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Ódýrar innihurðir

Sjá viðtal í miðopnu

Ísafjörður

Hundrað ferðir
í Naustahvilft

Undanfarin sumur hefur
verið gestabók uppi í Nausta-
hvilft á Kirkjubólshlíð við
Skutulsfjörð, beint fyrir ofan
endann á flugbraut Ísafjarðar-
flugvallar, en einmitt á þeim
stað voru Kirkjubólsfeðgar
brenndir lifandi fyrir galdur
árið 1656. Margir hafa lagt
leið sína upp í hvilftina sér til
skemmtunar og heilsubótar og
ritað nöfn sín í bókina, en
engum hefur orðið tíðförulla
þangað í sumar og fyrrasumar
en Marsellíusi Sveinbjörns-

syni á Ísafirði. Í fyrra hljóp
hann þar upp 45 sinnum en
um síðustu helgi fór hann
þangað í 55. sinn í sumar og
ritaði þá nafnið sitt í gesta-
bókina í 100. sinn á þessum
tveimur sumrum.

Gangan upp í Naustahvilft
reynist mörgum erfið og
mæðusöm, en Marsellíus,
sem er að verða fertugur,
hleypur upp hlíðina (og niður
aftur) á örskammri stundu og
blæs ekki úr nös.

Gestabókin í Naustahvilft er geymd í nestisboxi úr plasti til
varnar vætu. Hér er Marsellíus Sveinbjörnsson með bókina
í þokusudda í hundruðustu ferð sinni þangað upp á tveimur
sumrum.

Busaþrælkun

Nýnemar í Framhaldsskóla Vestfjarða eiga ekki náðugar
stundir í upphafi skólaárs. Eldri nemendur nýta sér óspart
gagn þeirra og gæði og neyða þá til margvíslegra starfa í
sína þágu. Hér má sjá hóp af „novibus“ að þrífa rússneska
glæsibifreið eins af þrælahöldurunum á planinu við
bensínstöðina á Ísafirði.
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Sigurjón J.  Sigurðsson
Blaðamaður:

Hlynur Þór Magnússon
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Bæjarins besta er aðili að samtökum bæjar- og héraðsfréttablaða.

Eftirprentun, hljóðritun, notkun ljósmynda og annars efnis er

óheimil nema heimilda sé getið.

Leiðari

Ísafjörður

Handverksmarkaður
í Neðstakaupstað

Aðalfundur Kennarasambands Vestfjarða

Grunnskólarnir verði samkeppnishæfir

Handverksmarkaður verður í Neðstakaupstað á Ísafirði
laugardaginn 5. september frá kl. 2 til 5. Þar verður margt
fallegra muna á boðstólum og á sama tíma verða  kaffi-
veitingar í Tjöruhúsinu.

Ísafjörður

Nýtt fyrirtæki í prentiðnaði á Vestfjörðum
� �komið í veg fyrir að þjónusta og störf í þessari grein á svæðinu leggist af�

Blaðinu barst eftirfarandi
fréttatilkynning sl. föstudag:

Nýtt fyrirtæki í prent-
iðnaði á Vestfjörðum

Í dag 28. ágúst 1998 var
gengið frá samningum um
stofnun nýs prentiðnaðarfyrir-
tækis á Vestfjörðum. Nýja
fyrirtækið sem bera mun
heitið PRENTMIÐLUN ehf.
mun yfirtaka þau prentverk-
efni sem Ísprent ehf. á Ísafirði
hefur haft með höndum og
einnig rekstur vikublaðsins
Vestra sem sama fyrirtæki
hefur gefið út. Ráðgert er að

Vestri komi á ný út fimmtu-
daginn 3. september eftir
nokkurra vikna sumarfrí.
Fyrst í stað mun blaðið verða
með líkum hætti og verið
hefur, en búast má við að
einhverjar breytingar eigi eftir
að líta dagsins ljós með nýrri
eignaraðild. Eigendur hins
nýja fyrirtækis er hópur fjár-
festa sem koma víða að, m.a.
frá Ísafirði, Bolungarvík og
Reykjavík.

Nýja fyrirtækið hyggur á
víðtækar endurbætur á prent-
smiðjurekstri og er verið að
endurskoða alla þætti er að
því lýtur, þar á meðal tækja-

búnað. Markmið Prentmiðl-
unar ehf. er að starfrækja
öfluga prentsmiðju og skjóta
fleiri stoðum undir reksturinn
með fjölþættari starfsemi á
sviði miðlunar, m.a. um Inter-
netið.

Tap Ísprents vegna
gjaldþrota viðskiptavina
Ástæða þessara umskipta

er fyrst og fremst veik staða
prentiðnaðar á Vestfjörðum og
mikið tap Ísprents ehf. vegna
gjaldþrota fyrirtækja og ein-
staklinga á svæðinu sem átt
hafa í viðskiptum við prent-

smiðjuna. Ætlunin er að með
nýju fjárhagslega sterku fyrir-
tæki verði komið í veg fyrir
að þjónusta og störf í þessari
grein á svæðinu leggist af og
stefnt er að verulega aukinni
sókn í verkefni utan Vest-
fjarða.

Með framkvæmdastjórn
fyrst um sinn fer Jón Kristinn
Kristinsson.

Eins og áður segir mun
Vestri koma á ný út í næstu
viku og er auglýsendum bent
á að hafa samband við skrif-
stofu að Fjarðarstræti 16 í
síma 456 3223 á mánudag.

[Fréttatilkynningu lokið]

Ísafjörður

�Staða prentiðnaðar er ekki veik�
� fréttatilkynning vegna fréttatilkynningar

Blaðinu barst eftirfarandi
fréttatilkynning sl. föstudag:

Í tilefni fréttatilkynningar,
sem í dag hefur verið send út
varðandi stofnun nýs prent-
iðnaðarfyrirtækis á Vestfjörð-
um, sér prentiðnaðarfyrirtæk-
ið H-prent ehf. á Ísafirði sig
knúið til þess að gera svolitlar
athugasemdir.

Í tilkynningunni segir m.a.,
að hið nýja fyrirtæki muni
yfirtaka þau prentverkefni
sem Ísprent ehf. á Ísafirði
hefur haft með höndum og
einnig rekstur vikublaðsins
Vestra sem sama fyrirtæki
hefur gefið út. Orðrétt segir
m.a. í tilkynningunni:
„Ástæða þessara umskipta er
fyrst og fremst veik staða

prentiðnaðar á Vestfjörð-
um…“ og „Ætlunin er að með
nýju fjárhagslega sterku fyrir-
tæki verði komið í veg fyrir
að þjónusta og störf í þessari
grein á svæðinu leggist af…“
Við þessi ummæli gerir H-
prent ehf. eftirfarandi athuga-
semdir:

Staða prentiðnaðar á Vest-
fjörðum er ekki veik, hvað
sem líður tugmilljóna skuld-
um Ísprents. H-prent hefur
starfað talsvert á annan áratug,
staða þess er sterk og fjár-
hagur góður. Umsvif fyrirtæk-
isins hafa vaxið ár frá ári og
tækjakostur aukinn og endur-
nýjaður jafnt og þétt í takt við
tækniframfarir. H-prent hefur
aldrei átt í fjárhagslegum
erfiðleikum, enda þótt fyrir-

tækið hafi frá upphafi átt í
samkeppni við aðra prent-
smiðju á Ísafirði, sem hefur
hvað eftir annað orðið gjald-
þrota og síðan verið rekin
áfram með nýrri kennitölu. H-
prent gefur út vikublaðið
Bæjarins besta, en það hóf
göngu sína síðla árs 1984 eða
fyrir tæpum fjórtán árum.
Hagur þess er einnig góður.

Í fréttatilkynningunni um
hið nýja fyrirtæki segir, að
eigendur þess sé „hópur
fjárfesta sem koma víða að“,
m.a. frá Reykjavík. Sú spurn-
ing hlýtur að vakna, hvort
fjárfestar þessir viti ekki um
tilvist H-prents á Ísafirði,
langa reynslu fyrirtækisins,
farsælan feril, góða stöðu og
góðan tæknibúnað.

Niðurstaðan er einföld:
Staða prentiðnaðar á Vest-
fjörðum er ekki veik. Heiðar-
leg samkeppni er af hinu góða,
en á hinn bóginn er engin þörf
á að reisa Ísprent úr rústunum
undir nýju nafni og enn einni
kennitölu til þess að koma í
veg fyrir að þjónusta og störf
í þessari grein á svæðinu
leggist af.

En hvað sem undarlegum
og alvarlegum missögnum í
umræddri fréttatilkynningu
líður, þá óskar H-prent hinu
„nýja“ fyrirtæki velfarnaðar
og vonast eftir heiðarlegri og
drengilegri samkeppni.

Ísafirði, 28. ágúst 1998.
F.h. H-prents ehf.

Halldór Sveinbjörnsson.

Tónlistarbærinn Ísafjörður

Stofnun kvennakórs í undirbúningi
Loksins gefst ísfirskri kven-

þjóð senn tækifæri til að skjót-
ast frá önnum hvursdagsins
og fá útrás fyrir sönggleði og
samveru við aðrar konur, án
þess að vera í saumaklúbbi
eða bindandi félagsstörfum,
því að hafinn er undirbúningur
að stofnun Kvennakórs Ísa-
fjarðar. Ætlunin er að hittast
nokkrum sinnum í mánuði og
syngja af hjartans lyst undir
styrkri stjórn Margrétar Geirs-

dóttur og Guðrúnar Jónsdótt-
ur, en hún verður til aðstoðar
með raddþjálfun.

Ljóst er að fyrirtæki af
þessu tagi hefur einhvern
kostnað í för með sér, svo við
æfingarhúsnæði, kórstjórn,
raddþjálfun, píanista og fleira
sem á eftir að koma í ljós.
Verður það allt greitt af
kórfélögum sjálfum í formi
„annargjalds“ sem fer eftir
fjölda, en því verður stillt í

hóf eins og kostur er. Ekki
verður farið af stað nema
tiltekinn fjöldi skrái sig til
þátttöku.

Fagleg vinnubrögð verða
höfð að leiðarljósi og verða
því haldin inntökupróf. Óþarft
er með öllu að kvíða þeim
sérstaklega, en þau verða
auglýst þegar skráningu lýkur.

Vitað er að margar konur
hafa áhuga og árum saman
hefur verið talað um þörf fyrir

framtak af þessu tagi, svo að
nú er um að gera fyrir þær
sem áhuga hafa að láta skrá
sig. Allar konur á öllum aldri
eru velkomnar – svo fremi að
þær haldi lagi. Skráning fer
fram til 5. september í síma
884 5842 (talhólf – lesa inn
nafn og símanúmer) og í
faxnúmeri 456 4462 (nafn og
sími).

Nokkuð er um liðið síðan
framkvæmdir Vegagerðar-
innar í Ísafjarðardjúpi voru
gerðar að umtalsefni hér í
blaðinu. Þá sögðum við m.a.: ,Því ber heldur enginn á
móti að víða í Djúpinu var kominn ágætis vegur af
malarvegi að vera. Gallinn er bara sá að nú er vegurinn
í þátíð af því að hann er að miklu leyti fokinn út í
buskann. Af óskiljanlegum ástæðum virðist Vegagerðin
hafa markað þá stefnu í vegagerð í Ísafjarðardjúpi að
hætta allstaðar við hálfnað verk þ.e. fullgera ekki þá
vegarkafla, sem hægt hefði verið að ljúka við.”

Enda þótt Vegagerðinni hafi ekki þótt þessi gagnrýni
svaraverð verður að segja henni til hróss, að nú hefur sú
breyting orðið á að nýir vegspottar eru kláraðir og lagðir
bundnu slitlagi. Batnandi manni er best að lifa. En sagan
er ekki öll.

Um það er ekki deilt að á nokkuð löngum köflum þarf
að leggja nýjan veg. Að því hefur verið unnið, sem fyrr
segir.  En, hvers vegna hafa þessir spottar haft forgang
hjá Vegagerðinni í stað þess að ljúka þeim hluta vegarins,
sem lengra var kominn, þar sem ekki veður annað séð en
að vanti bara slitlagið?  Hvað tefur frágang í  Skötufirði,
utanverðum? Og Hestfirði?  Árum saman hefur ekki
verið komið þar að verki til að ljúka veginum. Einmitt
þarna var svo komið að vegurinn var að miklu leyti
fokinn í burtu. Í dag þolir hann ekki tveggja daga
rigningu! Hví lætur Vegagerðin  nýframkvæmdir hafa
algeran forgang í stað þess að ljúka fyrri verkum?  Er til
of mikils mælst að vegfarendur séu upplýstir um
hagkvæmnina, sem felst í því að ljúka ekki frágangi
vegarins í Skötufirði og Hestfirði?

Ný staða er uppi með tengingu Vestfjarða við
þjóðvegakerfið. Með Hvalfjarðargöngum og veginum
yfir Gilsfjörð er ljóst að í framtíðinni   liggur leið
Vestfirðinga til höfuðborgarinnar ekki inn Strandir og
yfir Holtavörðuheiði. Straumur bifreiða yfir Þorska-
fjarðarheiði að sumarlagi segir sína sögu. Hvað er að ske
í þessu máli?

Hvað líður ákvarðanatöku um veg fyrir Reykjafjörð
og Vatnsfjörð og brú yfir Mjóafjörð?  Hvað með brú yfir
Hestfjörð? Hefur sá möguleiki verið nægilega kannaður?
Hefur þessi spurning kannske valdið því að vegurinn
fyrir fjörðinn hefur verið látinn danka árum saman?

Samgöngur milli landshluta sem og innan þeirra eru
grundvöllur að búsetu í strjálbýlinu. Þessi sannindi verða
aldrei of oft kveðin. Er ekki kominn tími til að
sveitarstjórnir og þingmenn kjördæmisins hristi af sér
slénið?  Og láti til sín heyra!

s.h.

Samgöngur forsenda byggðar

Aðalfundur Kennarasambands Vestfjarða var haldinn 27.ágúst.  Á fundinum var eftirfarandi ályktun samþykkt:
„Verr hefur gengið að manna skóla á Vestfjörðum með réttindakennurum nú í haust en undanfarin ár.  Aðalfundur

Kennarasambands Vestfjarða skorar á sveitarstjórnarmenn að beita sér fyrir því að grunnskólar á Vestfjörðum verði
eftirsóknarverðari vinnustaðir og samkeppnishæfir við önnur svæði á landinu um starfsfólk.“

Vegna umræðu um ráðningarmál í grunnskólum vill stjórn félagsins einnig benda á að þó að víðast hvar sé búið að manna
skólana þannig að skólastarf geti hafist vantar enn nokkuð upp á að þeir geti talist fullmannaðir þar sem víða vantar enn
   kennara í ýmsar sérgreinar svo sem tónmennt og myndmennt og einnig í sérkennslu.
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Skíðagöngumenn á Hornströndum
N o r r æ n u g r e i n a n e f n d

Skíðasambands Íslands hefur
í sumar staðið fyrir ýmsum
samæfingum fyrir unglinga-
hópana í skíðagöngu, bæði hjá
þeim sem æfa fyrir Ólympíu-
daga æskunnar og þeim sem
eldri eru. Nýlega fór elsti
unglingahópurinn í fjögurra
daga gönguferð um Horn-
strandir undir leiðsögn þjálf-
ara síns, Gísla Einars Árna-
sonar á Ísafirði.

Gönguferðir og hlaup um
fjalllendi, gjarna með byrðar,
henta vel í sumarþjálfun
skíðagöngumanna, og Gísli
Einar, sem á að baki nokkrar
gönguferðir um Hornstrandir,

segist sjaldan vera í betra
formi en þegar hann kemur úr
slíkum ferðum.

Unglingarnir voru einstak-
lega heppnir með veður í
þessari ferð, en hún hófst með
því að farið var með Fagranes-
inu frá Ísafirði að Látrum í
Aðalvík. Þaðan var gengið á
fyrsta degi yfir í Fljótavík, sem
er fjögurra stunda ganga.
Lengsta dagleiðin var á öðrum
degi, en þá var farið yfir í
Hlöðuvík. Sú ferð tók á sjö-
unda tíma með hvíldum, en á
leiðinni brúaði hópurinn ár
beggja vegna Kjaransvíkur
með rekaviðartrjám.

Á þriðja degi var síðan farið

í Hornvík og þann dag var
gengið á Kálfatind, hæsta tind
Hornbjargs. Fannst mönnum
það tignarleg sjón að horfa á
sjötta hundrað metra niður
standbjargið með ægivíðan
sjóndeildarhring til beggja
handa, lengst á haf út og með
hrikalegan fjallahring í bak-
sýn. Síðasta dagleiðin var
síðan úr Hornvík í Veiðileysu-
fjörð, en þangað sótti Haf-
steinn Ingólfsson á Ísafirði
mannskapinn.

Æfingastundirnar sem pilt-
arnir skrifuðu í æfingadagbók-
ina voru 20 eftir þessa fjóra
daga. Oft var á brattann að
sækja í ferðinni, enda fjall-

lendi Hornstranda stórbrotið.
Það er því æði afstætt að tala

um kílómetra eða einhverjar
álíka viðmiðanir í þessu

sambandi.

Fljótavatn í Fljótavík vaðið á fyrsta degi ferðarinnar. Frá vinstri: Jón Garðar Steingrímsson,
Ólafur Theódór Árnason, Baldur Ingvarsson og Gísli Einar Árnason.

Hörmulegt ástand á Bíldudal og Tálknafirði
� en íbúar Flateyrar ábyrgastir og skynsamastir

Dagana 10.-15. ágúst sl. var
gerð könnun á notkun bílbelta
á öllum helstu þéttbýlisstöð-
um á Vestfjörðum og voru alls
1.463 bílar athugaðir. Alls
reyndust 62% ökumanna með
belti en 38% án belta. Þessi
útkoma er með öllu óviðun-
andi. Mikill munur reyndist á

milli staða. Á Flateyri var
ástandið skást, þar sem 82%
ökumanna voru í beltum og
93% farþega í framsæti, en
verst á Bíldudal, þar sem
aðeins 33% ökumanna voru í
beltum og á Tálknafirði, þar
sem aðeins 36% farþega í
framsæti voru í beltum. Að

öðru leyti vísast í meðfylgj-
andi töflu.

Könnun var gerð fyrir Um-
ferðarráð, SVFÍ og umferðar-
öryggisfulltrúa Vestfjarða og
var hún unnin af slysavarna-
félagsfólki á Vestfjörðum.

Könnun á notkun bílbelta á Vestfjörðum

Héraðsdómur Vestfjarða

Byssumaðurinn fékk fjóra mánuði
„Byssumaðurinn í Æðey“

var á föstudaginn dæmdur í
fjögurra mánaða óskilorðs-
bundið fangelsi í Héraðsdómi
Vestfjarða. Maðurinn, sem er
46 ára Ísfirðingur, var ákærður
„fyrir hættubrot og skotvopna-
lagabrot með því að hafa á
ófyrirleitinn hátt stofnað í
stórhættu lífi eða heilsu [N.N.]
með því að skjóta, undir áhrif-
um áfengis og án þess að hafa
skotvopnaleyfi, tveimur til
þremur skotum af Colt riffli á
glerflösku, sem stóð á borði
rétt framan við [N.N.], sem
þar sat í sófa, en við þetta

brotnaði flaskan og lentu
skotin í vegg hússins“. Einnig
var maðurinn ákærður „fyrir
líkamsárás með því að slá
[N.N.] tvö hnefahögg í and-
litið með þeim afleiðingum
að hann hlaut eymsli yfir
vinstra kinnbeini og á hægri
kinn“.

Málavextir voru þeir, að í
febrúar sl. fór N.N., sem er 57
ára Ísfirðingur, frá Ísafirði til
Æðeyjar til kunningja síns,
ákærða í málinu, sem þá var
ráðsmaður í eynni. N.N. hafði
verið við áfengisdrykkju í þrjá
sólarhringa, en hugðist láta

renna af sér í Æðey og hafði
meðferðis í því skyni um
fimmtíu flöskur af áfengum
bjór, flestar af gerðinni Viking
með 7% styrkleika. Atburðir
þeir sem ákært var fyrir munu
hafa orðið um nótt og snemma
morguns. Líkamsárásin var
gerð þegar ákærða varð ljóst
að N.N. hafði leitað aðstoðar
lögreglu símleiðis.

Samkvæmt sakavottorði
ákærða hefur hann frá árinu
1975 þrettán sinnum hlotið
refsingu, ýmist fyrir brot á
almennum hegningarlögum
eða sérrefsilögum, síðast í

apríl á síðasta ári er hann hlaut
2ja mánaða fangelsisdóm,
skilorðsbundið 2 ár, fyrir
skjalafals. Taldist hann því
hafa rofið skilorð og var sá
dómur því einnig tekinn upp
nú. Líkamsárásin á N.N. var
tilefnislaus og brot ákærða á
gildandi skotvopnalöggjöf
alvarlegs eðlis. Að málavöxt-
um virtum og að teknu tilliti
til aldurs ákærða var refsingin
ákveðin fangelsi 4 mánuði,
sem ekki þótti fært að skil-
orðsbinda þegar litið er til
sakaferils ákærða. Jónas
Jóhannsson kvað upp dóminn.

Ísafjörður

Auglýst eftir héraðs-
lögreglumönnum

Hér í blaðinu auglýsir sýslumaðurinn á Ísafirði eftir
þremur héraðslögreglumönnum. Að sögn Önundar
Jónssonar yfirlögregluþjóns er hér um að ræða fólk, sem
ráðið er til lögreglustarfa og boðað til vinnu á álagspunktum
til aðstoðar öðrum lögreglumönnum, en gengur ekki vaktir.
Venjulega eru fjórir til sex slíkir lögreglumenn í umdæmi
lögreglunnar á Ísafirði. Þetta hefur þótt góð aukavinna og
sumir hafa ráðist til fullra lögreglustarfa í framhaldinu.
Þeir sem ráðnir eru í þessi störf fara á námskeið sem tekur
viku til tíu daga.

Ísafjörður

Símaverslun í
Íslandsbanka?
Í deiglunni eru samningar milli Landssímans og

Íslandsbanka, um að Síminn fái á leigu um eitt hundrað
fermetra skika í núverandi húsnæði Íslandsbanka í
Stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði. Menn úr höfuðstöðvum
Landssímans fyrir sunnan eru búnir að koma vestur og
skoða húsnæðið. Ætlun Símans er að setja þar upp söludeild
fyrir símtæki og annan búnað.

Ísafjörður

Heilbrigðisráðuneytið hefur gengið frá
samningi við Íslandsflug um að annast

sjúkraflug frá Ísafirði og gildir
samningurinn til ársloka 1999. Einungis

er beðið eftir undirskrift Ingibjargar
Pálmadóttur heilbrigðisráðherra til að

samningurinn taki gildi, en hún var stödd
hér vestra í gær og skýrði þá frá þessu.

Íslandsflug mun hafa vél tiltæka á Ísafirði
á nóttunni og hefur samið við Hálfdán

Ingólfsson flugmann á Ísafirði um flugið. Hálfdán Ingólfsson.

Íslandsflug annast sjúkraflugið

Auglýsingar
og áskrift

Bæjarins besta
í síma 456 4560
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TRYGGVI GUÐMUNDSSON HDL
HAFNARSTRÆTI 1 • ÍSAFIRÐI

Símar: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.

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 ein-
býlishús 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,-
Heiðarbraut 6: 133,3 m²
einbýlishús á einni hæð ásamt
bílskúr. Engar áhv. veðskuldir.
Skipti á eign á Ísafirði möguleg.
Verð kr. 10,700.000,-
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 26a: 120 m²
timburklætt einb.hús á tveimur

hæðum ásamt kjallara. Húsið er
óklárað. Áhv. ca. 2 millj.
Verð kr. 6,700.000,-
Hlíðarvegur 38: 183,2m² raðhús
á þremur hæðum. Skipti á minni
eign mögul.
Verð kr. 9,500.000,-
Hlíðarvegur 43: 186 m² raðhús
á þremur hæðum ásamt bílskúr.
Skipti á minni eign möguleg. Áhv.
ca. 1,3 millj. Verð kr. 8,800.000,-
Lyngholt 8: 138 m² einb.hús á
einni hæð + 31 m² bílsk. Nýtt
parket ný málað Skipti möguleg.
Áhv. ca. 5,5 millj.
Verð kr. 10,800,000,-
Seljalandsvegur 48: 188 m² ein-
býlishús 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 möguleg.
Verð kr. 9,500.000,-
Seljalandsvegur 72: 112 m² ein-
býlishús á tveimur hæðum. Áhv.
ca. 4,3 millj. Verð kr. 8,500,000,-
Skólavegur 1: 62,8 m²
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt kjallara og þurrkhjalli. Áhv.

Aðalstræti 20: 94 m² íbúð á 4.
hæð til hægri í fjölbýlishúsi ásamt

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

1,6 millj. Verð kr. 3,700.000,-
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 einbýlis-
hús á einni hæð ásamt kjallara.
Skipti á stærri eign möguleg. Áhv.
ca. 3,2 millj. Verð kr. 5,500,000,-

 4-6 herbergja íbúðir

Seljalandsvegur 84a:
85m² einbýlishús á einni hæð, endurbyggt 1992.

Verð kr. 6,200.000,-

2ja herbergja íbúðir

Atvinnuhúsnæði

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,-
Fjarðarstræti 11: 131m² 4 herb.
íbúð á efri hæð í tvíbýlishúsi.
Áhv. ca. 3,8 millj.
Verð kr. 6,800.000,-
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 viðgerð-
arhúsnæði 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 - 4 r a
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
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.

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 3.
hæð fyrir miðju í nýlega
uppgerðu fjölb.húsi ásamt sér
geymslu. Verð kr. 5,500,000,-
Urðarvegur 78: 73,2 m²
íbúð á 3ju hæð í fjölbýlishúsi
ásamt sér geymslu. Áhv. ca.
2,7 millj. Verð kr. 5,400,000,-

Sólgata 8: 80 m² íbúð í góðu
standi á neðri hæð í fjölbýlishúsi.
Áhv. ca. 3 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. 3,9 millj.
Verð kr. 6,500,000,-

 3ja herbergja íbúðir

Verð kr. 5,600.000,-
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Stjórnsýsluhúsið
á Ísafirði

Rekstur
mötuneytis
Rekstrarnefnd Stjórnsýsluhússins á Ísafirði

óskar eftir rekstraraðila til að reka mötuneyti
á 4. hæð Stjórnsýsluhússins.

Um er að ræða mat í hádeginu alla virka
daga.

Nánari upplýsingar veitir Óli M. Lúðvíksson
í síma 456 3733.

F.h. rekstrarnefndar.
Óli M. Lúðvíksson.

Aðalfundur
HF. Djúpbátsins

Aðalfundur HF. Djúpbátsins verður haldinn
á Hótel Ísafirði fimmtudaginn 17. sept.
kl. 16.00.

Dagskrá: Venjuleg aðalfundarstörf skv.
félagslögum. Önnur mál.

Stjórnin

AFRÓFLÉTTUR

Fléttarar frá
Gullsól verða á
Ísafirði dagana

11. - 14. september.

Tímapantanir hjá Ingibjörgu
í síma 861 4660

fyrir 5. september

Uppskeruhátíð og lokahóf meistaraflokks UMFB

Björn Vilhelms-
son knattspyrnu-

maður ársins
� Gunnlaugur Fannar Jónsson efnilegastur

Magnús Ólafs Hansson og
Fannar Jónsson.

Fræknir feðgar: Svavar Geir
og Pétur Geir.

Þeir hlutu viðurkenningar: Svavar Geir Ævarsson, Björn
Vilhelmsson, Pétur Geir Svavarsson og Gunnlaugur Fannar
Jónsson.

Gunnlaugur Fannar Jóns-
son var útnefndur efnilegasti
leikmaður meistaraflokks
Ungmennafélags Bolungar-
víkur í sumar, en á laugardag-
inn var uppskeruhátíð og
lokahóf haldið í Víkurbæ.
Fannar þótti sýna hvað mestar
framfarir og var mjög vaxandi
í þeim leikjum sem hann
spilaði, auk þess sem hann
stundaði æfingar mjög vel.
Björn Vilhelmsson var út-
nefndur knattspyrnumaður
ársins, en markahæsti leik-
maðurinn var Pétur Geir
Svavarsson, sem skoraði 9
mörk í deild og bikar. Svavar
Geir Ævarsson hlaut síðan
viðurkenningu fyrir að hafa
skorað hundrað mörk með
liðinu.

Óvissuferð og marhnútur
Dagur uppskeruhátíðar hjá

meistaraflokki UMFB í knatt-
spyrnu byrjaði á óvissuferð

leikmanna. Þeir hittust allir
niðri á Brjótnum eftir hádegi
og þar var farið í marhnúta-
veiðikeppni, en mest veiddist
samt af þorski. Síðan var
fótbolti rakinn á fullri ferð frá
Brjótnum og upp að kirkjunni
á Hóli og eftir það var báti
fleytt niður Hólsána og niður
að brú. Loks fóru menn í
boðsund í sundlauginni. Áður
en lokahófið byrjaði bauð
fyrirliðinn, Gunnar Torfason,
öllum leikmönnum í pínulítið
samkvæmi.

Veislustjórinn í lokahófinu
var Jóhann Bæring Gunnars-
son og þótti hann stórkost-
legur í starfi sínu. Þeir þrír
sem náðu bestum árangri í
óvissuferðinni voru þeir
Gunnar Torfason, Björn Vil-
helmsson þjálfari og Pétur
Runólfsson júníor og fengu
þeir í viðurkenningarskyni
sérstakan forrétt, hráan mar-
hnút, sem var stórglæsilegur
á diski, enda þykir nú fínt að

éta sushi-mat hvers konar.

Sameiginlegt lið Ísa-
fjarðar, Bolungarvíkur

og Súðavíkur?
Í lokahófinu sagði Magnús

Ólafs Hansson, formaður
knattspyrnuráðs UMFB, að
ráðið hefði ákveðið að viðra
þá hugmynd enn og aftur við
forráðamenn knattspyrnu-
mála í Ísafjarðarbæ og Súða-
vík, að reynt verði að byggja
upp eitt sameiginlegt, sterkt
lið fyrir komandi leiktíð. „Við
vitum af fenginni reynslu, að
svona samningar ganga ekki
þrautalaust fyrir sig, það eru
engan veginn allir sammála
slíkum gjörningi. En hugsið
ykkur alla þá fjármuni sem
gætu sparast, ef af sameigin-
legu liði gæti orðið“ sagði Magnús Ólafs Hansson.

Bæklunarlæknir
á Ísafirði

Bæklunarlæknir verður með
þjónustu á Heilsugæslustöðinni
og sjúkrahúsinu á Ísafirði dagana
14.-18. sept.
Tímapantanir í móttöku sjúkra-

húss í síma 450 4500 alla virka
daga kl. 8-16.

Keppt um Ljónsbikarinn í golfi á Tungudalsvelli

Gunnsteinn
sigraði

Þrír efstu án forgjafar: Auðunn Einarsson (2), Gunnsteinn
Jónsson (1) og Kristinn Kristjánsson (3).

Keppt var um Ljónsbikar-
inn í golfi var á Tungudalsvelli
við Ísafjörð um síðustu helgi
og voru leiknar 36 holur.

Án forgjafar sigraði Gunn-
steinn Jónsson á 143 höggum,
annar varð Auðunn Einarsson
á 149 höggum, þriðji Kristinn
Kristjánsson á 151 höggi,
fjórði Ingvar Ágústsson á 161
höggi og fimmti Unnsteinn
Sigurjónsson á 170 höggum.

Með forgjöf sigraði Kristinn
Kristjánsson á 129 höggum,
annar varð Unnsteinn Sigur-
jónsson á 132 höggum, þriðji
Gunnsteinn Jónsson á 135
höggum, fjórði Birgir Valdi-
marsson á 140 höggum og
fimmti Auðunn Einarsson á
141 höggi.

Viðurkenningu fyrir að vera
næstur holu á 7. braut hlaut
Ingvar Ágústsson.

Þrír efstu með forgjöf: Kristinn Kristjánsson (1), Unnsteinn
Sigurjónsson (2) og Gunnsteinn Jónsson (3).Björn Helgason mótsstjóri og Ingvar Ágústsson.
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Hlynur Snorrason lögreglufulltrúi
á Ísafirði í yfirheyrslu

Hlynur Snorrason hefur
verið lengst allra í lögreglu-
liðinu á Ísafirði af þeim sem
þar starfa nú, eða nærri fimm-
tán ár. Hann er Sunnlendingur
að uppruna og kom hingað í
lögregluna tvítugur að aldri.
Eiginkona hans, Alma Björk
Sigurðardóttir, er Ísfirðingur í
húð og hár og hefur átt hér
heima alla ævi að tveimur
vetrum undanskildum. For-
eldrar hennar eru þau Róslaug
Agnarsdóttir og Sigurður
Ólafsson, betur þekktur sem
Bíi, verkstjóri í Básafelli. Sú
fjölskylda er stór og býr öll
hér vestra.

�Fer í sveit� á sumrin
Foreldrar Hlyns Snorrason-

ar bjuggu alla sína tíð í
Skógum undir Eyjafjöllum.
Faðir hans er Snorri Jónsson,
Siglfirðingur að uppruna, en
hann var lengi íþrótta- og
handavinnukennari við
Skógaskóla. Móðir Hlyns er
Olga Hafberg úr Reykjavík.
Hún er af Hafberg-ættinni eins
og nafnið bendir til og ólst að
mestu leyti upp í Viðey fyrstu
árin. „Þau eru nú búsett í
Reykjavík, enda er pabbi
kominn á eftirlaun. Í Skógum
ól ég aldur minn þangað til ég
fór til Reykjavíkur í mennta-
skóla“, segir Hlynur, „og ég á
afskaplega góðar minningar
frá Eyjafjöllunum. Fjölskylda
mín á sumarbústað rétt hjá
Skógum, í landi Eystri-Skóga,
og þangað förum við hjónin
og börnin á hverju ári. Auk
þess hef ég það fyrir reglu að
„fara í sveit“ á hverju sumri
að Seljavöllum undir Eyja-
fjöllum, en þar var ég með
annan fótinn í uppvextinum
og lít alltaf á fólkið þar eins
og náin skyldmenni. Þar er ég
viku eða tíu daga á hverju ári
ásamt börnunum og við tök-
um þátt í sveitastörfunum. Þar
hlaðast rafhlöðurnar ótrúlega
hratt. Annars er fólkið mitt nú
orðið allt í Reykjavík, Hafn-
arfirði og Garðabæ. En hér
líkar mér samt mjög vel og er
ekkert á leiðinni í burtu! Ég
hef mikla trú á Vestfjörðum
og ekki einn af þeim sem eru
að flýja kjálkann. Annars held

ég að sú skoðun sé aftur mjög
að breytast, að allt sé betra
annars staðar en hér.“

Hlynur er yngstur af fjórum
systkinum. Elst er Olga Guð-
rún, grunnskólakennari í
Garðabæ, næstur er Engilbert
Ólafur Hafberg, tannlæknir í
Garðabæ en búsettur í Hafnar-
firði, og svo Jón Helgi Birkir
Snorrason, saksóknari og
yfirmaður skatta- og efna-
hagsbrotadeildar ríkislög-
reglustjóra. „Síðan eru níu ár
í hreiðurböggulinn“, segir
Hlynur, en hann er fæddur
árið 1963 og því 35 ára
gamall.

Úr skóla og í lögregluna
Frá Skógum lá leið hans til

Reykjavíkur í Menntaskólann
við Sund. Þar var hann tvo
vetur, en líkaði hvorki félags-
lífið né skólinn og náms-
leiðinn var orðinn óbærilegur
þegar hann var hálfnaður á
leiðinni til stúdentsprófs.
Hann hafði farið sem afleys-
ingamaður í lögregluna í
Reykjavík sumarið 1983 og
ætlaði reyndar aftur í skólann
um haustið. „En mér líkaði
mjög vel í lögreglunni og
þegar ég sá fram á að ég myndi
ekki halda áfram í skólanum
fór ég til Bjarka Elíassonar,
þáverandi yfirlögregluþjóns
og sóttist eftir því að vera
áfram í afleysingum um vetur-
inn. Þá var hann nýbúinn að
ráða í allar afleysingastöður,
en kvaðst myndu ráða mig
aftur um vorið og koma mér
síðan í lögregluskólann haust-
ið eftir, ef ég vildi. Hins vegar
vissi hann um lausar afleys-
ingastöður bæði á Ísafirði og í
Vestmannaeyjum. Hann sagði
að ég skyldi sækja um á öðrum
hvorum staðnum, vera þar um
veturinn og koma svo aftur
um vorið. Það varð úr að ég
sótti um hér á Ísafirði, en þá
voru fjórar stöður lausar eftir
áföll sem lögreglan hér hafði
orðið fyrir. Þegar ég kom
hingað vestur var Pétur Kr.
Hafstein nýtekinn við embætti
sýslumanns og lögreglustjóra.
Til Ísafjarðar kom ég 13.
nóvember 1983 og hafði
aldrei áður komið á Vest-

fjarðakjálkann, en hafði kom-
ið á flesta aðra staði á landinu.
Mér líkaði mjög vel dvölin
hér. Um vorið var ég búinn að
kynnast konunni minni hér á
Ísafirði og ákvað að vera
áfram. Það kom ekkert annað
til greina en starfa áfram í
lögreglunni. Haustið 1984 fór
ég í Lögregluskólann og lauk
honum síðan vorið 1986.
Sama ár varð ég varðstjóri hér,
síðan rannsóknarlögreglu-
maður árið 1988 og lögreglu-
fulltrúi 1990.“

– Hvað felst í starfsheitinu
lögreglufulltrúi? Ertu ekki
samt sem áður rannsóknar-
lögreglumaður?

„Lögreglufulltrúi er yfir-
maður í rannsóknardeild lög-
reglunnar. Þar sem rannsókn-
arlögreglumaður er einn í
starfi við embætti úti á landi
og vinnur upp á eigin spýtur
hefur hann stöðuheitið lög-
reglufulltrúi.“

Árið 1985 keyptu þau hjón-
in íbúð á Ísafirði. Þau stækk-
uðu síðan við sig árið 1989
og festu kaup á einbýlishúsi
inni í Holtahverfi og eru
sammála um að þar sé ákaf-
lega gott að eiga heima.
Börnin eru orðin þrjú. Elst er
Tinna Hrund sem er orðin
þrettán ára, Einar Ægir er níu
ára og Helga Þuríður fjögurra
ára.

Að vera lögga á litlum stað
– Hvernig er að vera rann-

sóknarlögreglumaður á svona
litlum stað, þar sem flestir
þekkjast meira og minna? Því
hljóta að fylgja bæði miklir
kostir í starfinu og jafnframt
ýmsir gallar…

„Já, einmitt. Fljótt á litið
eru helstu kostirnir þeir, að
samskiptin eru á margan hátt
auðveldari vegna þess að ég
þekki fólkið persónulega eða
þekki til þess og ekki síður
vegna þess að fólkið þekkir
mig og setur því ef til vill ekki
eins marga fyrirvara í sam-
skiptunum við lögreglumann-
inn. Á hinn bóginn getur það
stundum verið dálítið erfitt að
vera lögreglumaður í svona
litlu samfélagi. Þetta held ég
að gildi í flestum stéttum þar

sem mannleg samskipti koma
mjög við sögu, hvort sem um
er að ræða lækna, presta,
kennara eða lögreglumenn,
svo dæmi séu tekin. Menn
læra það fljótt, að ef þeir eru
heiðarlegir, bæði í starfinu og
utan þess, sinna verkum sín-
um af samviskusemi og koma
fram við annað fólk eins og
jafningja, þá kemur það þeim
til góða. Vinnan verður auð-
veldari. Ef menn hins vegar
vanda sig ekki í framkomu,
þá hittir það þá sjálfa fyrir.
Ekki endilega strax, heldur
þótt síðar sé. Einn helsti
munurinn á því að vera lög-
reglumaður í Reykjavík og á
smærri stöðum er sá, að í
fámenninu geta menn ekki
falið sig. Í margmenninu geta
þeir frekar horfið í fjöldann
og þess vegna hafa þeir þar ef
til vill ekki eins mikið að-
hald.“

– Hér ertu alltaf undir
eftirliti…

„Já, í rauninni. Mér finnst
það einfaldlega af hinu góða.
Það er enginn sem þvingar
mann til að starfa á litlum
stað, heldur er það eigin
ákvörðun og menn taka við
þeim réttindum og skyldum
sem því fylgja. Ein af skyld-
unum er einmitt að vera
vandvirkur í starfi og reyna
að vera til fyrirmyndar í
daglegu lífi. Ef mönnum tekst
að feta þá braut, þá ganga
hlutirnir upp. Annars er hætt
við að illa fari.“

– Án þess að ég viti nein
sérstök dæmi þess, þá hlýtur
þú einfaldlega á öllum þessum
árum að hafa þurft að hafa
afskipti af fólki sem þú þekkir
mjög vel. Er það ekki hábölv-
að?

„Jú, það getur vissulega
verið bæði hábölvað og leiðin-
legt. Ég hef þurft að gera það,
en í slíkum tilvikum kemur í
ljós hverjir eru vinir manns
og hversu mikið er spunnið í
fólk. Þeir sem láta það ekki
hafa nein áhrif á vinskapinn
þótt ég þurfi að hafa af þeim
afskipti sem lögreglumaður,
heldur skilja þar á milli, það
eru heilsteyptar manneskjur
og vináttunnar verðar. Hins

vegar tel ég ekki mjög æski-
legt að telja þá til vina sem
telja það sjálfgefið, að vegna
vinskapar eða tengsla við
lögreglumann fái þeir ein-
hverja aðra afgreiðslu en
annað fólk. Ég man sérstak-
lega eftir einu dæmi þar sem
ég þurfti að hafa alvarleg
afskipti af nokkuð nákomnum
aðila, og ég hef aldrei fundið
fyrir neinu neikvæðu í minn
garð frá þeim aðila. Þess
vegna lít ég upp til hans.“

Forsenda traustsins á
löggæslunni

– Enda hlýtur það að vera
meginforsenda þess að hægt
sé að treysta lögreglunni, að
hún geri sér engan manna-
mun. Um leið og vart verður
við eitthvað slíkt, þá er traustið
búið…

„Já, einmitt. Það er ekki
flókið að hugsa sér hversu
varnarlaus sá lögreglumaður
væri sem starfaði á þann hátt,
færi í manngreinarálit eða
dilkadrátt og færi öðruvísi
með Jón en séra Jón. Það væri
ekki gæfulegt fyrir lögreglu-
mann að sitja undir því að
menn gætu sagt: Ég veit dæmi
þess að þú fórst öðruvísi með
séra Jón en mig. Maður ætti
ansi fá svör við slíku.“

– Nú veit ég minnst um það
hvort þú sækir mikið
skemmtistaði. Finnst þér þú
verða fyrir einhverju aðkasti
sem lögreglumaður við slíkar
kringumstæður?

„Ég er vissulega ekki mikill
ballmaður að eðlisfari. Þótt
ég byggi í Reykjavík myndi
ég ekki stunda skemmtistað-
ina oftar en ég geri hér. En ég
kannast alveg við það, að ef
ég fer á dansleik, þá er það
alveg gefið að einhver víkur
sér að manni og fer að tala um
einhver lögreglumál. Ekki
endilega mál sem ég hef
komið nálægt, heldur eru það
einhverjar reynslusögur af
samskiptum við lögregluna,
og þá ekkert endilega hér,
heldur einhvers staðar annars
staðar. En ég man aldrei til
þess að nokkru sinni á dans-
leik eða þar sem ég hef verið
í einkaerindum hafi verið veist

að mér með einhverju slæmu
viðmóti. Ég get alls ekki
kvartað undan slíku.“

– Þú leysir yfirlögreglu-
þjóninn af í fríum…

„Já, samkvæmt skipunar-
bréfi er ég staðgengill hans.“

Þreytandi bakvaktir
– Hvað finnst þér erfiðast

eða verst í starfi þínu?
„Ég er búinn að vera það

lengi í lögreglunni, að maður
sinnir bara hverju útkalli sem
kemur og vinnur hvert verk af
þokkalegu öryggi. Það er ekki
lengur til staðar neinn kvíði
eða ótti við óvænt útkall. En
ónæðið við bakvaktirnar getur
verið dálítið þreytandi.“

– Þú ert í rauninni alltaf á
vakt, jafnvel þú sért heima…

„Sem betur fer var fyrir ári
síðan ráðinn til starfa hér
annar rannsóknarlögreglu-
maður, Jón Bjarni Geirsson,
þannig að nú erum við tveir í
rannsóknardeildinni og skipt-
um með okkur bakvöktum
aðra hverja viku. En fram að
þeim tíma var ég á bakvakt
allan sólarhringinn, allan árs-
ins hring nema í sumarfríinu.
Þá var ég alltaf kallaður út
þegar slys eða einhver önnur
rannsóknarverkefni komu
upp, hvenær sólarhringsins
sem það var. Það var svolítið
þrúgandi og þreytandi, að geta
aldrei skipulagt fjölskyldu-
lífið án þess að eiga alltaf
fyrirvaralaust útkall yfir höfði
sér. En það er svipað því og
að sjá til sólar eftir að við
urðum tveir og fórum að
skipta þessu á milli okkar. Það
voru fjölmörg dæmi þess að
við hjónin fengum gesti eða
að okkur væri boðið í mat,
eða þó ekki væri nema að fara
í sund með krökkunum, og þá
þurfti maður að svíkja allt og
hlaupa í útkall. Vissulega
slapp maður oft, en allt sem
gert var eða skipulagt í frí-
stundum var með þessu for-
merki, að vita aldrei hvenær
friðurinn væri úti.

En mestu hörmungar sem
ég hef lifað í starfi mínu sem
lögreglumaður eru að sjálf-
sögðu snjóflóðin mannskæðu.
Það væri ekkert annað en

Það er ekki á hverjum degi sem pétri og páli úti í bæ
gefst kostur á því að yfirheyra rannsóknarlögreglumann,
og það á hans eigin skrifstofu í húsakynnum lögregl-
unnar. Þetta gerist samt á lögreglustöðinni á Ísafirði, þar
sem Hlynur Snorrason lögreglufulltrúi er tekinn á beinið
um hann sjálfan, lífið og starfið, fjölskylduna og áhuga-
málin, fjölmiðlana og fíkniefnin.

Í útliti er Hlynur Snorrason naumast hinn dæmigerði
lögreglumaður fyrri tíma – að minnsta kosti er hann alls
ekki neitt bolalegur í vextinum. Hann er hægur og
ljúfmannlegur í fasi og það kemur hreint ekki á óvart að
meðal áhugamála hans í tómstundum skuli vera kirkju-
byggingarmál og störf í sóknarnefnd. Eiginkona hans
segir að það sé mjög gott að búa með honum – nema hvað
hann taki vinnuna kannski of mikið með sér heim
stundum, þó að hann ræði það aldrei. Hún segist aldrei
hafa orðið fyrir neinum umtalsverðum óþægindum af því
að vera gift lögreglumanni, – „líklega vegna þess hvað
hann er mikið ljúfmenni“.
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Háskólamenntun...
Komandi vetur boðar mikla nýjung á Vestfjörðum. Möguleikar

til menntunar hafa aukist og út við sjónarrönd hillir undir meira.
Nú þegar er hafin kennsla á háskólastigi á Ísafirði. Tæknin og
samstarf Háskólans á Akureyri og Framhaldsskóla Vestfjarða
með dyggri samvinnu margra fleiri gera þessa leið að veruleika.
Háskólanám í hjúkrun er hafið með svonefndri fjarkennslu.
Kennarar eru á Akureyri og með tækninni eru þeir færðir inn í
stofu til nemenda á Ísafirði. En nemendurnir eru einnig færðir
með sama hætti frá Ísafirði til Akureyrar. Samskipti eiga sér stað
í kennslustundum þótt nemendur og kennarar séu hvorir á sínu
landshorninu.

Háskóli Íslands, Endurmenntunarstofnun Háskóla Íslands,
Framhaldsskóli Vestfjarða Fjórðungssamband Vestfirðinga og
Ísafjarðarbær rituðu undir viljayfirlýsingu um fjarnám á vegum
Háskóla Íslands á Ísafirði. Tveir hinir síðasttöldu undirrituðu
með fyrirvara um samþykki annars vegar stjórnar Fjórðungssam-
bandsins og hins vegar bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar.

Nú vantar skýrar yfirlýsingar þeirra, sem settu fyrirvara, um
að þeir taki þátt í þessu átaki menntunar á háskólastigi. Á
sveitarfélögunum hvíla miklar skyldur í menntun-
armálum barna. Vissulega má segja að ekki sé á
þau bætandi að taka þátt í því að koma á
háskólamenntun í Ísafjarðrbæ. En hvert ætla
sveitarfélög á landsbyggðinni að stefna?
Við lifum í þjóðfélagi samkeppni. Fólk
velur sér búsetu eftir því hvar það
fær þörfum sínum og væntingum
fullnægt. Menntun skipar æ stærri
sess í lífi mjög margra.

Sveitarfélögin eiga því ekki
mikið val. Vilji þau þrífast verður
bæði atvinna og menntun að vera
í boði, auk allrar þeirrar þjónustu
sem nútímamaðurinn krefst.

... á Ísafirði

Í síðustu viku var fjallað um
grunnskólann á Ísafirði og
stjórnsýslu, mátt eða máttleysi
sveitarfélaganna til að takast á
við verkefni í þágu íbúanna. Sú leið að færa hluta grunnskólans
í Kaupfélagshúsið er hvorki góð né vond. Og þó hún kunni að
vera hagkvæmari en aðrar kostar hún mikið.

Á sama tíma standa væntingar margra til þess að Ísafjarðarbær
láti sitt af mörkum til þess að koma á fót háskólakennslu.
Hjúkrunarnámið er góður veruleiki. Væntanlega verður unnt að
koma á fót fjarkennslu á vegum Endurmenntunarstofnunar
Háskóla Íslands í upphafi næsta árs 1999, í janúar eða febrúar.
Rætt hefur verið um kennslu í viðskipta- og rekstrarfræði, sem
stendur í eitt og hálft misseri. Ef af yrði lyki þessu námi í júní árið
2000.

En slíkt nám er dýrt fyrir nemandann, mun sennilega kosta um
200 þúsund krónur og miðast við fólk í fullri vinnu. Gerð var
könnun á vegum Atvinnuþróunarfélagsins, sem sýndi að áhugi
er mikill fyrir slíku námi. Einnig væri þá sjálfsagt unnt að bjóða
styttri námskeið á vegum Endurmenntunarstofnunar og jafnvel á
vegum einstakra deilda Háskóla Íslands.

Rektor Háskólans, Páll Skúlason, hefur lýst miklum áhuga á
því að færa háskólanám á vegum skólans út á land. En skólinn
eins og margar fleiri menntastofnanir býr við fjárskort. Það
kynni að veita ákveðna vísbendingu að tekin eru umtalsverð
skólagjöld fyrir nám í  Endurmenntunarstofnun. Ekki er ólíklegt
að sú þróun verði örari að nemendur greiði skólagjöld vegna
náms.

Engu að síður er ljóst að stuðningur í verki er nauðsynlegur af
hálfu bæjarstjórnar. Auk þess er  brýnt að bæjarstjórn sé öflugur
talsmaður menntunar á hvaða stigi sem er. Vísir að háskólamennt-
un á Ísafirði er vaxinn. Megi hann dafna.

Skattafsláttur

Það er stöðug þörf fyrir vel menntað fólk. Um það ber öllum
saman. Samt er það svo að ekki fá allir starf við hæfi og margir,
einkum þeir sem hafa lengsta menntun starfa annað hvort erlendis
eða kom heim til að vinna á lágum launum. Íslensk erfðagreining
hefur breytt miklu um. Þangað hefur verið ráðið vel menntað
ungt fólk og margt af því flutt til Íslands erlendis frá. Burtséð frá
deilum um gagnagrunn heilbrigðiskerfisins fylgir eitt gott þessu
nýja fyrirtæki. Mikil gróska er í vísindastörfum. En ekki má
gleyma vísindastörfum innan Háskóla Íslands.

Skattkerfið á Íslandi hefur ekki tekið tillit til menntunar og
vísinda. Auðvitað eiga foreldrar að geta lagt fyrir til
framhaldsnáms barna sinna. Þannig er tilhögunin í Bandaríkjunum
svo dæmi sé tekið. Sjóður er stofnaður við fæðingu barns. En
fullorðið fólk á líka að eiga þess kost að taka upp þráðinn og
nema meira. Það á því að vera mögulegt að fá skattívilnun meðal
annars vegna endurmenntunar. Ef ríkið eða samfélagið hefur
ekki tök á því að leggja fram fé til menntunar á fólk að eiga þess
kost að losna undan skattgreiðslum af því fé sem það leggur í
skólagjöld og kostnað vegna námsins. Með sama hætti eiga
menn að fá að leggja til hliðar sparnað til menntunar án þess að
greiða af honum skatt.

Með þessum hætti eykst val til menntunar. Fleiri leiðir bjóðast.
Og með sama hætti á fólk, og fyrirtæki,  að geta lagt fé til
vísindarannsókna og fá skattafslátt á móti ef það svo kýs.

Megi háskólakennsla þrífast vel á Ísafirði.

hræsni að segja að eitthvað
annað kæmist þar í sam-
jöfnuð.“

Sjálfsvíg
– Sjálfsvíg koma til þinna

kasta…
„Já, andlát annars staðar en

á sjúkrastofnunum. Það er
alltaf dapurlegt að fara á
heimili þar sem fólk hefur
látist. En varðandi sjálfsvígin
er þess að geta, að hér í þessu
umdæmi eru þau mjög fátíð
miðað við ýmsa aðra staði á
landinu. Það hefur verið
gerður sérstakur samanburður
á því.“

– Ekki alls fyrir löngu var
talað um hreinan faraldur á
Austfjörðum…

„Já. Austfirðir og Grafar-
vogshverfið í Reykjavík eru
mjög ámóta hvað mannfjölda
snertir. Í þeim samanburði
sem ég nefndi voru tölurnar
að austan alveg skuggalegar,
miðað við Grafarvoginn. Í
fleiri landshlutum hefur verið
tiltölulega mikið um sjálfsvíg,
svo sem á Norður- og Norð-
austurlandi og á Suðurlandi
og víðar, en hér á Vestfjörðum
eru þau afar fátíð. Ég veit ekki
hvernig á að túlka það. Ég sat
eitt sinn fyrirlestur hjá Wil-
helm Norðfjörð sálfræðingi
sem gerði rannsókn á sjálfs-
vígunum á Austfjörðum. Að
einhverju leyti var sá faraldur
rakinn til einhvers konar
sefjunar. Svo virtist sem allir
sem þar sviptu sig lífi þekktu
til einhvers sem hafði gert það.
Einnig getur einhver ættgeng
veila legið að baki slíkum
verknaði. En það er vissulega
athyglisvert að bera Austfirði
og Vestfirði saman í þessu
efni, vegna þess að margt er
svipað í báðum þessum lands-
hlutum. Skammdegið er ekk-
ert síður hér en þar, þannig að
það virðist ekki vera ástæðan.
Hins vegar hefur atvinnu-
ástandið hér á Vestfjörðum
verið einna best á landinu.“

– Heldurðu að þetta geti
verið í einhverjum tengslum
við þá goðsögn að Vestfirðing-
ar séu öðruvísi og harðari en
aðrir Íslendingar?

„Ég held að maður geti
alveg leyft sér að trúa því á
meðan ekkert annað kemur
fram.“

– Eru til einhverjar sam-
bærilegar tölur um tíðni af-
brota hér og annars staðar á
landinu?

Fíkniefnamálin

„Án þess að ég hafi skoðað
það alveg nýlega, þá held ég
að brotatíðni hér sé mjög
svipuð og á sambærilegum
stöðum á landinu. Varðandi
fíkniefnamál sérstaklega er
þess þó að geta, að á árunum
1995 og 1996 vorum við með
mun fleiri slík mál hér, jafnvel
meira en helmingi fleiri en í
öðrum umdæmum með svip-
aðan íbúafjölda. Ef einungis
væri horft á þær tölur, þá mætti
í fljótu bragði ætla að fíkni-
efnaneysla hér væri meiri sem
því nemur. En þannig er það
alls ekki.“

– Ef til vill hefur verið
upplýst meira af málum hér…

„Já, ég fullyrði það. Hér er
ungt, ferskt og duglegt lög-
reglulið með mikinn metnað
og hefur ekki síður áhuga á
fíkniefnamálum en öðrum
málaflokkum. Menn hafa
einfaldlega unnið vinnuna
sína mjög vel og dyggilega.
Ég leyfi mér að fullyrða, að á
sambærilegum stöðum annars
staðar á landinu er ekki minna
um fíkniefni en hér. Svo verða
menn bara að draga sínar
ályktanir af því. Umræðan
sem við Vestfirðingar höfum
fengið er mjög ósanngjörn og
við höfum fengið á okkur
þann stimpil, að hér sé óvenju-
lega mikið um fíkniefni.
Vestfirðingar eru hins vegar
þekktir fyrir að tala opinskátt
og leggja spilin á borðið,
burtséð frá því hvort það
kemur mönnum vel eða illa.
Það er langt síðan að sýslu-
maður hér og allt lögregluliðið
í heild tók þá ákvörðun að
leyna alls ekki fyrir almenn-
ingi og fjölmiðlum hver stað-
an væri. Mig grunar að þessu
sé jafnvel þveröfugt farið á
sumum öðrum stöðum á land-

inu. Það hefur svo í för með
sér, að þar er fólk ekki eins
vakandi fyrir því að þessi
vandamál séu fyrir hendi.“

– Er algengt að fólk úti í bæ
komi til ykkar ábendingum
um sölu eða notkun fíkniefna?

„Já, það er alltaf að aukast.
Það eitt, að lögreglan hefur
þá stefnu að upplýsa fjölmiðla
og almenning um þessi mál,
það skilar sér til baka í
upplýsingum til lögreglunnar.
Hvenær sem fréttir af fíkni-
efnamálum hér koma í Bæjar-
ins besta eða öðrum fjölmiðl-
um, þá fáum við oftar en ekki
hringingar og upplýsingar frá
ónafngreindu fólki úti í bæ,
og alls ekkert endilega tengt
þeim málum sem fjallað hefur
verið um. Hins vegar eru allar
slíkar upplýsingar mikilvægar
í púsluspilið okkar. Þetta segir
manni, að fólk veit að lög-
reglan er vakandi fyrir þessum
málum og hefur áhuga á að
upplýsa þau. Ef aftur á móti
engar fréttir birtust um þessi
mál, þá fengi almenningur það
á tilfinninguna, að annað hvort
væri ekki um neinn fíkniefna-
vanda að ræða eða þá að
lögreglan hefði engan áhuga
á slíku. Umræðan hefur skilað
sér mjög vel og hvatt okkur
enn frekar í störfum okkar.“

– Hefur þú tekið mikinn
þátt í félagsstörfum?

Félagsstörf, fótbolti,
saxófónn og VÁ VEST

„Nei, ekki get ég sagt það.
Ég var formaður fjáröflunar-
nefndar Ísafjarðarkirkju í
nokkur ár, eða allan þann tíma
sem það tók að byggja nýju
kirkjuna. Það var mjög lær-
dómsríkur tími. Síðan hef ég
verið varamaður í sóknar-
nefnd síðustu sex árin eða svo.
Hlutverk mitt þar er nú ekki
stórt. Björn [Teitsson] sér um
þetta!“

– Hvað gerirðu helst þegar
þú getur verið í friði í fríi um
kvöldin og um helgar?

„Vinnan við húskofann er
endalaus. Það er eins og
maður sé aldrei búinn að
fullklára hann. Það var ýmis-

legt eftir að gera þegar við
keyptum. Svo eigum við hjón-
in nokkuð marga vini sem við
kíkjum til. Ég hef verið að
sparka bolta með félögum
mínum í löggunni og við
spiluðum líka badminton í
nokkur ár, en erum nú búnir
að leggja spaðana á hilluna
einhvern tíma.“

– Þið spilið þá gamal-
mennafótbolta (old boys) eins
og víða tíðkast…

„Nei, ég held að varla sé nú
hægt að segja það! Ætli
meðalaldurinn í lögreglulið-
inu hér sé ekki sá lægsti á
landinu. Við erum samt ekki
mjög miklir spilarar! En við
förum á landsmót lögreglu-
manna á hverju ári. Svo mætti
nefna að ég spila svolítið á
saxófón. Fjölskylda mín líður
fyrir æfingarnar! En frítíminn
er kannski ekki ýkja mikill,
því að ég vinn tiltölulega
mikið. Ég er verkefnisstjóri í
VÁ VEST hópnum svo-
nefnda, sem er framkvæmda-
hópur áhugafólks um vímu-
efnavarnir í Ísafjarðarbæ,
Bolungarvík og Súðavík, og
reyndar eini karlmaðurinn þar.
Formaður er Helga Dóra
Kristjánsdóttir í Tröð í Ön-
undarfirði, og síðan eru í
hópnum þær Margrét Stefáns-
dóttir hjúkrunarfræðingur í
Bolungarvík, Rósa Þorsteins-
dóttir uppeldis- og fjölskyldu-
ráðgjafi í Holti og Vilborg
Arnardóttir í Súðavík. Það
þurfti að skipa einhvern úr
hópnum verkefnisstjóra, og
þær ákváðu einfaldlega að það
skyldi lenda á mér. Þær mega
alveg fá að heyra það, þessar
ágætu vinkonur mínar: Ég var
ofurliði borinn og hafði engin
tök á því að hreyfa neinum
andmælum.“

– Kynferðislegt ofbeldi?
„Já, hreinræktuð kynja-

kúgun!“
– Það er nú enginn mæðu-

svipur á þér þegar þú segir
þetta…

Framtíðarsýnin í
vímuefnavörnum

„Nei, ég hef nú gaman af

Í garðinum heima: Tinna Hrund, Einar Ægir, Alma Björk, Helga Þuríður og Hlynur.
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þessu. Og vissulega hef ég
mikinn áhuga á vímuefna-
forvörnum. VÁ VEST hópur-
inn ætlar sér stóra hluti og
ýmislegt er á döfinni. Ríkis-
stjórnin ákvað fyrir fáum árum
að veita verulegum fjármun-
um til vímuefnavarna og
lögreglustjóraembættið hér
leggur þessu starfi lið. Fram-
tíðarsýn okkar er sú að á næstu
árum getum við sagt með
sanni við alla landsmenn, að
hér sé gott að búa hvað snertir
vímuefnavarnir og afbrot
tengd vímuefnum. Við viljum
geta sagt að hér sé tiltölulega
öruggt umhverfi og gott að
ala upp börnin og unglingana.
Þetta er vissulega byggðamál
fyrir okkur. Hér er oft kvartað
yfir því að hingað fáist ekki
fólk í ýmsar sérhæfðar stöður
til þess að byggja upp gott
samfélag. En ef við getum
sagt með sanni, að hér sé
tiltölulega öruggara að vera
með börn og unglinga en á
öðrum stöðum, þá væru vissu-
lega margir foreldrar sem
vildu gjarna fórna einhverju
öðru til þess að geta sest að á
slíku svæði. Ef við getum
boðið upp á öruggt umhverfi,

góða skóla, góða heilsugæslu,
eðlilega þjónustu á öðrum
sviðum og atvinnuöryggi, þá
er framtíð Vestfjarða mjög
björt. Ég sé fyrir mér, að hér
verði enn öruggara og betra
að ala upp börnin okkar.
Vonandi verður það yfirlýst
og ákveðin stefna Vestfirð-
inga, að fíkniefnasalar og aðrir
er tengjast slíkum efnum séu
ekki velkomnir hér. Ég tek
það skýrt fram, að hér er ekki
verið að útiloka einstaklinga,
síður en svo, heldur beinist
þetta að atferli þeirra og
gerðum. Allir sem snúa til
betri vegar eru velkomnir. Ég
finn ákveðna strauma í þessa
átt, bæði hjá atvinnurekendum
og fleirum sem áhrif hafa á
svæðinu. Menn mega ekki
sýna of mikið umburðarlyndi.
Ekki má gleyma því, að ef
hlúð er að fíkniefnaneytanda
– af því að hann er nú bara
neytandi en ekki seljandi – þá
er ekki langt í fíkniefnasala,
því að einhvers staðar þarf
viðkomandi að fá efnið. Eftir
því sem neytendahópurinn er
stærri, þeim mun meiri eru
líkurnar á því að dreifingar-
aðili sé til staðar á svæðinu.

Fámennið hjálpar okkur að
mörgu leyti að takast á við
vandamálin. Við náum betur
utan um þau og eigum hægara
með að leysa þau. Vissulega
eru fíkniefni vandamál hér
eins og annars staðar á land-
inu. Það er svo sérstakur
kapítuli út af fyrir sig, að
Vestfirðir eru komnir með
ákveðinn stimpil á sig í því
sambandi, eins og ég gat um
áðan.“

– Er það ekki tiltölulega
þröngur hópur sem að því
stendur?

„Áður var það svo. Fyrir
nokkrum árum voru þetta
þröngir og lokaðir hópar, en
bragurinn er orðinn dálítið
annar í dag. Nú er það þekkt
fyrirbæri, að ofurvenjulegir
krakkar sem tilheyra ekki
neinum sérstökum fíkniefna-
hópi leiðist út í neyslu, hrein-
lega af forvitni einni saman.“

Dópmangarar að sunnan

– Er mikið framboð af
fíkniefnum hér vestra? Er það
rétt, að hingað komi menn að
sunnan gagngert í söluferðir?

„Já, það eru skýr dæmi um
það. Það er algengt að þegar
markaðurinn á höfuðborgar-
svæðinu er mettaður, þá fari
sölumenn út á land til að selja
efni. Á þessum markaði þurfa
viðskiptin að ganga hratt fyrir
sig, miklir peningar eru í húfi,
menn eru í skuld og þurfa að
koma efnunum út sem fyrst.
Þá þurfa viðkomandi sölu-
menn að hafa einhverja tengi-
liði á viðkomandi stöðum. Það
er ákaflega slæmt, ef ein-
hverjir heimamenn úti um
land eru í nánum tengslum
við stórtæka dreifingaraðila í
Reykjavík. Slíkt er vissulega
fyrir hendi hér fyrir vestan.
Hér eru aðilar sem sannanlega
eru í sterkum tengslum við
umfangsmikla fíkniefnasala
fyrir sunnan. Þetta gerist með
mörgum milliliðum.“

Sönnunarbyrðin
orðin ríkari

– Nú eruð þið íslenskir

rannsóknarlögreglumenn yfir-
leitt ekki þrammandi um með
stækkunargler og stóra reykj-
arpípu eins og Sherlock
Holmes né sitjandi í djúpri
hugleiðslu með vaxborið
yfirskegg eins og Monsieur
Hercule Poirot – væntanlega
hefur fleira breyst frá blóma-
skeiði þeirra ágætu manna…

„Reyndar erum við ekki
sífellt að yfirheyra, heldur
erum við nú stundum að
hugleiða næstu skref og annað
slíkt eins og þessir gömlu
kollegar mínir. En frá því að
ég byrjaði í lögreglunni fyrir
bráðum fimmtán árum eru
breytingarnar þær helstar, að
meiri kröfur eru gerðar til
lögreglumanna um nákvæm-
ari vinnu. Ef eitthvað er, þá er
sönnunarbyrðin ríkari og það
kallar á enn vandaðri vinnu-
brögð. En í megindráttum er
sömu aðferðum beitt og áður.
Ennþá eru fingraförin mikið
notuð sem sönnunargagn.
Lífsýni eru hins vegar notuð
mun meira en áður, þegar þau
voru helst rannsökuð í nauðg-
unarmálum, og nú er sér-
staklega leitað að þeim á
vettvangi, hvert sem afbrotið
kann að vera. Sem dæmi má
nefna, að lögreglan hér varð
einna fyrst til þess á landinu
að láta gera DNA-rannsókn
vegna annars brots en kyn-
ferðisbrots. Þar var um stórt
innbrot að ræða, þar sem
miklar skemmdir höfðu verið
unnar. Sá sem verknaðinn
framdi hafði skorið sig og
blóðsýni var sent í rannsókn.
Hún var mjög dýr, en skilaði
tilætluðum árangri. En þú
minntist á Hercule Poirot.
Hann var vanur að kalla öll
vitni og alla málsaðila saman
í setustofunni og ræddi svo
við allan hópinn á lymsku-
legan hátt, þangað til játning
einhvers lá fyrir. Það er langt
frá því að við vinnum með
þeim hætti!“

– Ef þú ert Sherlock Holmes
– hver er þá doktor Watson?

„Ég hef engan doktor Wat-
son mér við hlið eða neina
slíka gólftusku!“

Framtíð fjórðungsins

Talið berst aftur að framtíð
Vestfjarða. „Vestfirðir eru eitt
fegursta svæðið á landinu, og
þótt víðar væri leitað“, segir
Hlynur. „Þeir hafa upp á
marga kosti að bjóða og í raun
mjög fáa ókosti. Hér er ná-
lægðin við náttúruna mjög
mikil og landsvæðið býður
upp á mikla kosti á öllum
árstímum. Margir segja að
framtíðin felist í því að flytjast
suður. Ég er ekki sammála
því. Ég held að fámennið komi
okkur fremur til góða heldur
en hitt. Vissulega er kjafta-
gangur meira áberandi á minni
stöðum en á þeim stærri. Það
er alls staðar svo og því er
ekki hægt að breyta. Það er
líka partur af menningunni.
Hvað ætli Gróa á Leiti sé
gömul? Hefur hún ekki fylgt
mannskepnunni frá örófi
alda? Og hana er vissulega
líka að finna í höfuðborginni,
ef vel er að gáð.“

Ósanngjörn umræða

„Ég sé framtíðina bjarta
fyrir Vestfirðinga. Við þurfum
ekki að hafa áhyggjur ef við
erum vakandi gagnvart at-
vinnu og atvinnuþróun og
nýtum það sem fjórðungurinn
býður upp á, svo sem ferða-
mannaþjónustu, en þar erum
við enn að slíta barnsskónum
á meðan önnur landsvæði eru
komin á efri ár. En umræðan
um búsetuna hér hefur verið
bæði ósanngjörn og villandi á
undangengnum árum. Það er
ekki síst neikvæð umræða um
Vestfirði, sem hefur skapað
„flóttann“ á Suðvesturhornið.
En það er hrein og klár
sjálfsblekking að ætla að
flytjast héðan af því að það sé
öruggara að vera annars stað-
ar. Ég vil kenna fjölmiðlunum
um að hafa á margan hátt búið
til þessa umræðu, og þá á ég
ekki við fjölmiðlana hérna
fyrir vestan. Sem dæmi um
óvönduð vinnubrögð má
nefna, að hingað á lögreglu-
stöðina hringdi útvarpsmaður
morgun einn og spurði frétta.
Honum var sagt að það væri
hreint ekkert að frétta. Í
framhjáhlaupi nefndi lög-

Vestfirðir

Páll Pálsson
kvótahæstur

Skuttogarinn Páll Pálsson ÍS 102 frá
Hnífsdal er kvótahæstur vestfirskra skipa
og í 10. sæti íslenskra skipa kvótaárið
1998-99 með 3.921 þorskígildistonn. Kvóti
annarra vestfirskra skuttogara er sem hér
segir: Orri 3.222 tonn, Skutull 3.091 tonn,
Bessi 2.938 tonn, Guðbjörg 2.636 tonn,
Stefnir 2.622 tonn, Hólmadrangur 2.608
tonn, Júlíus Geirmundsson 2.450 tonn,
Sléttanes 1.896 tonn, Framnes 1.296 tonn,
Andey 761 tonn og Guðrún Hlín 618 tonn.

Hraðfrystihúsið hf. Hnífsdal (og Súðavík)
er kvótahæst vestfirskra útgerðarfélaga
og í 12. sæti á landinu með 7.619 tonn.
Básafell hf. er í öðru sæti á Vestfjörðum og
14. sæti á landinu með 7.154 tonn.

Landsbanki Íslands

Halldór J. Kristjánsson í heimsókn á Ísafirði

mönnum breytingar í bank-
anum og ræddi um væntanlegt

hlutafjárútboð. Eftir hádegi
var Básafell hf. heimsótt og

aðstaða fyrirtækisins á Ísafirði
og Flateyri skoðuð.

Halldór J. Kristjánsson
bankastjóri Landsbanka Ís-
lands kom til Ísafjarðar í
síðustu viku til að heilsa upp
á starfsmenn og viðskiptavini
bankans. Með honum í för
voru Kristinn Briem, að-
stoðarmaður bankastjóra, og
Hlynur Sigursveinsson af
viðskiptastofu. Þeir fóru á-
samt Brynjólfi Þór Brynjólfs-
syni svæðisstjóra bankans á
Vestfjörðum í heimsókn í
Hraðfrystihúsið hf. Hnífsdal
og skoðuðu aðstöðu fyrir-
tækisins í Hnífsdal og Súða-
vík.

Bankinn bauð síðan nokkr-
um forsvarsmönnum fyrir-
tækja í viðskiptum við bank-
ann til hádegisverðar, þar sem
Halldór J. Kristjánsson kynnti

Halldór J. Kristjánsson bankastjóri, Brynjólfur Þór Brynjólfsson svæðisstjóri Landsbanka
Íslands á Vestfjörðum og Elías Jónatansson framkvæmdastjóri í Bolungarvík að snæðingi
á Hótel Ísafirði.

reglumaðurinn sem fyrir svör-
um varð að lítil spýja hefði
fallið á veginn um Óshlíð og
hefði vegurinn lokast í stutta
stund, en væri nú aftur fær.
Hvað glumdi svo í eyrum
landsmanna allan morguninn?
Jú: Snjóflóð féll á veginn um
Óshlíð en engan mann sakaði.
Það var eins og það væri ekki
fréttnæmt ef einhver hefði
orðið fyrir flóðinu.

Annað dæmi kemur upp í
hugann varðandi sjónvarps-
frétt um ónefnt fyrirtæki í
Bolungarvík, líklega í fyrra-
vetur. Meðan fréttin var lesin
var mynd frá Bolungarvík
látin renna um skjáinn. Hún
var greinilega tekin að vetri
til þegar snjóalög voru mikil.
Hins vegar var algerlega
snjólaust hér fyrir vestan
þegar þessi frétt var birt. Það
skal tekið fram, að ekki var
þess getið á skjánum, eins og
stundum er gert, að myndin
væri úr myndasafni. Þess
vegna gat áhorfandinn ekki
ályktað annað en á þessa leið:
Það er alltaf sami snjórinn
þarna fyrir vestan, það er ekki
búandi þar. Eftir þessa frétt
fékk ég hringingar frá vinum
og vandamönnum sem spurðu
frétta og sérstaklega um
snjóinn og veðrið. Ég sagði
sem var, að jörð væri auð. Þá
var sagt: Þið kallið náttúrlega
ekkert snjó þarna fyrir vestan.
En ég spyr: Af hverju sýna
menn þá ekki á sama hátt
myndir frá eldgosinu árið
1973 þegar verið er að fjalla
um Vestmannaeyjar? Svona
óvönduð vinnubrögð eiga
mikinn þátt í hinni neikvæðu
umræðu fjölmiðlanna.

Ef mynd fjölmiðlanna væri
rétt, þá vildi ég ekki búa hér.
Á meðan mér og mínum líður
vel hér og vel gengur í starfinu,
þá vil ég helst eiga heima hér“,
segir Hlynur Snorrason, lög-
reglufulltrúi á Ísafirði.

Upplesið, staðfest rétt.
Hlynur Snorrason.

Yfirheyrsluna annaðist:
Hlynur Þór Magnússon.
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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
2. september - 8. september

Dagskrá

MIÐVIKUDAGUR
2. SEPTEMBER

13.15 Skjáleikurinn
16.15 Fótboltakvöld

Endursýning.
16.45 Leiðarljós

(Guiding Light)
Bandarískur myndaflokkur.
Þýðandi: Ýrr Bertelsdóttir.

17.30 Fréttir
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Myndasafnið

Endursýndar myndir úr morgun-
sjónvarpi barnanna.

18.30 Nýjasta tækni og vísindi
19.00 Emma í Mánalundi (16:26)
20.00 Fréttir og veður
20.35 Víkingalottó
20.40 Laus og liðug (9:22)

(Suddenly Susan II)
21.05 Skerjagarðslæknirinn (5:6)

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

22.05 Bráðavaktin (17:22)
23.00 Ellefufréttir

FIMMTUDAGUR
3. SEPTEMBER

16.45 Leiðarljós
(Guiding Light)

17.30 Fréttir
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Krói (18:21)

(Cro)
Bandarískur teiknimyndaflokkur
um ævintýri ísaldarstráks.

18.30 Undraheimur dýranna (8:13)
(Amazing Animals)

19.00 Loftleiðin (28:32)
(The Big Sky)
Ástralskur myndaflokkur um flug-
menn sem lenda í ýmsum ævin-
týrum og háska við störf sín.

20.00 Fréttir og veður
20.35 Frasier (24:24)
21.00 Eins konar réttlæti (1:3)

(A Certain Justice)
Breskur sakamálaflokkur byggður
á metsölubók P.D. James um Adam
Dalgliesh lögreglufulltrúa sem hér
rannsakar dularfullt morð á
þekktum lögmanni.

22.00 Melissa (6:6)
(Melissa)
Breskur sakamálaflokkur byggður
á sögu eftir Francis Durbridge.

23.00 Ellefufréttir

FÖSTUDAGUR
4. SEPTEMBER

16.45 Leiðarljós
(Guiding Light)

17.30 Fréttir
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Þytur í laufi (53:65)

(Wind in the Willows)
18.30 Úr ríki náttúrunnar

Andi dýranna (1:5) Munkar og
loðapar

19.00 Fjör á fjölbraut (11:14)
(Heartbreak High VI)

20.00 Fréttir og veður
20.35 Mánasteinninn

(The Moonstone)
Bresk sjónvarpsmynd frá 1996
byggð á sígildri sakamálasögu eftir
Wilkie Collins, þeirri fyrstu sem
skrifuð var. Ung konan erfir demant
sem bölvun er sögð hvíla á. Hann
hverfur úr fórum hennar en hún
telur sig vita hver þjófurinn er

22.45 Ógnin
(Wolfen)
Bandarísk spennumynd frá 1981
byggð á samnefndri bók eftir
Whitley Strieber. Fólk hverfur
sporlaust en finnst limlest,
geimverum virðist um að kenna

00.35 Saksóknarinn (17:21)
(Michael Hayes)

01.20 Útvarpsfréttir

LAUGARDAGUR
5. SEPTEMBER

09.00 Morgunsjónvarp barnanna
10.25 Hlé
16.00 Íþróttaþátturinn
17.00 Rússneskar teiknimyndir

(9:14)
17.30 Furður framtíðar (4:9)

(Future Fantastic)
Breskur heimildarmyndaflokkur

fyrir börn og fullorðna um heiminn á
komandi tíð

18.15 Landsleikur í knattspyrnu
Ísland - Frakkland

Bein útsending fá fyrsta leik íslenska
karlalandsliðsins í undanriðli Evró-
pukeppninnar, við nýkrýnda heims-
meistara Frakka.

21.00 Fréttir og veður
21.35 Lottó
21.40 Georg og Leó (18:22)
22.10 Bræðurnir

(Radio Inside)
Bandarísk bíómynd frá 1994 um
raunir ungs manns sem verður
ástfanginn af kærustu bróður síns

23.45 Mundu mig
(Remember Me)
Bandarísk spennumynd frá 1996 gerð
eftir sögu Mary Higgins Clark.
Ung hjón flytjast í gamalt hús fjarri
borgarysnum til þess að jafna sig
eftir sonarmissi en skuggar úr fortíð-
inni fylgja þeim eftir

01.25 Útvarpsfréttir

SUNNUDAGUR
6. SEPTEMBER

09.00 Morgunsjónvarp barnanna
10.50 Hlé
18.00 Keikó og krakkarnir

Farið er með ungum Vestmanna-
eyingi í heimsókn til háhyrningsins
Keikós í Bandaríkjunum

18.35 Börn í Gvatemala (2:4)
Dönsk þáttaröð um börn í Gvatemala

19.00 Geimferðin (8:52)
(Star Trek: Voyager)

20.00 Fréttir og veður
20.35 Hellarnir kringum Keikó

Ef til þess kemur að hægt verði að
sleppa Keikó frjálsum úr Klettsvík í
Vestmannaeyjum á hann þess kost
að synda inn í fjölmarga hella í
eyjunum

21.10 Pétur Island Östlund
Stutt heimildarmynd eftir Helga
Felixson um trommuleikarann
góðkunna.

21.25 Memento
Sænsk stuttmynd um samband móður
og sonar í stríðshrjáðum heimi.

21.40 Silfurmaðurinn (1:3)
(Silvermannen)
Léttur og spennandi sænskur mynda-
flokkur eftir Ulf Malmros. Óþekktur
maður sem misst hefur minnið skýtur
upp kollinum í sænskum smábæ.
Sannleikurinn um fortíð hans kemur
smátt og smátt í ljós og um leið fara
undarlegir atburðir að gerast

22.35 Helgarsportið
22.55 Fangar fortíðar

(Prisoners in Time)
Breskt sjónvarpsleikrit eftir Ariel
Dorfman byggt á sögu manns sem
var pyntaður í japönsku fangelsi á
stríðsárunum. 40 árum seinna hefur
hann uppi á túlkinum úr fangelsinu
og reynir að sættast við drauga
fortíðarinnar

00.00 Útvarpsfréttir

Ástralskur myndaflokkur um flug-
menn sem lenda í ýmsum ævintýrum
og háska við störf sín.

20.00 Fréttir og veður
20.35 Bankastjórinn (4:6)

(The Boss)
Bresk gamanþáttaröð um bankastjóra
sem enginn skilur hvernig komist
hefur til metorða

21.10 Lögregluhundurinn Rex
(13:13)

(Kommissar Rex)
22.00 Máttur hugans

(Horizon: Mind Over Body)
Bresk heimildarmynd um rannsóknir
sem styrkt hafa vísindamenn í þeirri
trú að viljastyrkur og ónæmiskerfi
kunni að vera nátengd.

23.00 Ellefufréttir
23.15 Fótboltakvöld

20.05 Elskan, ég minnkaði börnin
(9:22)

20.55 Geimkarfa
(Space Jam)
Illa þokkaður náungi utan úr geimn-
um ætlar að hneppa Kalla kanínu og
félaga í ánauð. Teiknimyndapersón-
urnar fá eitt tækifæri: Ef þær sigra
geimveruliðið í körfubolta þá öðlast
þær frelsi. En Kalli kanína og félagar
hans virðast eiga við ofurefli að etja -
eina von þeirra er að Michael Jordan
leggi þeim lið. Bráðskemmtileg
gamanmynd þar sem blandað er
saman teiknimyndum og lifandi
myndum.

22.30 Móri og Skuggi
(The Ghost and the Darkness)
Hörkuspennandi mynd sem byggð
er á sannsögulegum atburðum. Árið
1896 er John Patterson sendur til
Afríku til að byggja brú fyrir járn-
brautir breska heimsveldisins. Ljón
gera mikinn skurk í vinnubúðunum
og á nokkrum mánuðum drepa tvö
þeirra um 130 menn. Veiðimaðurinn
Remington er kallaður á vettvang og
þeir Patterson einsetja sér að fella
ljónin hvað sem það kostar. En ljónin
eru engin lömb að leika sér við.

00.20 Níu mánuðir (e)
(Nine Months)
Myndin fjallar um turtildúfurnar
Samuel og Rebeccu sem hafa átt fimm
yndisleg ár saman. Þau vanhagar ekki
um neitt. Þau eiga fallegt heimili, eru
yfir sig ástfangin og njóta algers
frelsis. Einn góðan veðurdag fá þau
hins vegar fréttir sem umturna lífi
þeirra: Rebecca er ólétt og Samuel
verður aldrei aftur samur maður.

02.05 Rótleysi (e)
(Bodies, Rest and Motion)
Myndin fjallar um fjórar manneskjur
á þrítugsaldri sem lifa og starfa í
smábænum Enfield í Arizona. Líf
þeirra einkennist af nokkru rótleysi
og draumurinn um að komast burt er
aldrei langt undan.

LAUGARDAGUR
 5.SEPTEMBER

09.00 Með afa
09.50 Mollý
10.15 Sögustund með Janosch
10.45 Dagbókin hans Dúa
11.10 Nánar auglýst síðar....
11.35 Ævintýri á eyðieyju
12.00 Beint í mark
12.30 NBA molar
12.55 Sjónvarpsmarkaður
13.10 Hver lífsins þraut (8:8) (e)
13.45 Perlur Austurlands (2:7) (e)

Myndaflokkur um náttúruperlur
Austurlands. Fyrsti þátturinn ber yfir-
skriftina Ríkidæmi Skrúðsbóndans.
Farið er í heimsókn í klettaeyjuna
Skrúð á Fáskrúðsfirði.

14.05 Gerð myndarinnar X-Files (e)
14.50 Skógardýrið Húgó
16.05 Lassí (e)

Falleg bíómynd fyrir alla fjöl-
skylduna um Lassí og ævintýri
hennar.

17.40 Oprah Winfrey
Í þættinum í dag verður rætt um
reynslu manna af getuleysislyfinu
Viagra.

18.30 Glæstar vonir
19.00 19>20
20.05 Vinir (5:24)
20.35 Bræðrabönd (18:22)
21.05 Jerry Maguire

Þriggja stjörnu mynd um Jerry
McGuire sem starfar hjá umboðs-
skrifstofu fyrir íþróttamenn. Sam-
viskan nagar hann því svik og prettir
eru einum of stór hluti starfsins. Þegar
hann gerir lýðum ljóst hvernig allt er
í pottinn búið missir hann starfið.
Allir snúa við honum baki nema
sóknarmaðurinn Rod Tidwell og
vinkona hans Dorothy Boyd. Saman
verða þau að byrja aftur frá grunni.

23.30 Maðurinn með örið
(Scarface)
Hörkuspennandi og áhrifarík bíó-
mynd um Tony Montana sem kemur
frá Kúbu til Bandaríkjanna árið 1980.
Hann er flóttamaður og sem slíkur
byrjar hann á botninum í bandarísku
samfélagi. Tony beitir hins vegar
öllum ráðum til að brjótast til valda í
glæpaheiminum og ryður miskunnar-
laust úr vegi öllum þeim sem halda
aftur af honum.

02.15 Djöfull í mannsmynd 4 (e)
(Prime Suspect 4 )
Lögreglukonan Jane Tennison er
mætt til leiks og henni er nú falið að
fylgja eftir erfiðum lögreglurann-
sóknum sem krefjast skjótrar úr-
lausnar. Að þessu sinni fæst hún við
barnsrán í kapphlaupi við tímann.

SUNNUDAGUR
 6.SEPTEMBER

09.00 Sesam opnist þú
09.25 Bangsi litli
09.35 Mási makalausi
09.55 Brúmmi
10.00 Andrés Önd og gengið
10.20 Tímon, Púmba og félagar
10.45 Urmull
11.10 Húsið á sléttunni (16:22)
12.00 NBA kvennakarfan
12.30 Lois og Clark (15:22) (e)
13.15 Kynslóðir (e)

(Star Trek: Generations )
15.10 Browning-þýðingin (e)

(The Browning Version)
16.45 Sveifla í lagi
18.30 Glæstar vonir
19.00 19>20
20.05 Ástir og átök (4:25)
20.30 Rýnirinn (15:23)
21.00 Óboðnir gestir

MÁNUDAGUR
7. SEPTEMBER

13.25 Skjáleikurinn
16.25 Helgarsportið
16.45 Leiðarljós
17.30 Fréttir
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Eunbi og Khabi (10:26)

Teiknimyndaflokkur um tvo álfa og
ótal skemmtileg ævintýri sem þeir
lenda í.

18.30 Veröld dverganna (15:26)
19.00 Emma í Mánalundi (17:26)

(Emily of New Moon)
Kanadískur myndaflokkur fyrir alla
fjölskylduna gerður eftir sögum Lucy
Maud Montgomery um ævin-týri
Emmu og vina hennar á Játvarðareyju
við strönd Kanada.

20.00 Fréttir og veður
20.35 Ástir og undirföt (19:22)
21.05 Vængstýfður fugl (3:3)

(The Wingless Bird)
Breskur myndaflokkur gerður eftir
sögu Catherine Cookson.

22.00 Leyndarmál Leníns
(Lénine secret)
Frönsk heimildarmynd byggð á áður
óþekktum gögnum sem sýna nýjar
hliðar á byltingarleiðtoganum Lenín.
Þýðandi og þulur: Árni Bergmann.

23.00 Ellefufréttir

ÞRIÐJUDAGUR
8. SEPTEMBER

13.45 Skjáleikurinn
16.45 Leiðarljós
17.30 Fréttir
18.00 Bambusbirnirnir (50:52)
18.30 Gæsahúð (3:26)

(Goosebumps)
Bandarískur myndaflokkur um ósköp
venjulega krakka sem lenda í ótrú-
legum ævintýrum. Þýðandi: Nanna
Gunnarsdóttir.

19.00 Loftleiðin (29:32)
(The Big Sky)

MIÐVIKUDAGUR
 2.SEPTEMBER

13.00 Togstreita (e)
(Mixed Blessings)
Hér segir af þrennum barnlausum
hjónum og erfiðleikum þeirra. Andy
og Diana geta ekki eignast börn, Brad
og Pilar taka þá áhættu að eignast
barn þótt þau séu komin af léttasta
skeiði og hjónabandi Charlies og
Barbie er stofnað í hættu þegar í ljós
kemur að aðeins annað þeirra vill
eignast barn. Varúð! Myndin er gerð
eftir sögu Danielle Steel.

14.30 Mezzoforte (e)
15.35 NBA molar
16.00 Ómar
16.25 Bangsímon
16.45 Súper Maríó bræður
17.10 Glæstar vonir
17.30 Línurnar í lag (e)
17.45 Sjónvarpsmarkaðurinn
18.00 Fréttir
18.05 Nágrannar
18.30 Prúðuleikararnir (15:22) (e)
19.00 19>20
20.05 Moesha (24:24)
20.35 Ellen (6:25)
21.05 Ally McBeal (2:22)

Nýr bandarískur gamanmyndaflokk-
ur um lögfræðinginn Ally McBeal
sem nýtur sín best í réttarsalnum en
er eins og álfur úr hól í einkalífinu.
Þættirnir eru vikulega á dagskrá
Stöðvar 2.

21.55 Tildurrófur (1:6)
22.30 Kvöldfréttir
22.50 Íþróttir um allan heim
23.40 Togstreita (e)

FIMMTUDAGUR
 3.SEPTEMBER

13.00 Nell (e)
Á afskekktum stað í Norður-Karólínu
er heimili stúlkunnar Nell. Hún talar
sitt eigið tungumál sem aðeins hún
og móðir hennar skildu. Móðirin er
hins vegar látin og Nell er því
einangruð í sínum heimi. Læknirinn
Jerome Lovell fær það hlutverk að
reyna að nálgast Nell.

14.45 Flugslys (e)
(Why Planes Go Down)
Í þessari athyglisverðu mynd er leitað
svara við því hvers vegna flugslys
verða.

15.30 Mótorsport (e)
16.00 Eruð þið myrkfælin?
16.25 Bangsímon
16.50 Simmi og Sammi
17.15 Eðlukrílin
17.30 Línurnar í lag (e)
17.45 Sjónvarpsmarkaðurinn
18.00 Fréttir
18.05 Nágrannar
19.00 19>20
21.00 Hér er ég (2:6)

(Just Shoot Me)
Vinsæll bandarískur gamanmynda-
flokkur um útgefanda tískutímarits
og fólkið sem vinnur hjá honum.

21.30 Þögult vitni (2:16)
(Silent Witness)

22.30 Kvöldfréttir
22.50 New York löggur (18:22)

(N.Y.P.D. Blue)
23.35 Nell (e)
01.25 Harrison: Neyðarópið (e)

(Harrison: Cry Of The City)
Spennandi sjónvarpsmynd frá 1995
með Edward Woodward (The Equa-
lizer) í aðalhlutverki.

FÖSTUDAGUR
4.SEPTEMBER

13.00 New York löggur (18:22) (e)
13.50 Grand-hótel (6:8) (e)

(The Grand)
14.45 Watergate-hneykslið (5:5) (e)

Ný bresk heimildarþáttaröð um mesta
pólitíska hneykslismál allra tíma í
Bandaríkjunum. Fjallað er um Water-
gatehneykslið sem varð til þess að
Richard Nixon lét af embætti sem
forseti Bandaríkjanna 9. ágúst 1974.

15.35 Punktur.is (4:10) (e)
16.00 Töfravagninn
16.25 Bangsímon
16.45 Skot og mark
17.10 Glæstar vonir
17.30 Línurnar í lag (e)
17.45 Sjónvarpsmarkaðurinn
18.00 Fréttir
18.05 60 mínútur (e)
19.00 19>20

Sumarbústaður til sölu
Þessi sumarbústaður er til sölu ásamt

12m² kofa sem hægt er að útbúa sem
svefnskála.

Upplýsingar gefur Halldór
í síma 421 1527 eða 899 8057.

Tónlistarskóli Ísafjarðar
Austurvegi 11 • 400 Ísafjörður • Sími 456 3926

  Innritun nemenda
fyrir veturinn 1998 - 1999 fer fram dagana

4. september og 7. - 10. september
kl. 13 -18 í skrifstofu skólans

að Austurvegi 11, 2. hæð.
Nemendur frá fyrra ári eru minntir á að
innrita sig sem fyrst. Greiða skal hluta

skólagjaldsins við innritun.
Nauðsynlegt er að hafa með stundaskrár

úr öðrum skólum.
Ekki er tekið á móti umsóknum í síma.

                                        Skólastjóri

Sýslumaðurinn
á Ísafirði

Lausar stöður

Sýslumaðurinn á Ísafirði auglýsir þrjár stöður
héraðslögreglumanna lausar.

Tilvalið fyrir unga, ákveðna menn, karla og
konur, að ná sér í aukastarf.

Upplýsingar veitir yfirlögregluþjónn í síma
456 4100 alla virka daga.

Umsóknarfrestur er til 12. september 1998.

Sýslumaðurinn á Ísafirði.
Ólafur Helgi Kjartansson.
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EURUSPORT

Fimmtudagur 3. september kl. 18:30
Þriggja liða keppni í Flórens á Ítalíu
með þátttöku Fiorentina, Athletico

Madrid og Monaco
Föstudagur 4. september kl. 18:30

Vináttuleikur milli
AC Milan og Marseille

Laugardagur 5. september
Kl. 9:30 Heimsmeistarakeppni í

kappakstri á sportbílum
Kl. 11:00 Imola GP. 125 cc.
Kl. 12:00 Imola GP. 500 cc.

Sunnudagur 6. september
Kl. 7:30: Imola Grand Prix

Kl. 14:15: Hjólreiðakeppni á Spáni
Kl. 21:00: Cart-keppni í Vancouver

TV 3 - NOREGUR

Föstudagur 4. september kl. 17:45
Handbolti: Larvik - Fredriksberg
Laugardagur 5. september kl. 15:45
Handbolti: Byåsen - Lutzellinden
Sunnudagur 6. september kl. 15:45

Undanúrslit í Handboltanum

3+

Laugardagur 5. september kl. 11:00
European Masters Golf

NRK 1

Laugardagur 5. september kl. 12:30
U21: Noregur - Lettland

Beinar útsendingar erlendra sjónvarpsstöðva

Söluaðili
Gervihnatta-

búnaðar
Frum-Mynd

VIÐ nORÐURVEG
sÍMI 456 4853

Beinar útsendingar erlendra sjónvarpsstöðva

ókeypis smáauglýsingarókeypis smáauglýsingar
kaup & salakaup & sala

Á fimmtudag:
Suðaustlæg eða breytileg
átt, gola eða kaldi. Víða

súld eða dálítil rigning og
hiti á bilinu 8 til 14 stig.

Á föstudag og laugardag:
Austan kaldi eða stinnings-

kaldi og rigning með
köflum, einkum suðaustan-

lands. Hiti 8 til 16 stig,
hlýjast vestanlands.

Á sunnudag:
Norðaustanátt. Rigning á
austanverðu landinu en

þurrt vestan til. Hiti 7 til 13
stig, hlýjast suðv.lands.

     Á mánudag:
 Lítur út fyrir norðlæga

átt með vætu.
Netfang ritstjórnar

bb@snerpa.is

(The Uninvited)
Háspenna og vísindaskáldskapur
sameinast í framhaldsmynd mánaðar-
ins. Ljósmyndarinn Steve Blake
verður vitni að því þegar háttsettur
framkvæmdastjóri ferst í bílslysi.
Þegar Blake heimsækir ekkjuna til að
votta henni samúð sína tekur hinn
látni á móti honum í dyrunum eins
og ekkert hafi í skorist! Síðari hluti er
á dagskrá annað kvöld.

22.45 60 mínútur
23.35 Browning-þýðingin (e)

MÁNUDAGUR
7.SEPTEMBER.

13.00 Hatur (e)
(La Haine)
Venjulegt fátækrahverfi logar í
óeirðum. Unglingarnir í hverfinu
berjast við lögregluna næturlangt.
Ástæðan er sú að 16 ára drengur er á
milli heims og helju eftir að hafa
verið misþyrmt við yfirheyrslur hjá
lögreglunni.

14.40 Á báðum áttum (10:17) (e)
15.30 Spékoppurinn
16.00 Köngulóarmaðurinn
16.20 Bangsímon
16.45 Á drekaslóð
17.10 Glæstar vonir
17.30 Línurnar í lag (e)
17.45 Sjónvarpsmarkaðurinn
18.00 Fréttir
18.05 Nágrannar
18.30 Ensku mörkin
19.00 19>20
20.05 Að hætti Sigga Hall (6:12)
20.40 Óboðnir gestir

(The Uninvited)
Síðari hluti hörkuspennandi breskrar
framhaldsmyndar um innrás utan úr
geimnum sem fór í fyrstu hljótt en
gæti nú orðið til að kollsteypa
mannlegu samfélagi.

22.30 Kvöldfréttir
22.50 Ensku mörkin (e)
23.15 Hatur (e)

ÞRIÐJUDAGUR
8.SEPTEMBER

13.00 Bubbi Morthens (e)
Upptaka frá tónleikum með Bubba.

13.55 Elskan, ég minnkaði börnin
14.40 Handlaginn heimilisfaðir
15.05 Að hætti Sigga Hall (2:12) (e)
15.35 Rýnirinn (5:23) (e)
16.00 Spegill, spegill
16.25 Bangsímon
16.45 Kolli káti
17.10 Glæstar vonir
17.30 Línurnar í lag (e)
17.45 Sjónvarpsmarkaðurinn
18.00 Fréttir
18.05 Nágrannar
18.30 Simpson-fjölskyldan
19.00 19>20
20.05 Bæjarbragur (10:15)
20.35 Handlaginn heimilisfaðir
21.05 Grand-hótel (7:8)
22.00 Mótorsport
22.30 Kvöldfréttir
22.50 9 1/2 Vika (e)

(9 1/2 Weeks)
Tvær bláókunnugar manneskjur
hittast í verslun á Manhattan, horfast
í augu eitt augnablik og hverfa síðan
á braut. Áhuginn er vakinn. Þau hittast
aftur og það verður strax ljóst að þau
hafa enga löngun til að feta hinn
venjubundna veg elskendanna.

MIÐVIKUDAGUR
2. SEPTEMBER

17.00 Í ljósaskiptunum (16:29)
17.25 Gillette sportpakkinn
17.50 Sjónvarpsmarkaðurinn
18.05 Daewoo Mótorsport (16:22)
18.30 Rolling Stones á tónleikum
21.00 Undirheimar Brooklyn
22.40 Íslensku mörkin
23.10 Ástsýki

Ljósblá kvikmynd. Stranglega
bönnuð börnum.

00.35 Í ljósaskiptunum (e)

FIMMTUDAGUR
3. SEPTEMBER

17.00 Í ljósaskiptunum (17:29)
17.30 Taumlaus tónlist
18.15 Ofurhugar
18.45 Sjónvarpsmarkaðurinn
19.00 Walker (e)
20.00 Kaupahéðnar (1:26)

(Traders)
Kanadískur myndaflokkur um fólkið
í fjármálaheiminum.

21.00 Mambó
(Mambo)
Bandarísk-ítölsk kvikmynd. Sögu-
sviðið eru Feneyjar, heimkynni
stúlkunnar Giovönnu sem hefur
dansinn sem áhugamál númer eitt.

22.35 Óráðnar gátur (e)
23.25 Hálandaleikarnir
23.55 Mælirinn fullur

(Clearcut)
Átakanleg spennumynd um hat-

ramma baráttu ólíkra hagsmuna-
hópa.

01.25 Í ljósaskiptunum  (e)

FÖSTUDAGUR
4. SEPTEMBER

17.00 Í ljósaskiptunum (18:29)
17.30 Taumlaus tónlist
18.15 Heimsfótbolti með Western

Union
18.45 Sjónvarpsmarkaðurinn
19.00 Fótbolti um víða veröld
19.30 Yfirskilvitleg fyrirbæri (8:22)
20.30 Beint í mark

Nýjustu fréttirnar úr enska bolt-
anum. Spáð er í leiki helgarinnar og
tippari vikunnar kemur í heimsókn.

21.00 Allar bjargir bannaðar
(Backtrack/Catchfire)
Spennumynd um konu sem verður
óvart vitni að tveimur mafíumorð-
um.

22.45 Af sama meiði
(Two of a Kind)
Rómantísk gamanmynd um jarðar-
búa sem leita á náðir engla til að
Guð bindi ekki enda á tilvist þeirra

00.10 Í ljósaskiptunum  (e)
00.35 Vondu karlarnir

LAUGARDAGUR
 5. SEPTEMBER

17.00 Ameríski fótboltinn (e)
18.00 Star Trek (e)
19.00 Kung fu - Goðsögnin lifir (e)
20.00 Herkúles (15:24)
21.00 Ungu byssubófarnir

(Young Guns)
Kúrekamynd um uppgangsár Billy
the Kid og félaga hans.

22.45 Hnefaleikar (e)
Útsending frá hnefaleikakeppni. Á
meðal þeirra sem mætast eru Arturo
Gatti og Angel Manfredy.

00.45 Illar hvatir 3
Erótísk spennumynd. Stranglega
bönnuð börnum.

SUNNUDAGUR
6. SEPTEMBER

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 Taumlaus tónlist
19.00 Kafbáturinn
20.00 Golfmót í Bandaríkjunum

(PGA US 1998)
21.00 Hómer og Eddie

(Homer And Eddie)
Kvikmynd á léttum nótum um tvo
furðufugla sem tengjast vináttu-
böndum og flögra saman í ævintýra-
legt ferðalag

22.40 Evrópska smekkleysan (5:6)
(Eurotrash)
Einhver óvenjulegasti þáttur sem
sýndur er í sjónvarpi. Stjórnendur
leita víða fanga og kynna til sög-
unnar fólk úr ólíklegustu stéttum
þjóðfélagsins.

23.05 Hvarfið
(The Vanishing)

MÁNUDAGUR
7. SEPTEMBER

17.00 Í ljósaskiptunum (19:29)
17.30 Knattspyrna í Asíu
18.30 Sjónvarpsmarkaðurinn
18.45 Taumlaus tónlist
19.35 Hunter (e)
20.25 Íslenska mótaröðin í golfi

Sýnt frá golfmóti sem haldið var í
Vestmannaeyjum um nýliðna helgi.

21.00 Leyniförin
(Project X)
Matthew Broderick leikur mann sem
ráðinn er til starfa á rannsóknarstofu.
Nýja starfsmanninum  líst ekkert á
það sem þar fer fram en mikil leynd
hvílir yfir tilraununum

22.45 Stöðin (20:22)
23.10 Ráðgátur
23.55 Fótbolti um víða veröld
00.20 Í ljósaskiptunum (e)

ÞRIÐJUDAGUR
8. SEPTEMBER

17.00 Í ljósaskiptunum (20:29)
17.30 Taumlaus tónlist
18.00 Dýrlingurinn
19.00 Ofurhugar
19.30 NBA Kvennakarfan
20.00 Brellumeistarinn (8:22)

(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 sérfræði-
þekking þeirra kemur að góðum
notum.

21.00 Vertu sæll, herra Chips
(Goodbye Mr. Chips)
Söngvamynd um lærimeistarann
Chips og lífshlaup hans.

23.30 Strandblak
(Beach World Tour 1998)

00.00 Ráðgátur
00.45 Í ljósaskiptunum (e)

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

Nýir diskar
Lhooq, Grease, Live 4 ever,

Þetta er R&B, Fresh Hits 98,
John Forté, Fastball, Hanne

Boel, Ringo Starr, Bandalög 8,
Now that´s what I call music 39,

Pottþétt 12

The Postman
Hann kom einn síns liðs
- og með honum vonin

Hard Eight
Ef þú spilar nógu
lengi vinnurðu allt
eða tapar öllu

Persónuleg þjónusta!

Leigjum út
Playstation tölvur,

Playstation leiki, karaoke,
sjónvörp og videó.

Nýjar myndir!

Óska eftir stelpu til að passa
Melkorku Ýri, 2ja ára, þrisvar
til fjórum sinnum í viku milli
kl. 16 og 18. Sími 456 5319.

Til sölu riffill, Brno 222
með góðum sjónauka og
tvöföldum gikk. Sími 456
6258 eftir kl. 11 á kvöldin.

Úlpa tapaðist í Ögri 23.
ágúst, blá og græn. Sá sem
veit um hana er beðinn að
hafa samband í síma 456
4637.

Tveir kassavanir kettlingar
fást gefins. Sími 456 5128.

Til sölu Hyundai Accent
GLS, 5 dyra, árg. 1998, ek.
2.500 km. Fæst m. yfirtöku
bílaláns kr. 940 þús. Gang-
verð kr. 1.100 þús. Meðal-
greiðsla á mán. ca. 14 þús.
Sími 456 8254.

Vetrarstarfið hjá Sund-
félaginu Vestra er hafið.
Æfingatafla verður afhent í
Sundhöllinni á Ísafirði á
laugardaginn kl. 14. Mætum
öll. Þjálfarar.

Tveir fyrir einn. Chevrolet
Astro 1991, ek. 135 þús. km.,
7 sæta, selst skoðaður, verð
kr. 1.190 þús. Ford Mustang
1988 fylgir í kaupbæti. Báðar
þessar bifreiðir eru til sýnis
við Hamraborg. Uppl. gefur
Gísli í síma 456 3166.

Óska eftir barnabílstól með
öryggisbelti. Sími 456 3135.

Ertu á leið til Reykja-
víkur? Hef mjög góða gisti-
aðstöðu þrjár mínútur frá
Kringlunni. Uppl. gefur Gyða
í síma 568 8073 kl. 17-20.

Vantar vinnu! 35 ára fjöl-
skyldumaður óskar eftir
atvinnu. Fær í margan sjó-
inn, t.d. beitningu, smíðar,
múrverk o.fl. o.fl. Uppl. í síma
456 3587 (Júlli). Er ekki á
suðurleið.

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

Óska eftir húsi á Suðureyri,
allt að ein milljón staðgr.
Uppl. í síma 861 4699 kl. 8-
18 alla virka daga.

Til sölu stór íbúð, 5 herb. á
tveimur hæðum, með lítinn
reksturskostnað á góðum
stað inni í Firði með kvöldsól
á sumrin. Sérinngangur og
tröppur út í garð. Lóðin er
góð fyrir börn og fullorðna.
Húsið er nýmálað og bílaplan
malbikað. Vigdís, hs. 421
4463 eftir kl. 17 og vs. 421
1353.

Til leigu 2ja herb. íbúð, 50
ferm., nýuppgerð. Sími 456
3003.

Til sölu gott eintak af Sub-
aru station 4x4 1986, ek.
184 þús. Ásett verð kr. 270
þús., stgr. kr. 200 þús. Uppl.
gefur Hilmar í síma 456
4647 og 456 3555.

Til sölu er Subaru Justy
J12 4WD árg. 1987, ek. 139
þús., mjög vel með farinn.
Sími 456 4078.

Til sölu 2 skrúfur í báta,
stærð 16 3/8 x 23, ónotuð,
og 19 x 25 RHT. Selst ódýrt.
Einnig óskast keypt notað
faxtæki. Sími 588 5547.

Til sölu er Samick raf-
magnsgítar með tösku,
samasem ónotaður, verð 28
þús. Uppl. í síma 456 4277
eftir kl. 18.

Til sölu MMC L-300, 2,4 l.
árg. 1991, rafmagnsrúður
og topplúga. Ek. 127 þús.
km. Toppbíll á góðu verði.
Ath. skipti á ódýrari. Sími
456 5360.

Til sölu Saab 99 árg. 1983.
Þarfnast umhyggju. Sími
456 7846.

Viltu flytja inn þinn
eiginn bíl frá USA? Eða viltu
eignast húsnæði á Flórída?
Yndisleg, ódýr vetrardvöl.
Símar 456 7808, 899 1865
eða 564 3744.

Ath! Aukakílóin og slenið í
burtu. Fæðubótarefni sem
hjálpar í baráttunni við
aukakílóin. Hafðu samb. í
síma 896 3579 (Ása).

Til sölu vel með farið Yama-
ha-píanó. Verð 160 þús.
Sími 456 7474.

Til sölu fallegt furu-hjóna-
rúm, king size án vatns-
dýnu, verð 20 þús. Ferða-
barnarúm, hentar vel sem
leikgrind, kr. 2.500. Syst-
kinasæti á vagn, kr. 1.500.
Barnabað, kr. 1.000. Elfa
skiptiborð með skúffum,
mjög gott, kr. 6.000 (kostar
11-12 þús. nýtt). Uppl. gefur
Ingibjörg í síma 456 4065.

Vantar barnapössun, 2ja
og hálfs árs gamall strákur.
Vantar stelpu sem getur sótt
hann á leikskóla kl. 18
nokkra daga í viku og verið
með hann í nokkra tíma.
Sími 456 5069.

Nýleg Sharp fartölva til
sölu. Pentium 133 Mhz
örgjörvi, 1,2 Mb harðdiskur,
innbyggt mótald. Office 97
hugbúnaður ásamt fleiri for-
ritum svo sem Photoshop
o.fl. Verð kr. 150.000,-.
Uppl. í s: 456 7055 á kvöldin



Marhnútur á borðum

Bæjarins besta
ÓHÁÐ Á VESTFJÖRÐUMFRÉTTABLAÐ

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

BÍLATANGI
Ísafirði

Símar 456 3800 og 456 4580

BÍLATANGI
Ísafirði

Símar 456 3800 og 456 4580

SONY
ATV

AIWA
PANASONIC

Busavígslur í
Framhaldsskóla

Vestfjarða virðast
orðnar öllu

mannúðlegri en
fyrrum. Í fyrra

náðist ekki
samkomulag milli

nemenda og
skólastjórnenda

um tilhögun
vígslunnar, en að
þessu sinni varð

góð sátt um
framkvæmdina.
Busar voru fluttir

eins og lömb á
gripavagni inn í

fjárréttina í
Engidal en þaðan

lá leiðin í
busaskóginn, þar

sem trjáplöntur
eru gróðursettar.

Framhaldsskóli Vestfjarða

Mannúðlegri busavígslur

Þessi lömb voru ekki leidd til slátrunar, heldur voru þau sett á vetur.
Páli Ernissyni virðist ekki leiðast að gefa lambi
ormalyf.

Lokahóf knattspyrnumanna í Bolungarvík

Lokahóf meistaraflokks
Ungmennafélags Bolungarvíkur (UMFB)

var haldið um síðustu helgi. Á
Patreksfirði éta menn refi, en í forrétt

hjá bolvískum knattspyrnumönnum var
boðið upp á hráan, óslægðan marhnút
með tómatsneiðum. Sjá nánar á bls. 5.

Fénaðurinn á vagninum.


