungarvík, sem
fyrir tæpum ellefu árum barg
lífi sínu þegar hún svam yfir
þveran Önundarfjörð þegar
átti að leiða hana til slátrunar
á Flateyri. Kýrin tók land í
Valþjófsdal og settist þar að.
Henni var gefið líf og nýtt
nafn og hét eftir það Sæunn.
Hún mun hafa verið af sækúakyni og á enga afkomendur á
lífi, a.m.k. ekki á þurru landi.
Hún bar á sínum tíma kvígu
(á sjómannadag, eins og vera
bar), en þegar sú kvíga bar, þá
reyndist gróið fyrir alla spena.
Sæunn er heygð í sjávarkambinum á Kirkjubóli þar
sem hana bar að landi á sínum
tíma og heitir þar Sæunnarhaugur.

Setið að kaffi og rjómavöfflum í garðinum á Kirkjubóli í blíðunni á sunnudaginn.

Kerruferðirnar nutu mestra vinsælda, einkum meðal
barnanna, en nokkrir fullorðnir fengu að fara líka og rifja
upp gamla daga í sveitinni.

Hesturinn Vinur fær tuggu hjá ungum gesti.

MIÐVIKUDAGUR 19. ÁGÚST 1998
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ÍSAFJARÐARBÆR

Dagskrá

ÍÞRÓTTAHÚSIÐ TORFNESI
Starfsmann vantar frá 1. september
1998 til að hafa umsjón með bað- og
búningsklefum kvenna, ásamt öðrum
störfum við húsið.
Umsóknarfrestur er til 5. september
1998. Upplýsingar hjá undirrituðum
á bæjarskrifstofum eða í síma 456
3722.
Ísafirði, 18. ágúst 1998.
Björn Helgason,
íþrótta- og æskulýðsfulltrúi.

SVÆÐISSKRIFSTOFA
MÁLEFNA FATLAÐRA

Áhugaverð
atvinna í boði
Starfskraftur óskast í vinnusalinn Hvestu í Bræðratungu.
Um er að ræða 40% stöðu og er vinnutíminn frá kl. 13.00
til 16.00 alla virka daga. Umsækjendur þurfa að geta
hafið störf 1. september.
Launakjör eru samkvæmt aðlögunarnefndarsamningi
svæðisskrifstofa og SFR.
Umsóknum skal skila á Svæðisskrifstofu málefna
fatlaðra, Mjallargötu 1, Ísafirði, á eyðublöðum sem þar
fást. Öllum umsóknum verður svarað.
Umsóknarfrestur er til 26. ágúst nk. Aldurstakmark er
18 ár.
Allar nánari upplýsingar veitir Kristjana Jónasdóttir í
símum 456 3290 og 456 5224.

HRAÐFRYSTIHÚSIÐ HF
HNÍFSDAL OG SÚÐAVÍK

Fiskvinnsla
Starfsfólk óskast í almenn fiskvinnslustörf í
frystihús okkar í Hnífsdal og í rækjuvinnslu í
Súðavík.
Upplýsingar gefur Sveinn í Hnífsdal, sími
450 4616, og Kristinn í Súðavík, sími 456
4911.

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
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MIÐVIKUDAGUR
19. ÁGÚST 1998
07.10 EM í frjálsum íþróttum
Keppt er í undanrásum stangarstökks karla og 100 m. hlaupi, langstökki og kúluvarpi í tugþraut karla
þar sem Jón Arnar Magnússon
keppir. Einnig keppt í fjölmörgum
öðrum greinum.
11.00 Skjáleikurinn
13.55 EM í frjálsum íþróttum
Keppt er í hástökki í tugþraut karla,
til undanúrslita í 400 m. grindahlaupi kvenna og til úrslita í langstökki karla og spjótkasti, 10 km.
og 100 m. hlaupi kvenna. Guðrún
Arnardóttir keppir í grindahlaupi.
18.40 Auglýsingatími
18.50 Táknmálsfréttir
19.00 Lögregluskólinn
20.00 Fréttir og veður
20.20 Víkingalottó
20.25 Landsleikur í knattspyrnu
Bein útsending frá leik Íslands og
Litháens á Laugardalsvelli. Skotið
verður inn útsendingu frá keppni í
400 m. hlaupi tugþrautar karla á
EM í Búdapest þar sem Jón Arnar
Magnússon keppir og úrslitum í 100
m. hlaupi karla.
22.05 Bráðavaktin (15:22)
23.00 Ellefufréttir
23.15 EM í frjálsum íþróttum
Sýndar svipmyndir frá keppni
dagsins.
23.45 Skjáleikurinn

FIMMTUDAGUR
20. ÁGÚST 1998
07.25 EM í frjálsum íþróttum
Meðal keppnisgreina 110 m. grindahlaup og kringlukast í tugþraut karla
og forkeppni í 200 m. hlaupi. Jón
Arnar Magnússon keppir í tugþraut.
10.30 Skjáleikurinn
11.55 EM í frjálsum íþróttum
Keppt er í stangarstökki í tugþraut
karla. I
14.00 Skjáleikurinn
15.00 EM í frjálsum íþróttum
Keppni í tugþraut karla lýkur með
spjótkasti og 1500 m. hlaupi. Keppt
til úrslita í kúluvarpi, þrístökki og
800 m. hlaupi kvenna og 1500 m.
hlaupi og 400 m. grindahlaupi karla.
18.40 Auglýsingatími
18.50 Táknmálsfréttir
19.00 Krói (16:21)
19.30 Undraheimur dýranna (6:13)
20.00 Fréttir og veður
20.35 Frasier (22:24)
21.00 Melissa (4:6)
(Melissa)
Breskur sakamálaflokkur byggður
á sögu eftir Francis Durbridge
22.00 Saksóknarinn (20:21)
23.00 Ellefufréttir
23.15 EM í frjálsum íþróttum
Sýndar svipmyndir frá keppni
dagsins.
23.45 Skjáleikurinn

FÖSTUDAGUR
21. ÁGÚST 1998
11.20 Skjáleikurinn
14.20 EM í frjálsum íþróttum
Keppt til úrslita í stangarstökki,
kringlukasti og 400 m. grindahlaupi
kvenna, hástökki karla og 200 m.
og 400 m. hlaupum karla og kvenna.
Vala Flosadóttir og Guðrún Arnardóttir verða á meðal keppenda í
stangarstökki og grindahlaupi hafi
þær komist í úrslit. I
18.40 Auglýsingatími
18.50 Táknmálsfréttir
19.00 Fjör á fjölbraut (10:14)
20.00 Fréttir og veður
20.35 Draumaprinsinn
(Nacht im Cabrio)
Þýsk sjónvarpsmynd í léttum dúr
frá 1996. Spáð er fyrir ungri stúlku
að hún muni senn hitta draumaprinsinn og vinkona hennar lætur
ekki sitt eftir liggja til að spádómurinn rætist.
22.15 Mannaveiðar (1:3)
23.40 EM í frjálsum íþróttum
Sýndar svipmyndir frá keppni
dagsins.
00.00 Saksóknarinn (15:21)
00.50 Útvarpsfréttir
01.00 Skjáleikurinn

LAUGARDAGUR
22. ÁGÚST 1998
07.00 EM í frjálsum íþróttum
Meðal keppnisgreina er maraþonhlaup karla.

09.30 Morgunsjónvarp barnanna
11.00 Skjáleikurinn
13.40 Auglýsingatími
13.55 EM í frjálsum íþróttum
Keppt til úrslita í stangarstökki karla,
boðhlaupum, 110 og 400 m. grindahlaupum karla, sjöþraut og langstökki
kvenna og fleiri greinum.
18.25 Táknmálsfréttir
18.30 Furður framtíðar (2:9)
19.00 Strandverðir (11:22)
20.00 Fréttir og veður
20.35 Lottó
20.40 Georg og Leó (16:22)
21.10 Arthur 2
(Arthur 2: On the Rocks)
Bandarísk gamanmynd frá 1988 þar
sem endurnýjuð eru kynni við glaumgosann Arthur Bach.
23.05 Mannaveiðar (2:3)
(Streets of Laredo)
Bandarískur vestri frá 1995 í þremur
þáttum byggður á sögu eftir metsöluhöfundinn Larry McMurtry í sagnaflokknum “Lonesome Dove”. Þriðji
hluti er á dagskrá á sunnudag.
00.30 Útvarpsfréttir
00.40 Skjáleikurinn

SUNNUDAGUR
23. ÁGÚST 1998
07.00 EM í frjálsum íþróttum
Maraþonhlaup kvenna. I
09.30 Morgunsjónvarp barnanna
11.30 Skjáleikurinn
14.05 EM í frjálsum íþróttum
Keppt til úrslita í 11 greinum, m.a.
hástökki, 5 km. hlaupi og 1500 m.
hlaupi kvenna og þrístökki, spjótkasti, kringlukasti og 800 m. hlaupi
karla. I
17.55 Táknmálsfréttir
18.00 Hjálp
18.15 Tómas og Tim (5:6)
18.30 Börn í Nepal (3:3)
19.00 Geimferðin (6:52)
20.00 Fréttir og veður
20.35 Emma í Mánalundi (14:26)
21.30 Landið í lifandi myndum (4:5)
Snjóvorið langa, fyrri hluti
Fjórða myndin af fimm í þáttaröð um
náttúru, sögu og mannlíf á nokkrum
afmörkuðum svæðum á Íslandi. Í
síðustu tveimur þáttunum verður
fjallað um landsvæði á Austurlandi í
fortíð, nútíð og framtíð. Í þessum
þætti er fjallað um eyðibyggðina á
Jökuldalsheiði, upphaf hennar og
endalok.
22.10 Helgarsportið
22.35 Mannaveiðar (3:3)
(Streets of Laredo)
00.00 Útvarpsfréttir
00.10 Skjáleikurinn

MIÐVIKUDAGUR
19.ÁGÚST.1998
13.00
14.35
15.00
15.30
16.00
16.25
16.45
17.10
17.30
17.45
18.00
18.05
18.30
19.00
20.05
20.30
21.00
21.55
22.30
22.50
23.45

Glórulaus (e)
NBA molar
Dýraríkið (e)
Cosby (23:25) (e)
Ómar
Sögur úr Andabæ
Súper Maríó bræður
Glæstar vonir
Sjónvarpsmarkaðurinn
Línurnar í lag (e)
Fréttir
Nágrannar
Prúðuleikararnir (13:22) (e)
19>20
Moesha (22:24)
Ellen (4:25)
Eins og gengur (8:8)
Tildurrófur (5:6)
Kvöldfréttir
Íþróttir um allan heim
Glórulaus (e)
(Clueless)
Skörp og skemmtileg gamanmynd
um menntaskólakrakka í Beverly
Hills. Alica Silverstone smellpassar í
hlutverk píunnar Cher og Stacey Dash
klikkar ekki í hlutverki Dionne. Báðar
eru þær skírðar í höfuðið á frægum
dægurlagasöngkonum og vita allt um
það hvernig stelpur fara að því að
vera glæsilegar, vinsælar og alltaf
samkvæmt nýjustu tísku.
01.20 Dagskrárlok

FIMMTUDAGUR
20.ÁGÚST.1998
13.00
14.40
15.30
16.00
16.25
16.50
17.15
17.30
17.45
18.00

Upp úr þurru
Rithöfundurinn Gore Vidal
Mótorsport (e)
Eruð þið myrkfælin?
Simmi og Sammi
Sögur úr Andabæ
Eðlukrílin
Sjónvarpsmarkaðurinn
Línurnar í lag (e)
Fréttir

18.05
19.00
20.05
20.35
21.30
22.30
22.50
23.40

Nágrannar
19>20
Hér er ég (1:6)
Bramwell (9:10)
Þögult vitni (8:8)
Kvöldfréttir
New York löggur (16:22)
Upp úr þurru
(Out Of Nowhere)
Spennandi bandarísk sjónvarpsmynd
um Lauren Carlton sem missir minnið
eftir bílslys og er sökuð um glæp sem
hún ekki framdi. Illvirkjarnir sem óku
á Lauren eru hins vegar sökudólgarnir
og það sem verra er, þeir námu unga
dóttur hennar á brott með sér. Lauren
á hins vegar erfitt með að sann
sakleysi sitt.
01.15 Tall, Dark And Deadly (e)
02.40 Dagskrárlok

FÖSTUDAGUR
21.ÁGÚST.1998
13.00
13.45
14.40
15.30
16.00
16.25
16.45
17.10
17.30
17.45
18.00
18.05
19.00
20.05
21.00

New York löggur (16:22) (e)
Grand-hótel (4:8) (e)
Watergate-hneykslið (3:5) (e)
Punktur.is (2:10) (e)
Töfravagninn
Sögur úr Andabæ
Skot og mark
Glæstar vonir
Sjónvarpsmarkaðurinn
Línurnar í lag (e)
Fréttir
60 mínútur (e)
19>20
Elskan, ég minnkaði börnin
Drekahjarta
(Dragonheart)
Hörkuspennandi ævintýramynd fyrir
alla fjölskylduna með gamansömu
ívafi og góðum slatta af rómantík.
Hér segir af riddaranum Bowen og
félaga hans, risastórum dreka sem er
sá síðasti sinnar tegundar. Þeir taka
höndum saman til að frelsa samborgara sína undan harðstjórn hins illa
Einons. Þess má geta að það er enginn
annar en Sean Connery sem talar fyrir
hönd drekans.
22.45 Veiðimennirnir
(Jägarna)
Eric hefur um langt árabil verið í
lögregluliði Stokkhólmsborgar.
Óhugnanlegt atvik í starfi verður til
þess að hann ákveður að flytja heim á
æskuslóðirnar í norðurhluta Svíþjóðar. Þar er honum tekið sem hetju en
Eric verður þess fljótlega áskynja að
margt hefur breyst og yfirleitt allt til
hins verra. Dreifbýlið gæti því reynst
honum hættulegra en stórborgin.
00.40 Lögregluforinginn Jack Frost
02.25 Óþekktar aðstæður (e)
03.55 Dagskrárlok

LAUGARDAGUR
22.ÁGÚST.1998
09.00 Eðlukrílin
09.15 Bangsar og bananar
09.20 Sögur úr Broca stræti
09.35 Sögustund með Janosch
10.05 Bíbí og félagar
11.00 Ævintýri á eyðieyju
11.30 Andrés önd og Mikki mús
12.00 Sjónvarpsmarkaður
12.15 Krummarnir III (e)
13.45 Enski boltinn
15.50 Hver lífsins þraut (6:8) (e)
16.20 Meðal fiska og fólks (e)
Áhorfendum er boðið til AusturGrænlands með Ara Trausta Guðmundssyni. Ferðast er um á gúmmbát
og rennt fyrir fisk.
16.45 Að vera eða vera ekki (e)
18.30 Glæstar vonir
19.00 19>20
20.05 Vinir (3:25)
20.35 Bræðrabönd (16:22)
21.05 Evíta
(Evita)
Sögunni um Evu Peron má líkja við
Öskubuskuævintýrið. Við fylgjumst
með fátæku stúlkunni rísa úr öskustónni og breytast í fallega prinsessu.
Söngleikurinn um Evitu er einn
þekktasti söngleikur allra tíma eftir
þá félaga Tim Rice og Andrew Lloyd
Webber.
23.20 Á bersvæði
(The Naked Runner)
Sam Laker er mjög fær iðnrekandi í
Bretlandi og hefur í hyggju að fara í
sýningarferð til Þýskalands. Þá kemur
félagi hans úr síðari heimsstyrjöldinni
og vill nota ferðina til að koma ýmsu
slæmu til leiðar.
01.05 Cobra (e)
(Cobra)
02.30 Vélmennið (e)
(Android Affair )
04.00 Dagskrárlok

SUNNUDAGUR
23.ÁGÚST.1998
09.00
09.30
09.40
10.05
10.30
10.55
11.15
12.00
12.25
13.10
14.45
16.25
18.30
19.00
20.05
20.35
21.05

Sesam opnist þú
Bangsi litli
Mási makalausi
Urmull
Andinn í flöskunni
Frank og Jói
Húsið á sléttunni (14:22)
NBA kvennakarfan
Lois og Clark (13:22) (e)
Lyklaskipti (e)
Þinn ótrúr (e)
Kóngurinn og ég
Glæstar vonir
19>20
Ástir og átök (2:25)
Rýnirinn (13:23)
Elsku mamma
(Mommie Dearest)
Rakin er saga hinnar miklu Hollywoodstjörnu Joan Crawford sem
vakti jafnan mikið umtal og aðdáun.

Leiðin til frægðar var hins vegar
þyrnum stráð. Joan virtist á yfirborðinu vera föst fyrir og lét engan
bilbug á sér finna. En einkalífið var
ekki alveg eins og hún hefði kannski
viljað hafa það.
23.15 60 mínútur
00.05 Varðsveitin (e)
01.30 Dagskrárlok

MÁNUDAGUR
24.ÁGÚST.1998
13.00 Að vera eða vera ekki (e)
14.50 Á báðum áttum (8:17) (e)
15.35 Spékoppurinn
16.00 Köngulóarmaðurinn
16.20 Sögur úr Andabæ
16.45 Á drekaslóð
17.10 Glæstar vonir
17.30 Sjónvarpsmarkaðurinn
17.45 Línurnar í lag (e)
18.00 Fréttir
18.05 Nágrannar
18.30 Fyndnar fjölskyldumyndir
19.00 19>20
20.05 Að hætti Sigga Hall (4:12)
Í þriðja áfanga ferðalagsins um
norsku firðina liggur leið Sigurðar L.
Hall frá Sognfirði yfir í Harðangursfjörð. Numið er staðar í sumarparadísinniUlvik og borgin Björgvin er
tekin með trompi.
20.40 Fox í fimmtíu ár
Leikarinn James Coburn er kynnir í
þessari heimildarmynd um kvikmyndarisann 20th Century Fox. Við
sjáum brot úr fleiri en 200 myndum
sem kvikmyndaverið hefur framleitt
og birt eru athyglisverð viðtöl sem
fæstir hafa séð.
22.30 Kvöldfréttir
22.50 Að vera eða vera ekki (e)
00.35 Dagskrárlok

ÞRIÐJUDAGUR
25.ÁGÚST.1998
13.00
13.55
14.40
15.05
15.35
16.00
16.25
16.45
17.10
17.30
17.45
18.00
18.05
18.35
19.00
20.05
20.30
21.05
22.00
22.30
22.50

Bramwell (9:10) (e)
Elskan, ég minnkaði börnin
Handlaginn heimilisfaðir
Grillmeistarinn (e)
Rýnirinn (2:23) (e)
Spegill, spegill
Sögur úr Andabæ
Kolli káti
Glæstar vonir
Línurnar í lag (e)
Sjónvarpsmarkaðurinn
Fréttir
Nágrannar
Simpson-fjölskyldan
19>20
Bæjarbragur (8:15)
Handlaginn heimilisfaðir
Grand-hótel (5:8)
Mótorsport
Kvöldfréttir
Ógift kona (e)
(An Unmarried Woman)
Jill Clayburgh og Alan Bates fara
með aðalhlutverkin í þessari áhrifaríku mynd um það hvernig kona
bregst við þegar eiginmaðurinn tilkynnir henni að hann elski aðra og
gengur út.
00.50 Dagskrárlok

MIÐVIKUDAGUR
19 ÁGÚST.
****
17.00
17.30
18.00
18.30
18.45
19.00

Skjáleikur
Í ljósaskiptunum (6:29)
Gillette sportpakkinn
Daewoo Mótorsport
Taumlaus tónlist
Sjónvarpsmarkaðurinn
Golfmót í Bandaríkjunum
(PGA US 1998)
20.00 Mannaveiðar (10:26)
(Manhunter)
Óvenjulegur myndaflokkur sem
byggður er á sannsögulegum atburðum. Hver þáttur fjallar um tiltekinn
glæp, morð eða mannrán, og birt eru
viðtöl við þá sem tengjast atburðinum, bæði ódæðismennina og fórnarlömbin eða aðstandendur þeirra.
21.00 Með lögguna á hælunum
(A Bout de Souffle)
Frönsk kvikmynd um glæpamanninn
Michel Poiccard. Sá tekur bifreið
traustataki og ekur frá Marseilles til
Parísar. Á leiðinni er hann stöðvaður
fyrir hraðakstur en bregst við með
því að skjóta á lögregluna. Michel
kemst undan til höfuðborgarinnar og
þar fer hann huldu höfði hjá bandarískum námsmanni, stúlkunni Patriciu Franchini. Hún sér þó fljótt að
,,vininum’’ er ekki treystandi og íhugar að segja til hans.
22.25 Geimfarar (8:21)
23.10 Ástríðubókin
(Le Livre des Desirs - Lovestruck)
Frönsk erótísk kvikmynd. Stranglega
bönnuð börnum.
00.40 Í ljósaskiptunum (6:29) (e)
01.05 Dagskrárlok og Skjáleikur

FIMMTUDAGUR
20. ÁGÚST 1998
**** Skjáleikur

17.00 Í ljósaskiptunum (7:29)
17.30 Taumlaus tónlist
18.15 Ofurhugar
Kjarkmiklir íþróttakappar sem
bregða sér á skíðabretti, sjóskíði,
sjóbretti og margt fleira.
18.45 Sjónvarpsmarkaðurinn
19.00 Walker (e)
20.00 Gillette sportpakkinn
20.30 Hálandaleikarnir
Sýnt frá aflraunakeppni sem haldin
var í Keflavík um síðustu helgi.
21.00 Pabbi er bestur
(Jack The Bear)
Hugljúf mynd um mann sem þarf að
axla það erfiða hlutverk að vera
foreldri. Mömmunnar nýtur ekki
lengur við og það getur stundum verið
erfitt og vandasamt verk að að tjónka
við tveimur strákum, þriggja og tólf
ára. Við fyrstu sýn virðist pabbinn
heldur ekki vera neinn fyrirmyndarfaðir en hann verður samt seint
sakaður um að reyna ekki sitt besta.
22.35 Aðalskrifstofan
(Head Office)
Grátbrosleg kvikmynd um ungan
mann sem ráðinn er til ábyrgðarstarfa
hjá stórfyrirtæki. Jack Issel er þingmannssonur og það, meira en nokkuð
annað, færir honum starfið. Jack er
óreyndur og kemst brátt að því að
ekki er allt sem sýnist í viðskiptaheiminum. Vinnuveitendur hans
hyggja á landvinninga í SuðurAmeríku enda fæst þar vinnuafl fyrir
lítið. Það er hins vegar ýmsum erfiðleikum háð og þar eiga tengsl Jacks
að koma að góðum notum.
00.00 Óráðnar gátur (e)
00.50 Í ljósaskiptunum (7:29) (e)
01.15 Dagskrárlok og Skjáleikur

FÖSTUDAGUR
21. ÁGÚST 1998
****
17.00
17.30
18.15

Skjáleikur
Í ljósaskiptunum (8:29)
Sprengisandur
Heimsfótbolti með Western
Union
18.45 Sjónvarpsmarkaðurinn
19.00 Fótbolti um víða veröld
19.30 Taumlaus tónlist
20.00 Yfirskilvitleg fyrirbæri (6:22)
21.00 Gluggagægir
(Peeping Tom)
Spennumynd um kvikmyndagerðarmanninn Mark Lewis og undarlegt
atferli hans. Faðir hans var heimsfrægur vísindamaður en það sem
almenningur vissi ekki, var að hann
gerði vafasamar tilraunir á syni
sínum. Hegðun Marks ber þess nú
merki og hann er bæði hættulegur
sjálfum sér og öðrum. Sjúklegur
áhugi hans á dauðanum hrindir af
stað atburðarás sem fær venjulegt fólk
til að fyllast hryllingi.
22.35 Harðjaxlinn
(Tough Enough)
Art Long á sér þann draum að slá í
gegn sem sveitasöngvari. Hann
vinnur hefðbundin störf á daginn en
á kvöldin tekur hann sér hljóðnema í
hönd á börum og klúbbum og hefur
upp raust sína. En frægðin lætur á sér
standa og þegar Art sér auglýsingu
um “áhugakeppni harðjaxla í boxi”
slær hann til, þvert gegn vilja konu
sinnar. Í fyrstu gengur Art allt í haginn
en brátt þarf hann að gera upp við sig
hvort hann vilji bæði fórna fjölskyldunni og söngnum fyrir frama í
hnefaleikum.
00.15 Í ljósaskiptunum (8:29) (e)
00.40 Illur fengur, illa forgengur
(Yellow Sky)
Sígildur þriggja stjörnu vestri. Hópur
þjófa kemur til kyrrláts smábæjar og
ætlar að láta greipar sópa en mætir
þar mikilli andstöðu.
02.15 Dagskrárlok og Skjáleikur

LAUGARDAGUR
22. ÁGÚST 1998
**** Skjáleikur
15.55 Íslenski boltinn
Bein útsending frá leiks Vals og ÍBV
í 14. umferð Landssímadeildarinnar.
18.00 Star Trek (e)
19.00 Kung fu - Goðsögnin lifir (e)
20.00 Herkúles (13:24)
21.00 Morðið í Austurlandahraðlestinni
(Murder On the Orient Express)
Þriggja stjörnu stórmynd með úrvalsleikurum sem byggð er á skáldsögu
eftir Agöthu Christie. Það er létt yfir
farþegum Austurlandahraðlestarinnar,fram undan er skemmtilegt
ferðalag og félagsskapurinn virðist
ágætur. En ferðin snýst brátt upp í
martröð þegar einn farþeganna finnst
myrtur, stunginn tólf sinnum á óhugnanlega hátt með rýtingi. Allir farþegarnir liggja undir grun og andrúmsloftið er vægast sagt þrúgandi
23.00 Hnefaleikar - Roy Jones Jr. (e)
Útsending frá hnefaleikakeppni í
Madison Square Garden í New York.
Á meðal þeirra sem mætast eru Roy
Jones Jr. og Lou Del Valle.
01.00 Losti
(Art Of Desire)
Ljósblá kvikmynd. Stranglega bönnuð börnum.
02.30 Dagskrárlok og Skjáleikur

SUNNUDAGUR
23. ÁGÚST 1998
**** Skjáleikur
14.50 Enski boltinn
Bein útsending frá leik Aston Villa
og Middlesborough í ensku úrvals-

deildinni.
17.00 Fluguveiði (e)
(Fly Fishing The World With John)
Frægir leikarar og íþróttamenn sýna
okkur fluguveiði.
17.30 Veiðar og útilíf (e)
(Suzuki’s Great Outdoors)
18.00 Enski boltinn
(FA Collection)
Fjallað verður um keppni í 1.deild.
19.25 Taumlaus tónlist
20.00 Golfmót í Bandaríkjunum
21.00 Percy
(Percy)
Bresk kvikmynd. Sölumaðurinn
Edwin Anthony verður fyrir slæmu
óhappi og svo virðist sem hann muni
missa getnaðarliminn. Það verður
honum til bjargar að komast fljótt á
sjúkrahús og undir hendur frægs
læknis, Emmanuel Whitbread. Limnum verður raunar ekki bjargað en
Whitbread deyr ekki ráðalaus og
græðir á nýjan í staðinn. Eftir aðgerðina tekur við nýtt líf hjá sölumanninum sem er hreint ekki svo ósáttur
með hlutskipti sitt.
22.40 Evrópska smekkleysan (3:6)
(Eurotrash)
Einhver óvenjulegasti þáttur sem
sýndur er í sjónvarpi. Stjórnendur
leita víða fanga og kynna til sögunnar fólk úr ólíklegustu stéttum
þjóðfélagsins.
23.05 Íslensku mörkin
Svipmyndir úr leikjum 14. umferðar
Landssímadeildarinnar.
23.35 Nautgripir hf.
(The Culpepper Cattle Company)
Raunsær vestri sem gerist skömmu
eftir þrælastríðið. Hörkutólið Frank
Culpepper er að leggja upp í langa
og stranga ferð frá Texas til Colorado
með stóra nautgripahjörð.
01.05 Dagskrárlok og Skjáleikur

MÁNUDAGUR
24. ÁGÚST 1998
**** Skjáleikur
17.00 Í ljósaskiptunum (9:29)
17.30 Knattspyrna í Asíu
18.25 Sjónvarpsmarkaðurinn
18.40 Taumlaus tónlist
18.55 Enski boltinn
Bein útsending frá leik Leeds United
og Blackburn Rovers í ensku úrvalsdeildinni.
21.00 Ein útivinnandi
(Working Girl)
Þriggja stjörnu gamanmynd. Tess
McGill er einkaritari sem er staðráðin í að nota gáfur og hæfileika til
að afla sér fjár og frama. En yfirmaður hennar, glæsikvendið Katherine Parker, er útsmogin og hikar
ekki við að leggja stein í götu stúlkunnar. McGill er hins vegar stúlka
sem lætur ekki slá sig auðveldlega
út af laginu eins og áhorfendur fá að
sjá.
22.50 Stöðin (18:22)
23.15 Ráðgátur (e)
00.00 Fótbolti um víða veröld
00.25 Í ljósaskiptunum (9:29) (e)
00.50 Dagskrárlok og Skjáleikur

ÞRIÐJUDAGUR
25. ÁGÚST 1998
****
17.00
17.30
18.00

Skjáleikur
Í ljósaskiptunum (10:29)
Taumlaus tónlist
Dýrlingurinn
(The Saint)
Breskur myndaflokkur um Simon
Templar og ævintýri hans.
18.45 Sjónvarpsmarkaðurinn
19.00 Ofurhugar
Kjarkmiklir íþróttakappar sem
bregða sér á skíðabretti, sjóskíði,
sjó-bretti og margt fleira.
19.30 NBA Kvennakarfan
20.00 Brellumeistarinn (6:22)
(F/X)
Þegar brellumeistarinn Rollie Tyler
og löggan Leo McCarthy leggjast á
eitt mega bófarnir vara sig. Þeir
félagar eiga í höggi við glæpamenn
af ýmsum toga þar sem sérfræðiþekking þeirra kemur að góðum
notum.
21.00 Bláskeggur
(Bluebeard)
Spennumynd um illræmdan kvennamorðingja, aðalsmanninn Von
Sepper. Hann lifir í sínum eigin
heimi í stórum kastala og er nýgenginn í hjónaband í áttunda sinn.
Hinar eiginkonurnar sjö hafa allar
horfið sporlaust af yfirborði jarðar
og ekkert bendir til annars en sú
nýjasta fari sömu leið. Anne, sú
áttunda í röðinni, finnur lík eiginkvennanna sjö í kæliskáp og sér nú
hvernig mann eiginmaður hennar
hefur að geyma. En er það of seint?
23.00 Strandblak
(Beach World Tour 1998)
Blakíþróttin á vaxandi vinsældum
að fagna eins og áhorfendur fá að
sjá í þessum þáttum þar sem sýnt er
frá alþjóðlegum mótum um allan
heim. Keppt er í bæði karla- og
kvennaflokki en í hverju liði eru
tveir keppendur.
23.30 Ráðgátur (e)
00.15 Heimsfótbolti með Western
Union
00.40 Í ljósaskiptunum (10:29) (e)
01.05 Dagskrárlok og Skjáleikur

Netfang ritstjórnar
bb@snerpa.is

kaup & sala

FRUMMYND - VÍDEÓHÖLLIN
við Norðurveg, sími 456 4853
Opið mánudaga - föstudaga
frá kl. 13:00-23:30,
laugardaga kl. 11:00-23:30
og sunnudaga kl. 14:00-23:30

ókeypis smáauglýsingar

Til sölu er 350 ltr. frystikista. Upplýsingar í síma
456 6235.
Skotfélagsmenn! Haglabyssumót verður haldið
sunnudaginn 23. ágúst kl.
13.00 í Dagverðardal. 3x25
dúfur. Mótsgjald kr. 1000,Til sölu er einbýlishúsið að
Bakkavegi 12 Hnífsdal.
Fallegt hús í toppstandi á
besta stað í bænum. Upplýsingar í síma 456 3886.
Til sölu Toyota Corolla XL
´92, sjálfsk. Ekinn 49 þús.
km. Upplýsingar í síma 456
7193.

456 4682, eftir kl. 18.
Til sölu er lítil barnakerra
með skyggni. Upplýsingar í
síma 456 4792, eftir kl. 19.

Til sölu er enskur Springer
Spaniel, bókarfærður,
mjög barngóður og góður
hundur. Upplýsingar í vs.
456 5310.

Vantar 2-3 herb. íbúð til
leigu á Ísafirði, helst á
Eyrinni. Upplýsingar í síma
456 4280. Halldór og Jenný.

Til sölu sjónvarpsskápur,
kerruvagn og barnabílstóll.
Upplýsingar í vs. 456 4640,
eftir kl. 17.

Til sölu Subaru station 4x4
´86. Upplýsingar í síma 456
4647 og 456 3555.

Til sölu Siemens eldavél,
mjórri gerð. Upplýsingar í
vs. 456 7773.

Til sölu er eldhúsinnrétting. Selst ódýrt. Á sama stað
er til sölu skemmtari. Upplýsingar í síma 456 3748.

Til leigu frá 1. sept. er lítið
einbýlishús við Seljalandsveg á Ísafirði. Upplýsingar
í síma 588 0831.

Til sölu er Toyota Tercel
´86, með skoðun ´99, selst á
150 þúsund. Upplýsingar í
síma 456 3605.

Harmonikur! Til sölu
nokkrar harmonikur,
nýjar og notaðar. Upplýsingar gefur Ásgeir í síma
456 3485.

Til leigu eru eitt eða tvö
herbergi með allri aðstöðu
nálægt
Kringlunni
í
Reykjavík. Upplýsingar gefur
Gyða í síma 568 8073 eftir
kl. 17.
Tilboð óskast í húseignina
að Hjallavegi 4 á Ísafirði. Gott
hús á góðum stað, mjög gott
útsýni. Upplýsingar gefa
Þorgerður og Guðmundur í
síma 456 3107.
Til sölu frumtamin 5 vetra
hryssa undan Baldri frá
Bakka. Upplýsingar í síma
456 4651 og 456 4115.
Til sölu er barnarúm,
barnaferðarúm og barnabílstóll. Upplýsingar í síma

Flugan
Pottþétt 12
Sykurmolarnir
Páll Óskar og
Casino
Grease
Björk
Lhooq

Til sölu er björt og notaleg
80m², 3ja herb. íbúð að
Stórholti 9 á Ísafirði. Íbúðin
er í góðu standi. Gott verð.
Sjón er sögu ríkari. Skipti
möguleg á stærri eign. Upplýsingar í síma 453 7417.

Lítið keyrður og vel með
farinn Daihatsu Charade
´91 til sölu. Upplýsingar í
vs. 456 3261.

Tveir hálfpersneskir kettlingar fást gefins. Þeir eru 8
vikna
og
kassavanir.
Upplýsingar í síma 456
3010.

Nýir diskar

Til sölu tvær einingar af
rörahillum. Hver eining
er með tveimur hillum og
glerskáp. Upplýsingar í
síma 456 3384.

Nýjar myndir!
Desperate Measures
Á hjara veraldar hefst
ferð hans fyrir alvöru

The Boxer
Ástin er alltaf
baráttunnar virði

Ísfólk athugið! Fjölskyldudagur Ísfólksins
verður haldinn sunnudaginn 23. ágúst nk. inni í
skógi kl. 14.00. Þar verður
grillað og farið í leiki.
Mætum öll og eigum góðan
dag (ef veður leyfir).
Stjórnin.
Lítil 2ja herbergja íbúð
með húsgögnum til leigu
frá 1. september. Upplýsingar í síma 456 3970 á
kvöldin.
Karl-páfagaukaur
óskast! Kvenpáfagaukur
óskar eftir karli með
framtíðarsamband í huga.
Upplýsingar í síma 456
4568.
Til sölu er Winchester
haglabyssa (pumpa 2 3/8)
sem klikkar ekki. Upplýsingar í síma 456 4428.

Augnlæknir á Ísafirði
Augnlæknir verður með móttöku á Ísafirði dagana 21.25. sept. nk. Tímapantanir eru í síma Heilsugæslustöðvarinnar, 450 4511, en þar er opið frá kl. 8 til 16 alla
virka daga. Fólk er beðið að athuga, að á öðrum tímum eru
ekki gefnar upplýsingar um þjónustu augnlæknis.

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

Söluaðili
Gervihnattabúnaðar
Frum-Mynd
VIÐ nORÐURVEG
sÍMI 456 4853

Beinar útsendingar erlendra sjónvarpsstöðva
Horfur á fimmtudag:
Suðaustan gola eða
kaldi og skýjað um land
allt og víða rigning eða
skúrir. Hiti 13-17 stig á
daginn.
Horfur á föstudag:
Norðaustan kaldi eða
stinningskaldi með
vætu um mest allt land
og kólnandi veðri.
Á laugardag og
sunnudag:
Norðaustlæg átt og
víða skúrir en sums
staðar bjart vestantil og
fremur svalt í veðri
Á mánudag:
Léttir til um mest allt
land.

TV2 - NOREGUR

Enski boltinn

Miðvikudagur 19. ágúst kl. 19:00
Noregur - Rúmenía (knattspyrna)

EUROSPORT

NRK 1

Laugardagur 22. ágúst kl. 17:30
EM í frjálsum íþróttum í Búdapest
Sunnudagur 23. ágúst kl. 16:00
EM í frjálsum íþróttum í Búdapest
CANAL+ GULUR

Laugardagur 22. ágúst kl. 22:00
US PGA golf
Sunnudagur 23. ágúst kl. 22:20
US PGA golf
CANAL+ NOREGUR

Laugardagur 22. ágúst kl. 17:00

Miðvikudagur 19. ágúst kl. 14:00
EM í frjálsum íþróttum í Búdapest
Fimmtudagur 20. ágúst kl. 14:00
EM í frjálsum íþróttum í Búdapest
Föstudagur 21. ágúst kl. 12:00
Grand Prix Motorcross í Brno
Föstudagur 21. ágúst kl. 15:30
EM í frjálsum íþróttum í Búdapest
Laugardagur 22. ágúst kl. 12:00
Grand Prix Motorcross í Brno
Laugardagur 22. ágúst kl. 17:00
ATP-mótið í tennis í New Haven
Sunnudagur 23. ágúst kl. 08:00
Grand Prix Motorcross í Brno
Sunnudagur 23. ágúst kl. 10:00
Grand Prix Motorcross í Brno
Sunnudagur 23. ágúst kl. 18:00
ATP-mótið í tennis í New Haven
MIÐVIKUDAGUR 19. ÁGÚST 1998
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Bæjarins besta
ÓHÁÐ

BÍLATANGI
Ísafirði
Símar 456 3800 og 456

4580

FRÉTTABLAÐ

Á VESTFJÖRÐUM

Stofnað 14. nóvember 1984 Sími 456 4560 Fax 456 4564  Netfang: hprent@snerpa.is  Verð kr. 200 m/vsk

Hékk á lyginni
Um miðja síðustu viku varð það óhapp við Ísafjarðarhöfn þegar lyftari frá Básafelli hf. á Ísafirði átti að hífa
málningarpramma upp úr sjó að pramminn reyndist
þyngri en afturendi lyftarans, sem steyptist fram fyrir
sig og stöðvaðist með óskiljanlegum hætti við bryggjukantinn. Ökumanninn sakaði ekki.

Framhaldsskólinn

Settur með athöfn á sunnudag
Framhaldsskóli Vestfjarða á Ísafirði verður settur með athöfn í aðalsal
skólans kl. 17 á sunnudag.
Við upphaf athafnarinnar
mun Guðrún Jónsdóttir,
söngkona og söngstjóri
skólans taka lagið.
Þá mun Halldór Halldórsson bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar flytja ávarp og
skólameistari, Björn Teitsson, flytur síðan setningarræðu. Í frétt frá skólanum eru nemendur og foreldrar þeirra hvattir til að
koma til athafnarinnar.
Skólastarfið hefst nú viku

Metfiskur

Bolvíkingurinn Valdimar Olgeirsson með
væna regnbogasilunga (9 og 3 pund) sem
hann fékk úr eldistjörn Gunnlaugs Sigurjónssonar í landi Bakka í Brekkudal í Dýrafirði á sunnudaginn. Að sögn Gunnlaugs er
stærri fiskurinn stærsti regnbogasilungurinn sem á land hefur komið í sumar, en í
tjörninni munu leynast allmiklu stærri
bleikjur og laxar.

BÍLATANGI
Ísafirði
Símar 456 3800 og 456

SONY
ATV
AIWA
PANASONIC

ANDRÚM
Framhaldsskólinn.
fyrr en verið hefur og er
það í samræmi við nýlega
reglugerð frá menntamálaráðuneyti um fjölgun
kennsludaga í framhaldsskólum.
Daginn eftir, mánudaginn 24. ágúst eiga síðan allir
nemendur að koma í skólann til fundar við kennara.

4580
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