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Kraftadellan er
í fjölskyldunni

Framkvæmdir eru hafnar við
hinn nýja inngang eða „ramp“
sem á að verða aðalinngangur í
bráðabirgðahúsnæði Grunnskólans á Ísafirði á annarri og
þriðju hæð Kaupfélagshússins.
Rampurinn byrjar úti á plani,
utan við portið bakdyramegin,
og úr honum verður gengið
beint inn á aðra hæð hússins.
Hann á að vera tilbúinn seinnipartinn í næsta mánuði. Á
meðan er gengið inn á jarðhæðina um dyrnar inni í portinu.

Séra Gunnar Björnsson á Selfoss?

Biskup, prófastur og sóknarnefnd ekki með í ráðum

Sá orðrómur hefur verið á
kreiki og reyndar komið sem
bláköld staðreynd í fjölmiðlum, að séra Gunnar Björnsson
í Holti í Önundarfirði sé á
förum til Selfoss og muni
leysa þar af séra Þóri Jökul
Þorsteinsson. Séra Þórir Jökull fer í átta mánaða leyfi um
næstu mánaðamót og mun
dveljast þann tíma í Bretlandi
og þjóna við Ensku biskupakirkjuna. Í samtali við DV í
síðustu viku sagði sr. Gunnar
að þau hjónin væru á förum á
Selfoss, en myndu snúa aftur

vestur í vor.
Í samtali við Bæjarins besta
á mánudaginn kvaðst prófasturinn sr. Baldur Vilhelmsson
í Vatnsfirði hafa komið af fjöllum þegar hann frétti þetta og
sama mun hafa verið um sóknarnefndina. Þegar blaðið hafði
samband við biskupsstofu
varð þar fyrir svörum Þorvaldur Karl Helgason biskupsritari og sagði hann að þar
á bæ hefðu menn rétt eins og
aðrir komið af fjöllum við
þessar fréttir og ekkert samráð
hefði verið haft við embættið

um þetta mál. Biskupsstofa
hefur vissulega sitt að segja
um það, hver er þjónandi þjóðkirkjuprestur, hvar og hvenær,
og sagði Þorvaldur að þetta
hefði ekki fengið neina afgreiðslu þar. Þannig hefði
heldur ekki verið fjallað neitt
um það, hver annaðist störf
sr. Gunnars hér vestra á meðan
hann væri fjarverandi.
Þess má geta, að fyrir
nokkru sótti sr. Gunnar um
embætti sóknarprests á
Kirkjubæjarklaustri, en fékk
ekki.

 Nína Óskarsdóttir,
þrefaldur Íslandsmeistari í vaxtarrækt, er
sest að á Ísafirði.
Sjá nánar viðtal
á blaðsíðu 6.

Ísafjarðarbær

Um 500 tonn af pressuðu
brotajárni í endurvinnslu
Mikið af brotajárni beið
flutnings í Sundahöfn á
Ísafirði á sunnudag.

Gámaþjónusta Vestfjarða
og endurvinnslufyrirtækið
Hringrás í Reykjavík eru í
samstarfi um hirðingu og
brottflutning brotajárns í
Ísafjarðarbæ. Hringrás á færanlega brotajárnspressu og
hafa í henni verið pressuð um
500 tonn af brotajárni, sem

síðan er raðað í gáma og flutt
sjóleiðina suður. Hingað til
hefur brotajárnið verið flutt
ópressað, en þá er það langtum fyrirferðarmeira og mun
óhægara í flutningi. Ætlunin
er að pressan komi til Ísafjarðar einu sinni á ári og
pressi það brotajárn sem

Gámaþjónustan hefur safnað
saman í millitíðinni.
Að sögn Ragnars Kristinssonar hjá Gámaþjónustunni
er Ísafjarðarbær til fyrirmyndar í þessum efnum, en bæði
Bolvíkingar og Súðvíkingar
urða sitt brotajárn í stað þess
að senda það í endurvinnslu.
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Bæjarins besta er aðili að samtökum bæjar- og héraðsfréttablaða.
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Aftur til miðalda
Aðför Kenneths Starrs að Clinton forseta Bandaríkjanna hefur réttilega verið líkt við rannsóknarréttinn á
Spáni á miðöldum. Þegar þessum sérskipaða saksóknara
tókst ekki að finna höggstað á forsetanum fyrir
fjármálamisferli snéri hann
sér að einkalífi hans. Af
Leiðari
þessu verður aðeins eitt
ráðið: Forsetanum skyldi
komið á kné hvað sem það kostaði. Og til þess voru
engin meðöl of dýru verði keypt.
Líklega er pólitísku lífi Clintons lokið. Sitji hann
áfram á forsetastóli, sem engan veginn er víst, verður
það eingöngu til að þjóna pólitískum hagsmunum annarra
en forsetans sjálfs. Samþykkt mikils meirihluta
fulltrúadeildar Bandaríkjaþings, að birta skýrslu Starrs
og meina forsetanum aðgang að henni áður, sýnir
vonlausa stöðu forsetans gagnvart þinginu.
Fjölmiðlar hafa velt sér upp úr nákvæmum lýsingum
Monicu Lewinsky á sambandi hennar og forsetans,
stúlkuteturs, sem borið hafði ljúgvitni, en var látin njóta
friðhelgi dómstóla og gefnar upp sakir til þess eins að
unnt væri að klekkja á forsetanum fyrir fjölþreifni, þegar
aðrar ávirðingar fundust ekki. Fjöldi stórblaða krefst
afsagnar forsetans. Stjórnmálamenn bíða átekta og hafa
gát á tungu sinni.
Fram til þessa hafa skoðanakannanir sýnt að meirihluti
Bandaríkjamanna vill að Clinton verði áfram forseti.
Þessi afstaða bendir til þess að vinsældir forsetans séu
enn, þrátt fyrir allt, það miklar að hann geti vænst
fyrirgefningar. Þá er líklegt að bandarískir skattgreiðendur
séu óhressir. Starr er þegar búinn að eyða nokkrum
milljörðum íslenskra króna í verk sitt, sem opinberar á
einstæðan hátt innræti höfundar, og er dýrasta klámrit
sem sögur fara af.
Íslenskir fjölmiðlar hafa ekki látið sitt eftir liggja við
að koma kynlífsævintýrum Clintons og stúlkunnar
Monicu á framfæri. Ef til vill má flokka það undir
þjónustu við lesendur. En, þegar íslenskir skriffinnar
hafa þá tilburði helsta í greinum sínum að sparka í
forseta Bandaríkjanna af því hann liggur í svaðinu að
þeirra mati, skal spurt: Erum við Íslendingar virkilega
reiðubúnir að fara inn á þá braut sem Bandaríkjamenn
eru komnir út á með aðförinni að forseta sínum?
Hingað til höfum við að mestu virt einkalíf stjórnmálamanna og haldið því utan við deilur um störf og stefnur.
Og þótt það hafi hent íslenska fjölmiðla að velta sér upp
úr foraði þá verður því ekki trúað að nornaveiðar í
líkingu við ofsóknir Starrs á hendur Bandaríkjaforseta
sé það sem koma skal í íslenskri pólitík.
s.h.
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Efri lyftan í gagnið
fyrir skíðatímann?
Vonir standa til þess að efri
skíðalyfta á Seljalandsdal við
Ísafjörð komist í gagnið áður
en skíðatíminn hefst í vetur. Í
vor tók til starfa óformlegur
hópur áhugafólks um málið
og hóf undirbúning og lagði
inn erindi um það til bæjaryfirvalda. Það fékk ekki afgreiðslu þá og ekkert gerðist í
þessum efnum í sumar.
Nú er málið vaknað af sumardvalanum og hefur fengið
jákvæðar undirtektir í bæjarráði. „Við ætlum okkur að taka
þetta með látum. Mörg af
öflugustu fyrirtækjum bæjarins ætla að styðja okkur í
þessu og fyrirhugað er að
stofna sérstaka deild innan
Skíðafélags Ísafjarðar um
þetta eina verkefni, en síðan
yrði hún lögð niður að loknu
verki og lyftan afhent bænum

til reksturs án nokkurra langtímaskulda“, sagði Tryggvi
Guðmundsson lögfræðingur,
einn í hópnum í samtali við
blaðið.
Lyfta þessi á að verða mjög
svipuð og gamla efri lyftan á
Dalnum var og á að enda á
sama stað uppi í skálinni. Hún
verður þó heldur styttri og
endastöðin niðri verður örlítið
utar en gamla endastöðin og á
næsta hjalla fyrir ofan. Tilgangurinn með þeirri breytingu er að skemma ekki svæðið við hina nýju lyftu sem
komin er utan við gilið.
Nákvæmar kostnaðartölur
liggja ekki fyrir, en ýmis fyrirtæki og einstaklingar koma
til með að gefa töluvert mikla
vinnu, segir Tryggvi. „En við
erum með það víðtækan
stuðning, að við treystum

okkur alveg til að ljúka þessu
verki.“
Stefnt er að því að lyftan
verði tilbúin fyrir vetur, þó að
sumir álíti það töluverða bjartsýni. „Okkur þykir það brýn
nauðsyn að koma Seljalandsdalnum í full not á ný, en
hann hefur aðeins verið svipur
hjá sjón síðustu árin. Það er
orðið svo slæmt, að stundum
er Ísafjörður alls ekki nefndur
þegar verið er að segja frá
öllum helstu skíðasvæðum á
landinu, gagnstætt því sem var
fyrir nokkrum árum þegar Ísafjörður var að heita má staður
númer eitt. Við teljum þessa
lyftu lykilatriði í því að snúa
þessari þróun við“, segir
Tryggvi.
Væntanlega verður Gunnar
Þórðarson starfsmaður hópsins næstu tvo til þrjá mánuði.

Viðgerðir í Sorpbrennslunni Funa

Brennt á Skarfaskeri
um óákveðinn tíma

Langvinnar viðgerðir eru
framundan í Sorpbrennslunni
Funa í Engidal og verður ekki
brennt þar um óákveðinn
tíma. Á meðan verður sorp
Ísfirðinga brennt í gömlu
stöðinni á Skarfaskeri við
Hnífsdal. Komið hefur upp
óeðlilegt slit á rörum í katli í
Funa, sem starfsmenn hafa
verið að berjast við. Hætt var
að taka við sorpi í Funa í gær
og verður lokið við að brenna
því sem þangað er komið, en
það mun taka einhverja daga.
Víðir Ólafsson stöðvarstjóri
biður fólk um að sýna skilning
og þolinmæði, og jafnframt
að slaka alls ekki á flokkun
sorpsins, vegna þess að járn
og gler sé ekki síður slæmt í
stöðinni á Skarfaskeri en inni
í Funa.
Víðir kveðst ekki þora að
segja til um hversu langan
tíma viðgerðin tekur, en það

Sorp Ísfirðinga verður brennt á Skarfaskeri við Hnífsdal
um óákveðinn tíma vegna viðgerða á vélbúnaði Funa.
getur orðið „töluvert langur blástur inn í ofninn og bruninn
tími“ og þarf að fá efni og þar er góður“, segir hann.
Ekki liggur fyrir hvað viðvarahluti frá útlöndum. Að
sögn Víðis er leyfi fyrir því að gerðirnar í Funa muni kosta,
nota stöðina á Skarfaskeri á en reikna má með einhverjum
meðan – „það er besti kostur- milljónum króna. Það sem bilinn þegar Funi er ekki í gangi. að hefur er ekki lengur í
Í brennslunni á Skarfaskeri er ábyrgð.

Kristinn Þ. Kristjánsson.

Golfmót

Kristinn
sigraði
Kristinn Þ. Kristjánsson
GÍ sigraði án forgjafar á
Juliusar-Brand mótinu í
golfi sem fram fór á Tungudalsvelli um síðustu helgi.
Kristinn lék á 77 höggum en í öðru sæti varð Unnsteinn Sigurjónsson GB á
88 höggum. Í þriðja sæti
varð Hreinn Pálsson GÍ á
89 höggum og Tryggvi
Guðmundsson GÍ varð í
fjórða sæti, einnig á 89
höggum.
Karl Fannar GBO sigraði með forgjöf á 63 höggum nettó, annar varð Magnús Gíslason GÍ á 64 höggum, þriðji Kristinn Kristjánsson GÍ á 67 höggum
og Hreinn Pálsson GÍ varð
fjórði, einnig á 67 höggum.
Verðlaun fyrir að vera
næst holu á 7. braut fékk
Kristinn Þ. Kristjánsson.

Seljaland

Forverk
með lægsta
tilboð
Ísafjarðarbær hefur tekið
tilboði Forverks ehf. í
hönnun snjóflóðamannvirkja í Seljalandshlíð á
Ísafirði.
Tilboð Forverks hljóðaði
upp á rúmar 4,9 milljónir
króna eða 60,8% af kostnaðaráætlun. Verkfræðistofa
Sigurðar Thoroddsen bauð
tæpar 6,2 milljónir í verkið
eða 75,6% af áætlun, VSÓRáðgjöf ehf., bauð rúmar
7,5 milljónir eða 92,2% og
Hönnun hf. bauð 7,8 milljónir króna sem svarar til
95,1% af kostnaðaráætlun.
Kostnaðaráætlun hljóðaði hins vegar upp á 8,2
milljónir króna. Bæjarráð
hefur gert athugasemdir
við fyrirhugaða legu garðsins.

Boltafélag Ísafjarðar

Ísafjarðarbær

Ísafjarðarbær

Uppskeruhátíð

Jóhanna aðalbókari

Förgun katta

Uppskeruhátíð Boltafélags Ísafjarðar fyrir nýliðið keppnistímabil fer fram í sal Grunnskóla Ísafjarðar laugardaginn
19. ágúst nk. og hefst kl. 15. Á uppskeruhátíðinni verða
veitt vegleg verðlaun fyrir góðan árangur, ástundun og
fleira í öllum flokkum auk þess sem boðið verður upp á
kaffiveitingar. Foreldrar og börn þeirra eru hvött til að mæta.

Jóhanna Eyfjörð sem undanfarið hefur gegnt starfi aðalgjaldkera Ísafjarðarbæjar hefur verið ráðin aðalbókari bæjarins. Í fyrra starf hennar hefur verið ráðin Pálína Kristín
Garðarsdóttir úr Mosfellsbæ. Auk Pálínu sóttu um stöðuna þeir Bergur Torfason á Þingeyri og Grétar Kristjónsson frá Reykjavík. Þær hafa báðar tekið til starfa.

Á fundi bæjarráðs Ísafjarðarbæjar fyrir stuttu var gengið
frá ráðningu tveggja einstaklinga til að fara með förgun
katta í sveitarfélaginu. Á Ísafirði mun Þorbjörn Jóhannesson
sjá um verkið og Kristján Einarsson á Flateyri. Á sama
fundi var lagt fram bréf frá Friðnýju Jóhannesdóttur lækni
þar sem hún segir upp starfi sínu sem læknir Hlífar.
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Norðanverðir Vestfirðir

Bæjarfélög móta
vímuvarnastefnu

Vilja hafa skóla áfram í Hnífsdal
Nokkrir fulltrúar íbúa í Hnífsdal gengu í síðustu viku á fund bæjaryfirvalda í Ísafjarðarbæ og afhentu undirskriftalista
með tilmælum um að Hnífsdalsútibú Grunnskólans á Ísafirði verði starfrækt áfram fyrir 1.-4. bekk. Á myndinni taka
þau Birna Lárusdóttir forseti bæjarstjórnar, sem einnig á sæti í fræðslunefnd, og Halldór Halldórsson bæjarstjóri við
erindi Hnífsdælinga.

Móðir fjallar um áfengissölu til unglinga og fíkniefni

Hvers vegna er ekki
farið að lögum?

Móðir sem vill ekki láta
nafns síns getið opinberlega
kom að máli við blaðið og
hafði eftirfarandi að segja:
„Í þessu landi eru lög um
það, hvað má og hvað má ekki.
Til dæmis mega unglingar
yngri en 18 ára ekki fá afgreiddar sígarettur. En þeir fá
samt afgreiðslu hér vestra og
það skiptir sér enginn af því.
Það er iðulega verið að klaga
þetta til lögreglunnar og hún
er jafnvel að fara á staðina, en
það er í rauninni enginn þrýstingur á þá sem selja þetta að
fara að lögum.
Á skemmtistöðunum hérna,
Eyrinni, Sjallanum, Vagninum á Flateyri – ég þori ekki
að segja um Finnabæ í Bolungarvík, ég þekki það ekki
nógu vel, en ég veit fullkomlega um hina staðina þrjá –
þar komast inn börn allt niður

í 16 ára aldur og fá afgreitt
áfengi eins og ekkert sé. Í vor
hafði ég persónulega samband
við lögregluna, til þess að
sautján ára sonur minn fengi
ekki inngöngu og afgreitt
áfengi á Eyrinni. Það hafði
ekkert að segja. Lögreglan á
að halda uppi lögum. Hún tekur þessa sömu unglinga fyrir
að aka of hratt, sem betur fer,
og þeir þurfa að borga mörg
þúsund krónur í sekt fyrir það.
En hvers vegna fylgjast ekki
sýslumaður og lögregla og
bæjaryfirvöld með því, að þeir
sem hafa leyfi til að reka
vínveitingahús fari að lögum?
Hvers vegna fylgjast þessir
aðilar ekki með því, að börnin
okkar fái ekki afgreiðslu þar?
Þau fá líka afgreiðslu í
verslun ÁTVR á Ísafirði allt
niður á 18 ára gömul. Ég veit
um móður sem kvartaði við

lögreglu um þetta út af syni
sínum í vor, en þetta hefur
ekki breyst. Þessi sami piltur
gengur ennþá inn í áfengisverslunina og fær afgreiðslu.
Ég þekki pilt sem er kominn
yfir tvítugt í dag, og hann sagði
mér að þegar hann var 16 ára
gamall og var að byrja í Framhaldsskólanum, þá fékk hann
afgreiðslu af því að hann var
með skegg, og hann sá um að
kaupa brennivínið fyrir krakkana sem bjuggu á heimavistinni.
Ég er þeirrar skoðunar, að
þegar börnin hafa óhindraðan
aðgang að sígarettum og
áfengi í trássi við lög, án þess
að nokkur skipti sér af því, þá
muni leiðin hjá mörgum liggja
áfram út í fíkniefnin. Hér er
fullt af sölumönnum og sífellt
eru að bætast við nýir einstaklingar sem eru í þessum

efnum. Mér finnst eins og
ekkert sé að gerast. Samtökin
VÁ VEST (Vímuvarnir á
norðanverðum Vestfjörðum)
verða að hafa dyggan stuðning
sveitarfélaganna og yfirvalda
almennt til þess að geta náð
þeim árangri sem þau stefna
að.
Mér er nóg boðið. Hvers
vegna er fólkið sem rekur
þessa staði ekki látið fylgja
lögum? Hvers vegna er verslun ÁTVR ekki látin fylgja
lögum? Mér finnst ekki síður
brýnt að farið sé að lögum í
þessum efnum og því fylgt
eftir en í umferðinni. Bæjaryfirvöld virðast bæði sofandi
og skilningslaus og ég er
hrædd um að lögreglan sé of
vanmáttug. Það þarf að gera
fleira en að stöðva þá sem aka
of hratt.“

Skipasmíðastöðin á Ísafirði

Framkvæmdastjóraskipti
 og nýr læknir tekur til starfa á Heilbrigðisstofnuninni í Ísafjarðarbæ
Framkvæmdastjóraskipti verða í Skipasmíðastöðinni á Ísafirði um mánaðamótin. Sigurður Jónsson
skipatæknifræðingur sem
hefur gegnt starfinu undanfarin ár mun hverfa til annarra verkefna, sem ekki er

tímabært að greina frá að svo
stöddu.
Við tekur Matthías Einarsson, 33 ára viðskiptafræðingur, sonur Einars Matthíassonar sem á sínum tíma var kaupfélagsstjóri á Ísafirði. Eiginkona Matthíasar er Þóra

Gunnarsdóttir læknir, og mun
hún koma í stað Helga Sigmundssonar læknis á Heilsugæslunni, sem fór til framhaldsnáms í Bandaríkjunum í
sumar. Matthías hefur áður
starfað hjá Ríkisbókhaldi og
síðan hjá Siglingastofnun.

Stjórn Skipasmíðastöðvarinnar á Ísafirði hefur
ráðið nýjan framkvæmdastjóra.

Bæjarstjórnir Bolungarvíkur og Ísafjarðarbæjar og
hreppsnefnd Súðavíkurhrepps ásamt félags- og
fræðslunefndum sveitarfélaganna munu koma saman
á Núpi í Dýrafirði nk. laugardag til að hefja vinnu við
mótun samræmdrar vímuvarnastefnu sveitarfélaganna.
Auk framangreindra aðila
hefur mörgum öðrum verið
boðið að taka þátt í mótuninni með því að mæta til
vinnufundarins. Þar á meðal
eru stjórnir íþróttafélaga,
björgunarsveita og þjálfarar.
Allir frá heilsugæslu, kennarafélögum, foreldrafélögum, nemendafélögum og

lögreglu, svo fáir séu nefndir, hafa einnig fengið boð
um að taka þátt í mótuninni.

Ísafjarðarbær

Af bæjarmálum
Fyrsti fundur bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar eftir sumarleyfi var haldinn á Þingeyri í síðustu viku. Áður en
fundurinn hófst fór dagskrá
fundarins í dreifingu en þar
kennir margra grasa eins og
oft áður.
Bæjaryfirvöld í Ísafjarðarbæ hafa ákveðið að taka
kauptilboði Pálínu J. Jensdóttur í fjósið á Kirkjubæ í
Skutulsfirði. Pálína er dóttir
Jens Guðmundssonar frá
Bæjum sem er látinn, en
hann bjó á Kirkjubæ um
árabil.
Brynja Pála Helgadóttir
hefur sent bæjaryfirvöldum
bréf þar sem óskað er eftir
endurskoðun á leikskólagjaldi fyrir þá er hefja munu
fjarnám í hjúkrunarfræði á
Ísafirði við Háskólann á Akureyri í haust. Bæjarráð vísaði málinu til skóla- og
menningarfulltrúa bæjarins.
Ragnar Edvaldsson fornleifafræðingur hefur ritað
bæjaryfirvöldum bréf þar
sem hann spyrst fyrir um
áhuga Ísafjarðarbæjar á
skráningu fornleifa í bæjarfélaginu. Ragnar hefur undanfarin misseri séð um
skráningu fornleifa í Bolungarvík. Erindinu var vísað
til umhverfisnefndar.
Kolbrún Sverrisdóttir hefur ritað bæjaryfirvöldum
bréf þar sem hún fer fram á
styrk til námskeiða í íslensku fyrir nýbúa í Ísafjarðarbæ. Erindinu var vísað til
félagsmálanefndar
og
fræðslunefndar.
Ólafía Karlsdóttir og
Rögnvaldur Bjarnason
Smárateigi 1 í Hnífsdal hafa
ritað bæjaryfirvöldum bréf
þar sem óskað er eftir að
þinglýstri kvöð um dvalar-

tíma í húsinu við Smárateig
1 verði aflétt, en umrætt hús
var selt á niðursettu verði
þar sem það stendur á snjóflóðahættusvæði. Bæjaryfirvöldum er ekki heimilt
að verða við erindinu segir í
bæjardagskrá.
Sumarbústaðaeigendur í
Tungudal hafa ritað bæjaryfirvöldum bréf þar sem
óskað er eftir úrbótum á aðgengi að sumarbústöðum
þeirra, með lagningu vega.
Erindinu var vísað til umhvefisnefndar.
Önfirðingafélagið
í
Reykjavík hefur ritað bæjaryfirvöldum bréf þar sem
félagið óskar formlega eftir
kaupum á húseigninni Sólbakka 6 á Flateyri. Bæjarráð
óskaði eftir formlegu kauptilboði frá félaginu og fól
bæjarstjóra að óska eftir
heimild Ofanflóðasjóðs til
sölu eignarinnar.
Íbúar við Seljalandsveg á
Ísafirði, frá númer 76 og inn
að Engi hafa ritað bæjaryfirvöldum bréf þar sem
óskað er eftir niðurfellingu
fasteignagjalda, þar sem
þessar húseignir eru á svokölluðu rauðu svæði vegna
hugsanlegra snjóflóða úr
Eyrarfjalli. Í fundargerð
bæjarráðs segir að ráðið hafi
ekki heimild til niðurfellingar fasteignagjalda, en
bæjarstjóra var falið að
kanna málið nánar.
Lögmannastofan Skeifunni 11a í Reykjavík hefur
sent bæjaryfirvöldum bréf
þar sem fram kemur að
Kvenfélagið Ósk á Ísafirði
hefur falið stofunni málefni
sín vegna viðskipta við Ísafjarðarbæ um Austurveg 11
á Ísafirði, þar sem Tónlistarskóli Ísafjarðar er til húsa.
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Mótorhjólið er sautján
árum eldra en eigandinn
- sem þó er ekkert unglamb lengur
Mótorhjól eru allmiklu sjaldséðari á
Ísafirði á seinni árum en í gamla
daga, þegar Matthías Bjarnason og
aðrir járnkarlar voru upp á sitt besta
og þeystu á fretandi vélfákum um
götur Ísafjarðar, sjálfum sér og ungum
stúlkum til yndisauka en eldri borgurum stundum til talsverðrar hrellingar.
Á góðviðrisdögum um helgar
má þó stundum enn í dag sjá
mann á rauðu, fallegu og
fornlegu mótorhjóli á
fremur rólegri siglingu
um götur bæjarins.
Þetta er Þorbergur
Kjartansson, starfsmaður hjá Íslandspósti á Ísafirði og
áhugamaður um
gömul mótorhjól.
Hann er 36 ára
að aldri en
sparihjólið
hans er
miklu
eldra,
eða
fimmtíu
og

Þorbergur Kjartansson á Ariel hjólinu.
Auk þess á hann annað breskt hjól af
Norton gerð og hjól af gerðinni Honda CL
árgerð 1973 með 350 cc mótor.

TRYGGVI GUÐMUNDSSON HDL
HAFNARSTRÆTI 1 • ÍSAFIRÐI
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 31: 130 m²
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr. Húsið er allt að
mestu uppgert . Mjög gott
útsýni Verð kr. 10,700,000,Lyngholt 8: 138 m² einb.hús á
einni hæð + 31 m² bílsk. Nýtt
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parket ný málað Skipti
möguleg. 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,Seljalandsvegur 84a: 85 m² einbýlishús á einni hæð, endurbyggt 1992 Verð kr. 6,200,000,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,-

4-6 herbergja íbúðir

MIÐVIKUDAGUR 16. SEPTEMBER 1998

Engjavegur 21: 132,2 m² 4-5
herb. íbúð á efri hæð í tvíbýlishúsi
ásamt kjallara.
Verð kr. 8,500,000,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: 131 m² 4ra
herb. íbúð á efri hæð í tvíbýlishúsi. Áhv. ca. 3,8 millj.
Verð kr. 6,800,000,Hafnarstræti 6: 158 m² 6 herb.
íbúð á 3ju hæð. Skipti á minni
eign möguleg
Verð kr. 7,500,000,Hjallavegur 8: 128,5 m²
4 herb. íbúð á neðri hæð í
tvíbýlishúsi. Áhv. ca. 2.8 millj.
Laus 1. janúar 1998. Verð kr.
6,900,000,Hnífsdalsvegur 27: 182 m²
glæsileg íbúð með parketi og
harðv.innr. Einnig 415 m²
iðnaðar- og viðg.húsnæði ásamt
lagerhúsnæði. Tilboð
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
minni. Áhv. ca. 3,5 millj.

þriggja ára gamalt,
smíðað árið 1945 í
Englandi, rétt í stríðslokin.
Hjólið er af gerðinni
Ariel og mun hafa komið
mjög snemma hingað til
lands, en hluti af því er
reyndar úr hjóli af
gerðinni Matchless. Á
tímum innflutningshafta
á sjötta áratugnum hafa
menn trúlega orðið að
tjasla saman því sem til
var. Það var búið að
skeyta saman hluta úr
grindum og í rauninni
ómögulegt að gera það
upp sem original á
hvorn veginn sem var,
segir Þorbergur. Þegar
ég fékk hjólið var það í
því ástandi að um tvennt
var að ræða, nota það í
varahluti eða leggja
talsverða vinnu í að gera
það upp eins og það
hafði verið skeytt
saman.
Áhugi Þorbergs á
mótorhjólum vaknaði
ekki fyrr en hann var um
tvítugt. Þá prófaði ég
hjól í eigu mágs míns úti
í Þýskalandi, en hann
hefur fengist við að gera
upp gömul bresk hjól.
Umræddur mágur er
Þjóðverji, en Frauke
Eckhoff eiginkona
Þorbergs er þýsk að
uppruna. Þorbergur
sjálfur er úr Reykjavík en
hefur búið á Ísafirði
ásamt fjölskyldu sinni
síðustu tólf árin.

að stússa við þetta inni í
bílskúr. Hondan er með
350 cc mótor og Þorbergur er rétt byrjaður
að koma henni saman.
Þau hjól eru frekar ódýr
en varahlutirnir dýrir,
þannig að í raun og veru
borgar sig varla að gera
það upp, segir hann.
Ariel/Matchless-hjólið
er tveggja sæta með
350 cc mótor. Þorbergur
eignaðist það árið 1987.

Þorbergur Kjartansson, Oddný dóttir hans (fjögurra ára, að
verða fimm) og spegilgljáandi Ariel/Matchless-mótorhjólið
frá 1945.
Hann hefur reyndar
ekki átt mjög mörg hjól
gegnum tíðina. Nú á
hann tvö bresk hjól,
Ariel-hjólið gamla og
annað yngra af gerðinni
Norton, en þriðja hjólið
er Honda CL árgerð
1973. Yngri hjólin eru
bæði sundurtekin í
bílskúrnum um þessar
mundir og bíða viðgerðar og yfirhalningar. Ég
átti fyrst japanskt hjól af
gerðinni Suzuki TS 400,
en ég hafði meiri áhuga
á breskum hjólum og
fékk mér Norton-hjól og
hef verið mest á því. Það
er heppilegra til að
ferðast á en Ariel-hjólið,
sem er meira til spari.
Krakkarnir hafa gaman
af því að fara með mér á
hjólinu. Annars hef ég
alveg eins gaman af því

Þá var að vísu rétt
hægt að setja það í
gang, en mótorinn var
þannig mixaður að hann
smurði sig ekki. Hann er
skráður um 17 hestöfl
og hjólið á að geta náð
110-120 km hraða, ef
mikið liggur við. Þorbergur kveðst samt ekki
hafa prófað það. Þetta
er ekki þannig hjól að
maður sé að flýta sér
mikið á því. Hjólið er
með svokallaðri magnettukveikju, eins og áður
tíðkaðist, en ekki með
platínukveikju, og
sitthvað annað er með
fornlegum hætti.
Ekki veit Þorbergur hvað
hann hefur varið miklu af
tíma og peningum til að
gera gamla hjólið upp.
Ég hef stöðugt verið að
stússa eitthvað í því

Pólgata 5a:

121m² nýlega uppgerð 4ra herbergja íbúð
á n.h. í þríbýlishúsi ásamt bílskúr og 1/2 kjallara.
Íbúðin er laus strax
Verð kr. 6,300.000,Verð kr. 6,900,000,Túngata 21: 77,8 m² 4ra herb.
risíbúð á 3ju hæð í þríbýli. Inng.
sameiginl. m/2. hæð. Nýlega
viðgert þak. Áhv. ca. 600 þús.
Verð kr. 5,600,000,-

3ja herbergja íbúðir
Pólgata 6: 55 m² risíbúð í
fjölbýlishúsi, ásamt geymslu í
kjallara. Mikið endurnýjuð. Góð
kjör í boði. Verð kr. 3,900,000,Sólgata 8: 80 m² íbúð í góðu
standi á neðri hæð í fjölbýlishúsi.
Áhv. ca. 3 millj.
Verð kr. 5,800,000,Stórholt 7: 76 m² íbúð á 1. hæð

fyrir miðju í fjölbýlishúsi. Ásamt
sér geymslu.
Verð kr. 4,800,000,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.
Verð kr. 6,500,000,-

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

2ja herbergja íbúðir

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

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

Atvinnuhúsnæði

þennan liðlega áratug
sem ég er búinn að eiga
það, en maður hefði
getað verið langtum
fljótari. Stundum þarf að
kaupa varahluti að utan
og þá þarf venjulega að
bíða eftir góðu tækifæri.
Ariel-reiðhjólaverksmiðjurnar byrjuðu að
framleiða mótorknúin
þríhjól fyrir síðustu
aldamót en fyrirtækið
hætti framleiðslu árið
1965 eða þar um bil. Í
Bretlandi er mikill áhugi
á svona gömlum farartækjum, þannig að
stundum er auðveldara
að verða sér úti um
varahluti í þau en miklu
yngri hjól og ýmsir
varahlutir í þau eru
framleiddir sérstaklega í
dag. Margt í þessum
gömlu hjólum er sameiginlegt með ólíkum
tegundum. Gírkassinn
var t.d. notaður af
a.m.k. tveimur eða
þremur öðrum mótorhjólaverksmiðjum og
magnettukveikjan og
blöndungurinn í svo til
öllum breskum mótorhjólum á þessum tíma
voru frá sama framleiðanda. Hluti sem þarf að
endurnýja reglulega,
eins og t.d. púströr, er
yfirleitt auðvelt að fá,
segir Þorbergur.
Norton-hjólið er 850
cc, smíðað árið 1974, og
þótti dálítið gamaldags
á þeim tíma. Vélin og
gírkassinn eru aðskilin
og keðja á milli, svipað
og á Ariel-hjólinu, og
hönnunin í meginatriðum eins og var í kringum 1950. Breskir mótorhjólaframleiðendur áttu
margir í rekstrarerfiðleikum um og upp úr
1960 og breyttu lítið um
hönnun og framleiðsluhætti og ýmsir fóru á
hausinn. Samt hafa

þessi hjól ákveðinn
sjarma, segir Þorbergur. Norton-hjólið er
um þessar mundir
sundurtekið vegna
fremur smávægilegrar
bilunar, en stykki úr því
þarf ég að senda út til
viðgerðar. Ég ætla að
nota tækifærið á meðan
og gera það flott í vetur.
Það getur komist þó
nokkuð hratt, eða upp í
200 km hraða. Ég hef
aðeins prófað það í
botni á hraðbrautunum
úti í Þýskalandi, en ekki
hérlendis. Hraðamælirinn sýndi 200 km en ég
veit ekki hvort hann er
alveg réttur. Mér leið nú
ekkert allt of vel á þeim
hraða.
 Ef þú seldir gamla
Ariel-hjólið, hvað fengir
þú fyrir það?
Ég fengi nú meira fyrir
Nortoninn. Ég gæti selt
hann í Bretlandi fyrir 4-5
þúsund pund ef hann er
í topplagi, en Ariel-hjólið
færi kannski á 1.500
pund. Það er mikið til í
Bretlandi af gömlum
hjólum sem voru einkum
notuð á sínum tíma til
að fara í og úr vinnu. Um
1930 voru þar fleiri
mótorhjól en bílar.
 Sýna bílstjórar hér
mótorhjólamönnum
tillitssemi?
Já, yfirleitt. Ef maður
er alltaf viðbúinn hinu
versta, þá á maður að
sleppa þokkalega frá
þessu.
Þorbergur kveðst
aðeins einu sinni hafa
lent í óhappi. Það var
þegar bíll sem keyrði
samhliða honum upp
Hverfisgötuna beygði í
veg fyrir hann, þannig að
handfangið á handbremsunni straukst við
hliðina á bílnum. En ég
slapp alveg og hjólið
líka, en bíllinn skarst
dálítið illa á hliðinni.

Atvinna
Starfsfólk óskast í afgreiðslu og pökkun.
Vinnutími fyrir hádegi, eftir hádegi og allan
daginn.
Einnig vantar ræstitækni í bakaríið.
Upplýsingar gefa María eða Rósa.
Gamla bakaríið.

Rýmingarsala!
40% afsláttur af gjafavöru, pottum,
servíettum, kertum og fleiru.

50% afsláttur af allri jólavöru.
Verið velkomin!
Blómabúð Svanfríðar

Fasteignin að Mjallargötu 5, Ísafirði
er til sölu. Á efri hæð er gisting en
á neðri hæð verslun. Tilboð óskast.
Upplýsingar í síma 456 3659 og
456 3970 á kvöldin

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

Fasteignaviðskipti
Eftirtaldar eignir eru einungis sýnishorn úr söluskrá okkar, leytið nánari upplýsinga á skrifstofu.

ÍSAFJÖRÐUR:
Heiðarbraut 12: Rúmlega 220m²
tvílyft einbýlishús ásamt bílskúr. Geta
verið tvær íbúðir. Laust fljótlega.
Verðkr.11.500.000.Skipti á minni eign koma til greina.
Kirkjubær: Lítið einbýlishús. Laust.
Mánagata 6: Efri hæð 155m² 5-6
herbergja. Laus fljótlega.
Verð: 6.300.000,Mjallargata 6, norðurendi: Lítil 34 herb. íbúð ásamt tvöföldum bílskúr.
Laus fljótlega.
Pólgata 4: 5 herbergja íbúð á 3.
hæð. Verð: 3.600.000,-

Stakkanes 6: Rúmlega 140m²
raðhús ásamt bílskúr og sólstofu.
Verð 11.500.000,Sunnuholt 1: Eitt glæsilegasta húsið
í bænum. 277m², ásamt bílskúr.
Pólgata 6: 3ja herbergja íbúð á 3.
hæð. Laus fljótlega.
Stórholt 11: 3ja herbergja íbúð á
3. hæð fyrir miðju. Laus.
Verð: 4.300.000,Stórholt 13: 4ra herb. íbúð á 2. hæð
ásamt bílskúr. Skipti á ódýrari eign
eða jafnvel bíl koma til greina. Íbúðin
er laus. Verð kr. 7.800.000
Strandgata 5: Hnífsdal, 2ja herb.
íbúð 65 m² á 2. hæð í sambýlishúsi.
Íbúðin er laus. Verð kr. 1.600.000

Hlíðarvegur 14: Einbýlishús - kjallari, hæð og óinnréttað ris.
Grunnflötur ca. 90m². Húsið er nýuppgert að mestu.
Verð: 10.400.000,-

PATREKSFJÖRÐUR:
Aðalstræti 16: Lítið einbýlishús.
Verð kr. 600.000,-. Laust.
Aðalstræti 23: Efri hæð og ris í
tvíbýli. Verð kr. 700.000,-. Laust.
Aðalstræti 39: Efri hæð.
Verð kr. 1.000.000,- Laust.
Brunnar 2: 170 m² einbýlishús.
Laust. Verð kr. 5.200.000,Hjallar 10: Stórt einbýlishús - laust.
Verð: 3.600.000,-

ÖRLYGSHÖFN:
Einbýlishús ásamt bílskúr.
Þarfnast viðgerðar. Laust.
Verð kr. 600.000,-

REYKHÓLAR:
Suðurendi í tvíbýlishúsi. Mikil eign.
Verð kr. 3.000.000.-

FLATEYRI:

Aðalstræti 13: Efri hæð í tvíbýlishúsi ásamt hálfum kjallara
og tvöföldum bílskúr.

Brennivín í Vöruval í Bolungarvík?

Hjallavegur 9: 3ja og 4ja herbergja
íbúðir.
Hjallavegur 14 og 16: Lítil raðhús
á einni hæð.
Hjallavegur 18: Efri og neðri hæð í
tvíbýlishúsi.

Hjallavegur 20: Efri hæð í tvíbýlishúsi
Hafnarstræti 23: Einbýlishús ásamt
bílskúr. Húsið er laust. Verð:
2,600,000,Góð áhvílandi lán fylgja öllum
eignunum á Flateyri.

BOLUNGARVÍK:
Þuríðarbraut 9: Rúmlega 120m²
einbýlishús úr timbri ásamt mjög
stórum bílskúr (hátt til lofts). Húsið
getur verið laust fljótlega. Verð kr.
6.200.000.Búðarkantur 2: Rúmlega 200m²
stálgrindarhús.
Holtabrún 5: Ca. 140m² einbýlishús ásamt bílskúr.
Hafnargata 7: 86m² neðri hæð í
tvíbýlishúsi.
Höfðastígur 6: U.þ.b. 80m² kjallaraíbúð. Íbúðin er laus. Verð:
1.200.000,-

SUÐUREYRI:
Hlíðarvegur 10: Efri hæð í tvíbýlishúsi. Góð áhvílandi lán.

Óshlíð og Hnífsdalur

Bolvíkingar vilja áfengisútsölu Meiri ökuhraði?

Bæjarstjórn Bolungarvíkur samþykkti í síðustu
viku tillögu bæjarráðs að
mæla með því að ÁTVR
opni áfengisútsölu í bænum, enda sé það „sjálfsagt
og eðlilegt að verslun með
vínanda og áfengi verði
leyfð í kaupstaðnum að
uppfylltum þeim skilyrðum
er verslun með slíkan varn-

ing krefst“.
Það er síðan algerlega á
valdi ÁTVR hvort útsala verður opnuð í Bolungarvík. Samkvæmt nýjum lögum þarf ekki
lengur almenna atkvæðagreiðslu í byggðarlagi til þess
að óska eftir áfengisútsölu,
heldur nægir samþykkt bæjaryfirvalda.
Vöruval í Bolungarvík hef-

ur þegar látið í ljós áhuga á
því að fá að reka áfengisútsölu
í versluninni. Bæjaryfirvöld
taka enga afstöðu til þess, hvar
útsalan yrði til húsa, ef til
kæmi.
„Það eina sem okkur vantar
hér í Bolungarvík er áfengisútsala. Þá værum við í góðum
málum“, sagði framámaður í
Bolungarvík í samtali við

Vöruval í Bolungarvík.
blaðið. „Að vísu væri líka
gott að fá millilandaflugvöll
og svolítið meiri kvóta. Þá
væri það fullkomnað.“

Margir Bolvíkingar (og
fleiri) una illa við þær hraðatakmarkanir sem í gildi eru
á Óshlíð og í gegnum Hnífsdal. Núna er 70 km hámarkshraði á Óshlíðarvegi
og 35 km hámarkshraði á
leiðinni gegnum Hnífsdal.
Bæjaryfirvöld í Bolungarvík hafa byrjað þreifingar
við bæjaryfirvöld í Ísafjarð-

arbæ og lögreglustjórann á
Ísafirði, um að hámarkshraði á Óshlíð fáist hækkaður í 80 km/klst og að hámarkshraði í Hnífsdal verði
einnig hækkaður, svo og að
„ökuhraði á þjóðvegum
verði samræmdur innan
lögsagnarumdæma sveitarfélaganna svo sem kostur
er."
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Margrét Danadrottning og Hinrik prins aka um miðbæ Hróarskeldu ásamt bæjarstjóranum á staðnum.

Halldór Halldórsson bæjarstjóri skrifar um heimsókn bæjarfulltrúa til Hróarskeldu

Hróarskelda
Hróarskelda er vinabær Ísafjarðarbæjar, áður Ísafjarðar,
til margra ára. Dagana 3. - 6.
september sl. hélt bærinn upp
á 1000 ára afmæli sitt og bauð

til afmælisins fjölda gesta
þ.ám. tveimur fulltrúum Ísafjarðarbæjar, bæjarstjóra og
forseta bæjarstjórnar, ásamt
mökum þeirra en það voru

TILBOÐ Í AKSTUR
Ísafjarðarbær auglýsir eftir tilboðum í
fólksflutninga á leiðunum ÞingeyriFlateyri-Ísafjörður-Flateyri-Þingeyri
og Ísafjörður-Suðureyri-Ísafjörður.
Æskilegt er að boðið sé í báðar leiðir
sameiginlega. Fargjald pr. ferð fyrir
einn verði kr. 120.- og renni til tilboðsgjafa.
Allar frekari upplýsingar um ferðafjölda, tímaáætlanir og æskilegan búnað og stærð bifreiða liggja frammi á
skrifstofu Ísafjarðarbæjar, Stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði.
Tilboð verða opnuð fimmtudaginn
24. september nk. kl. 11:00 í fundarsal
bæjarstjórnar í Stjórnsýsluhúsinu á
Ísafirði.
Réttur er áskilinn til að taka hvaða
tilboði sem er eða hafna öllum.
Ísafirði, 16. september 1998.
Bæjarstjórinn í Ísafjarðarbæ.

Halldór Halldórsson bæjarstjóri og kona hans Guðfinna
M. Hreiðarsdóttir, Birna Lárusdóttir forseti bæjarstjórnar
og maður hennar Hallgrímur
Kjartansson.
Fulltrúar Ísafjarðarbæjar
flugu til Danmerkur þann 3.
september úr blíðskaparveðri
hér heima, 20 stiga hita og
fínu veðri, í Danmerkurveðrið
sem reyndar var ágætt en þar
vill reyndar oft blása hressilega.
Til Hróarskeldu er 30 mín.
akstur frá Kaupmannahöfn og
fylgdi sérstakur leiðsögumaður okkur Íslendingunum til
miðbæjar Hróarskeldu þar
sem okkur var ætluð hótelvist
í aðeins 1 mín. göngufæri við
ráðhús bæjarins. Um kvöldið
var svo móttaka í fundarsal
ráðhússins þar sem bæjarstjórinn hélt ræðu og fulltrúar
vinabæjanna afhentu smærri
gjafir. Ekki reyndar allir fulltrúarnir og þ.á m. við frá Ísafjarðarbæ því við höfðum
enga smærri gjöf heldur vestfirskan stein úr Skötufirði sem
vó rúmlega hálft tonn, unninn
af myndlistamanninum Jóni
Sigurpálssyni og valinn af

- 1000 ára afmæli bæjarins

Fulltrúar allra Norðurlandanna sem mættu til afmælisins.
Ásthildi Cecil Þórðardóttur fjörðinn.
garðyrkjustjóra. Birnu LárusLaugardagurinn 5. septemdóttur var þakkað sérstaklega ber var svo hinn eiginlegi háað hafa ekki rogast með svona tíðardagur en þá var margt
þungan stein upp í ráðhús.
um að vera frá morgni til
Daginn eftir þann 4. sept- kvölds. Það sem stóð upp úr
ember var móttaka með póli- hjá okkur var þó vígsla 1000
tískt kjörnum fulltrúum og ára skógarins sem Danirnir
hennar hátign drottningu Dan- kalla en þar er eitthvað sem
merkur ásamt prinsi. Birna minnir á hin Norðurlöndin frá
Lárusdóttir fór í þá móttöku. vinabæjunum. Það verður að
Síðar um daginn var sigling segjast alveg eins og er að
hinna sömu út á Hróarskeldu- steinninn okkar vakti mestu

athyglina enda sker hann sig
úr í svona umhverfi. Steinninn
er vel unninn sem listaverk af
Jóni Sigurpálssyni og stendur á ryðfríum löppum og hallar
að manni eins og ræðupúlt.
Ofan á honum er glerplata
með íslenskum texta og
dönskum og er platan unnin
af Dagnýju Þrastardóttir.
Textinn var settur upp á
íslensku af Halldóri Halldórssyni en fékk mikla breytingu

LEIKSKÓLINN SÓLBORG AUGLÝSIR
Leikskólakennari eða annað uppeldismenntað starfsfólk óskast í 50% stöðu
eftir hádegi á leikskólann Sólborg.
Upplýsingar veitir leikskólastjóri í
síma 456 3185.
Halldór Halldórsson bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar ásamt fulltrúum annarra vinarbæja Hróarskeldu á Norðurlöndum við
tré sem gróðursett var í tilefni afmælisins.
6
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Ísafjarðarprestakall

Gjöf Ísfirðinga til íbúa Hróarskeldu var þessi steinn sem
unninn var af Jóni Sigurpálssyni myndlistarmanni á Ísafirði.
til batnaðar í meðförum Þóris
Sveinssonar fjármálastjóra
sem gerði einnig dönsku
þýðinguna enda fær dönskumaður. Textinn hljóðar svona
á dönsku:
Fra islandske venner.
Venskabet er kostbart, det skal
dyrkes, så det gror og varer
længe.

Stenen er en gave fra Isafjordskommune i anledning af
Roskildes 1000 års jubilæum.
September 1998.
Steinninn er til mikillar
prýði í þessum garði og er
öllum þeim sem komu að
tilurð hans og gerð til mikils
sóma.
Síðasta daginn 6. september

Fulltrúar Ísafjarðarbæjar í afmælinu við gjöfina. F.v.
Hallgrímur Kjartansson, Birna Lárusdóttir, Guðfinna
Hreiðarsdóttir og Halldór Halldórsson.
fórum við svo í skoðunarferð
um víkingaskipasafn þeirra í
Hróarskeldu sem er mjög
merkilegt en þar eru yfir 1000
ára gömul skip sem fundist
hafa í pörtum úti í firðinum.
Þar er einnig unnið að skipasmíðum upp á gamla móðinn
og má fylgjast með því á staðnum.

Það voru þreyttir en ánægðir fulltrúar Ísafjarðarbæjar
sem náðu heim til Íslands eftir
viðburðarríka þriggja daga
ferð til Hróarskeldu. Sannfærðir um að svona vinabæjarsamskipti eru erfið en skipta
máli sérstaklega upp á tengsl
okkar við frændur og frænkur
á öðrum Norðurlöndum.

Barnaguðsþjónustur hefjast í Ísafjarðarkirkju laugardaginn 19. september. Samverurnar eru frá kl. 11-12. Foreldrar eru hvattir
til að koma með yngstu börnunum. Kirkjustrætó leggur af stað úr Holtahverfi kl.
10:45.
Væntanleg fermingarbörn í Ísafjarðarsókn
eru boðin ásamt foreldrum sínum til guðsþjónustu í Ísafjarðarkirkju sunnudaginn 20.
september kl. 11:00. Þar fer fram skráning,
kynnt verða fermingarstörf vetrarins, svo og
væntanlegir fermingardagar.
Fyrsti biblíulestur vetrarins verður mánudagskvöldið 21. september kl. 20:30. Lesin
verður Opinberunarbók Jóhannesar. Stuðst
verður við skýringarrit Sigurbjörns biskups
Einarssonar og Elisabeth Schussler Fiorenza.
Allir eru hjartanlega velkomnir.
Ísafjarðarprestakall.

Lögreglan
á Ísafirði

Skotvopnanámskeið
Námskeiði í meðferð skotvopna sem hefjast
átti 17. september, hefur verið frestað. Námskeiðið hefst föstudaginn 25. september og
lýkur með prófi sunnudaginn 27. september.
Námskeiðagjald er kr. 8.000 og greiðist
við upphaf námskeiðs.
Skráningarfrestur rennur út miðvikudaginn
23. september.
Nánari upplýsingar og skráning er á lögreglustöðinni á Ísafirði í síma 456 4222.
Lögreglan á Ísafirði.

Tónlistarskóli Ísafjarðar
Austurvegi 11 • 400 Ísafjörður • Sími 456 3926

Í tilefni 1000 ára afmælis Hróarskeldu var bakað 1000
metra langt vínarbrauð sem teygði sig í gegnum miðbæinn.

Margrét Danadrottning ásamt bæjarstjóranum í Hróarskeldu í veislu sem haldin var í tilefni afmælisins.

Rafeindafyrirtækið Póls á Ísafirði

Heldur upp á 20 ára afmælið

Rafeindafyrirtækið Póls á
Ísafirði varð 20 ára í sumar
og núna á föstudaginn milli
kl. 5 og 7 verður haldið upp
á afmælið með teiti og
sýningu í húsnæði fyrirtækisins á Ísafirði. Póls er fyrsta

fyrirtækið í sínum geira á
Íslandi og hefur verið brautryðjandi í hönnun og smíði
skipavoga og skyldra tækja í
heiminum.
Í afmælisveislunni verður
fyrsta vogin til sýnis, svo og

nýjungar sem fyrirtækið er að
koma með um þessar mundir,
svo sem nýja skömmtunarvél
sem er einstök í sinni röð hvað
varðar tækni og nákvæmni.
„Skipavogin sem fyrirtækið
setti fyrst á markað hefur

valdið straumhvörfum í
vinnslu um borð í fiskiskipum í heiminum. Það eru
furðu fáir sem átta sig á því“,
sagði Ellert B. Guðjónsson
markaðsstjóri Póls í samtali
við blaðið.

Ókeypis
tónlistarnám!
Skólann vantar nemendur á málmblásturshljóðfæri (trompet, kornett, horn, básúnu
og túbu).
Til að efla áhuga á þessum hljóðfærum
hefur verið ákveðið að bjóða nokkrum byrjendum ókeypis nám til áramóta.
Lánum hljóðfæri!
Nánari upplýsingar á skrifstofu skólans,
sími 456 3926.

Áskrift að BB
- marg borgar sig
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Kraftadellan er
í fjölskyldunni
 Nína Óskarsdóttir, þrefaldur Íslandsmeistari
í vaxtarrækt, er sest að á Ísafirði

Hér er Nína Óskarsdóttir í
toppformi á Hornafirði á
sýningarferð í fyrra.

8

Nína Óskarsdóttir byrjaði að æfa
kraftlyftingar fyrir
alllöngu, en árið
1995 byrjaði hún í
vaxtarrækt og varð
Íslandsmeistari
kvenna í þeirri
grein þrjú ár í
röð,
1995,
1996 og 1997,
bæði í sínum
þyngdarflokki
og yfir alla
línuna. „Ég var
í mínus 57 kg
flokki fyrsta árið en þyngdi mig
svo upp í næsta flokk fyrir ofan
og keppti þar næstu tvö árin.“
Nína er nýflutt til Ísafjarðar
og ætlar að vera hér að minnsta
kosti eitt ár. Hún vinnur á Hárgreiðslustofu Siggu Þrastar á
daginn en þjálfar í Studio Dan
á kvöldin.
– Ertu hætt í vaxtarræktinni?
„Nei, ég er sko ekki hætt! Ég
er bara í pásu – ég er að vinna að
því að gera mig betri en ég var.“
– Ennþá betri…
„Já, ég er stefni að því.“
– Hvað ertu gömul?
„Abbababb. Svona spyr maður ekki
konur! Þetta er svo viðkvæmt!“
– Ég skrifa nú ekki allt sem ég fæ að vita.
„Það verður bara að vera spurningarmerki
hérna!“
– Af hverju ertu komin hingað vestur?
„Það er nú málið. Ég kom hingað í mars og
var þá í hálfan mánuð, og mér líkaði svo
rosalega vel við Ísfirðinga að ég ákvað að
koma aftur. Bæði er svo góður andi hérna og
Ísfirðingar tóku mér svo óskaplega vel. Ég
er hárgreiðslunemi og er að klára, og hún
Sigga Þrastar hringdi í mig og bauð mér
vinnu og bauð mér að ljúka náminu hjá
sér. Og ég ákvað það bara einn, tveir og
tíu, það var eiginlega engin spurning,
mér líkaði svo vel hérna síðast.“
– Hvað varstu að gera hér í vor?
„Ég var hér með einkaþjálfun. Þá voru
allar fegurðardísirnar sem tóku þátt í
Fegurðarsamkeppni Vestfjarða í þjálfun
og ég var meðal annars með tvær þeirra.
Ég kom eiginlega vegna þess að önnur
þeirra, Fanney Sigþórsdóttir frænka
mín, bað mig að koma og þjálfa
sig.“
– Ertu búin að vera lengi við
þjálfun og kennslu?
„Já. Sjálf er ég búin að æfa í
fimmtán ár. Ég byrjaði í kraftlyftingum.“
– Þú ert systir Skúla Óskarssonar
kraftlyftingamanns…
„Það má segja að kraftadellan sé í
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Nína Óskarsdóttir við æfingar í Studio Dan á Ísafirði.
fjölskyldunni. Við erum þrjú
systkinin í þessu. Fyrir utan
okkur Skúla, sem er elsti
bróðirinn, er Már Óskarsson
yngsti bróðirinn í þessu líka.
Ég er næstyngst af níu systkinum.“
– Hvað ertu að kenna og
þjálfa hjá Stebba Dan?
„Að hluta til er ég með
einkaþjálfun og tek mína
kúnna sjálf í þjálfun í tækjasal...“
– Bæði konur og karla?
„Já, bæði konur og karla,
bæði unga og gamla af öllum
stærðum og gerðum. Öllum
er velkomið að fá hjálp hjá
mér. Ég hef óskaplega mikinn
áhuga á því að koma hér í
gang „Gauja litla dæmi“ fyrir
fólk sem er dálítið þungt á
sér.“
– Í þessari einkaþjálfun ertu
bara með einn í einu…
„Já, þá helga ég mig algerlega einni manneskju í 50
mínútur. Ég aðstoða og leiðbeini líka með mataræði,
hjálpa til við að setja saman
matarlista, eða þá að ég læt
fólk halda matardagbók sem
ég fer svo yfir og geri athugasemdir við. Svo er ég líka að
kenna hjá Stebba þrjú kvöld í
viku og þá er ég með opna
tíma í salnum, aðstoða fólk
sem er að byrja, vantar nýjar
æfingar og þess háttar.“
– Þú ert semsagt ekki bara
með fólk sem vill fá skrokk
eins og þú…
„Alls ekki! Það eru fæstir

sem vilja verða svoleiðis“,
segir Nína og hlær. „Það væri
agalegt ef það væru margar
Nínur.“
– Nú er ég orðinn fimmtugur, feitur, latur og ljótur. Hvað
myndir þú láta mig gera, ef ég
fengi einkatíma hjá þér? Mig
langar svo voðalega að verða
eins og Arnold Schwarzenegger um tvítugt…
„Það er allt hægt ef viljinn
er nógu sterkur. En ég myndi
byrja að setjast niður með þér
og kynna mér hvað þú hefur
verið að gera undanfarið, líka
hvort allt sé í lagi, hjartað og
lungun, og hvort það sé um
einhver meiðsli að ræða, hvort
bakið sé veikt eða hnén. Svo
myndi ég vinna út frá því. Ég
mundi líka spyrja þig hverju
þú hefðir áhuga á. Sumir eru
voðalega feimnir og segjast
bara vilja verða grannir, en
sumir þora alveg að segja: Ég
vil fá svolítið af vöðvum, eða:
Ég vil alls enga vöðva. Fólk
kemur bara með sínar óskir.
Síðan bý ég til í rólegheitunum
prógramm með viðkomandi
manneskju. Fyrsta vikan fer í
mest í að kenna á tækin og
leyfa fólki að prófa hinar og
þessar æfingar, en þegar þessi
vika er liðin er líkaminn aðeins farinn að taka við sér,
þannig að þá er tímabært að
taka svolítið á. Það er algengt
að fólk sé hjá mér þrisvar í
viku og þá er tekið þriggja
daga prógramm í hverri viku.
Það er mjög auðvelt að komast

yfir allan líkamann í hverri
viku. Maður byrjar á einhverjum líkamshlutum, t.d. brjóstkassanum og þríhöfða (triceps) og þá læt ég gera sérstakar æfingar fyrir þessa vöðvahópa. Ef þú vilt brenna og ég
sé að þú hefur þol til að gera
þessar æfingar, þá mundi ég
láta þig gera tólf til fimmtán
endurtekningar. Ef ég sé að
þú ert orðinn mjög þreyttur,
þá hægi ég á og fer alveg eftir
þínum þörfum. Ef þú vildir
brenna miklu, þá mundi ég
benda þér á að spara svolítinn
pening með því að taka
brennsluhlutann sjálfur í
göngubraut eða þrekstiga
kannski tuttugu mínútur eða
hálftíma áður en þú kæmir
inn í tíma til mín. Eftir það
færum við inn í tækjasalinn.“
– Þú ætlar að vera hér í
vetur…
„Ég ætla að vera hér í ár,
eða að minnsta kosti ár. Ég
fór til Svíþjóðar og ætlaði að
vera í þrjá mánuði, en var í
þrjú og hálft ár, þannig að
áformin geta breyst. Ef mér
líkar áfram svona rosalega vel
við ykkur, ætli ég verði þá
ekki bara ellidauð hérna.“
– Og færð ísfirskan ríkisborgararétt og færir Ísfirðingum kannski Íslandsmeistaratitil á næsta ári og þar næsta…
„Ég er alls ekki hætt! Það
er ágætt að taka frí í eitt ár og
koma svo enn sterkari til
baka.“
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Rammvestfirskt ættarmót

Dalsættin
kemur saman
í Hnífsdal
Fyrir nokkru var haldið í
Hnífsdal ættarmót Dalsættarinnar svonefndu, sem
kennd er við Unaðsdal á
Snæfjallaströnd. Ættforeldrar Dalsættarinnar voru
þau Elísabet Rósinkransa
Jónsdóttir frá Höfðaströnd
í Jökulfjörðum, f. 1881, og
Sigurður Guðmundur Guðmundsson, f. 1874 á Hóli í
Bolungarvík, en hann fluttist ungur með foreldrum að
Unaðsdal. Hann var strax
kenndur við Unaðsdal og
gekk æ síðan undir nafninu
Sigurður í Dal, enda þótt
hann hafi flust þaðan til
Hnífsdals ásamt eiginkonu
sinni árið 1908 og átt þar
heima í fjörutíu ár. Elísabet
andaðist árið 1930 en Sigurður í Dal fluttist nær hálfáttræður til barna sinna á
Siglufirði, þar sem hann lést
árið 1955.
Þau Elísabet og Sigurður
eignuðust 11 börn. Tvö
þeirra dóu í frumbernsku,
ein dóttir andaðist á átjánda
ári, en átta komust til efri
ára og eru sjö þeirra á lífi.
Öll nema tvö sem upp komust fluttust á sínum tíma til
Siglufjarðar, en eru nú flest
komin til Reykjavíkur. Afkomendur Elísabetar og
Sigurðar eru orðnir afar
margir, en af þeim býr hér

Ættforeldrarnir Elísabet Rósinkransa Jónsdóttir frá Höfðaströnd í Jökulfjörðum og Sigurður Guðmundur Guðmundsson frá Unaðsdal (Sigurður í Dal).
vestra aðeins eitt barnabarn
ásamt fjölskyldu sinni, Birgir
S. Jónsson matreiðslumeistari
á Ísafirði, sem fluttist hingað
vestur fyrir rúmu ári. „Við
höfum yfirleitt kennt okkur
við Siglufjörð, vegna þess að
þar fæddumst við flestöll
barnabörnin og ólumst upp“,
segir Birgir. „Þegar ég kom
hingað í fyrra gerði ég mér
fyrst almennilega grein fyrir
upprunanum hér vestra. Börn
afa og ömmu voru alltaf mjög
samtaka og birtist það meðal
annars í því að við erum fimm
barnabörnin sem erum fimmtug á þessu ári. Við fórum að
tala um það í fyrra að gera

Jón Þorleifur Sigurðsson ásamt börnum sínum sem upp
komust: Fremri röð: Elísabet, Jón, Hörður. Aftari röð:
Birgir, Lilja, Tómas.

Elísabet (Bettý) Jónsdóttir með gítarinn.
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eitthvað í tilefni þess, og
niðurstaðan varð sú að efna
til ættarmóts. Þeirri hugmynd
var mjög vel tekið og undirbúningur hófst á síðasta
hausti. Ætlunin var upphaflega að vera allan tímann úti í
Hnífsdal, en aðstaðan til þess
var tæplega nógu góð, sérstaklega vegna þess að öll systkinin sjö sem enn lifa ákváðu að
koma, þótt þau séu nokkuð
við aldur og sum orðin dálítið
lasburða, og fyrir vikið var
þátttakan alveg meiriháttar“,
segir Birgir.
Elstur af börnum Elísabetar
og Sigurðar er Kristján Guðmundur, sem kominn er fast

Öll börn Elísabetar og Sigurðar sem enn eru á lífi við leiði móður sinnar, ömmu og systur
í Hnífsdals-kirkjugarði. Tómas, Bjarni, Arnór, Kristjana, Olga, Jón og Kristján.

Ystahúsið í Hnífsdal. Nú liggur vegurinn til Bolungarvíkur þar sem það stóð. Hjörtur
Sturlaugsson í Fagrahvammi í Skutulsfirði eignaðist húsið síðastur manna, reif það,
flutti inn eftir og byggði úr því útihús.
að níræðu. Þrjú önnur eru
komin á níræðisaldur en
yngstur er Tómas, sem er 76
ára. Lengst af bjuggu þau
Elísabet og Sigurður í Ystahúsinu svonefnda í Hnífsdal,
sem var ysta húsið í plássinu
eins og nafnið bendir til og
stóð skammt frá sjónum fyrir
neðan þar sem hesthúsabyggðin er núna. Nú liggur
bílvegurinn þar sem húsið
stóð. Í sunnudagsblaði Tímans fyrir þrjátíu árum er ítarleg
samantekt eftir Guðjón Guðlaugsson um Ystahúsið í
Hnífsdal og fólkið sem þar
bjó.
„Þarna ólust faðir minn og

Bjarni Sigurðsson (77 ára) fær viðurkenningu fyrir aflraunir
úr hendi Árna Birgissonar.

systkini hans upp og léku sér
í fjörunni. Og núna á gamals
aldri urðu þau börn í annað
sinn, þegar þau þekktu aftur
steinana í fjörunni og lækinn
þar sem þau sóttu vatnið“,
segir Birgir. Mjög gestkvæmt
var í Ystahúsinu, því að þar
var áningarstaður þeirra sem
leið áttu á milli Ísafjarðar og
Bolungarvíkur. Í lok búsetu
sinnar í Hnífsdal átti Sigurður
í Dal heima í Grænadal, húsi
sem hann keypti ásamt sonum
sínum. Guðjón Guðlaugsson
ritar svo um Sigurð í Dal:
„Hefur af því nafni ætíð stafað
ljómi og sérstök hughrif…
Hann var mikill heimilisfaðir

og umhyggjusamur, sívinnandi heima og heiman, enda
eftirsóttur verkmaður, bæði
á sjó og landi, afburðamaður
að afköstum og trúmennsku… Eitt þeirra verka, sem
hann vann að heima í hjáverkum, var að sauma
skinnföt – sjóklæði. Mun
hann vera með síðustu
mönnum, er kunnu þá
list…“
Ættarmóti Dalsættarinnar
lauk með því, að séra Skúli
Ólafsson söng messu í
Hnífsdalskapellu og minntist ættforeldranna.

Hér stendur Jón (86 ára) við lækinn, þar sem fólkið í
Ystahúsinu sótti vatnið á sinni tíð.

Forkólfar ættarmótsins: Hlín og Birgir.

Erfðafrelsi!

Gestir skoða skurðstofuna á Fjórðungssjúkrahúsinu á Ísafirði. Það er Hörður Högnason hjúkrunarforstjóri sem er til
leiðsagnar.

Heilbrigðisstofnunin

Einstaklingsfrelsi

Á fjórða hundrað
gestir á opnu húsi
„Alveg meiriháttar“, sagði Birgir Jónsson matreiðslumeistari á sjúkrahúsinu á Ísafirði um opna húsið sem
Heilbrigðisstofnunin í Ísafjarðarbæ gekkst fyrir á Ísafirði
og Flateyri á laugardaginn. Yfir þrjú hundruð manns
komu á sjúkrahúsið og heilsugæsluna á Ísafirði og var
örtröð fólks að komast í ýmiskonar líkamsprófanir og
skoða tæki og tól. Gestunum var síðan boðið var upp á
veitingar.
Um kvöldið gerði starfsfólkið sér dagamun, snæddi
saman átján rétta austurlenska máltíð sem Árý Hinriksson
og tvær aðrar konur af erlendu bergi brotnar elduðu og
fóru síðan í óvissuferð um Ísafjörð og til Súðavíkur.
„Svona dagur er ákaflega mikils virði til þess að efla samstöðu starfsfólksins og stuðlar að góðum starfsanda“,
sagði Birgir. „Það eru allir alveg í skýjunum eftir þetta.
Annars er ég hálfhræddur um að mannskapurinn sé að
vona að ég fari í nokkurra mánaða frí og erlendu konurnar
þrjár sjái um eldamennskuna í staðinn.“

Fátt ber hærra í umræðu fjölmiðla en hið títtnefnda gagnagrunnsfrumvarp. Þar hafa línur skerpst mjög. Frumvarp til laga um gagnagrunn í heilbrigðismálum varð ekki útrætt á síðasta alþingi. Umræður
innan þings og utan urðu mjög hatrammar. Doktor í læknavísindum,
Kári Stefánsson, forstjóri Íslenskrar erfðagreiningar, samdi frumvarp
um einkarétt fyrirtækisins til þess að nýta sér og skrá heildstætt allar
fyrirliggjandi upplýsingar um sjúklinga á Íslandi. Með því móti átti
vinna við að leita uppi gen, sem valda ákveðnum sjúkdómum, að
verða mun einfaldari.
Sitt sýnist hverjum eins og alltaf er. Móðurfyrirtæki Íslenskrar
erfðagreiningar heitir Decode Genetics og hefur dr. Kári fært
umtalsvert fé til Íslands, til fyrirtækisins hér. Undirritaðir hafa verið
samningar við Hoffman la Roche í Sviss. Þeir grundvallast á
möguleika síðastnefnda fyrirtækisins til að nýta sér niðurstöður
rannsókna dr. Kára við lyfjaframleiðslu. Þegar samningar voru
undirritaðir við hátíðlega athöfn var forsætisráðherra, Davíð Oddson,
viðstaddur. Hann hefur tekið ótvíræða afstöðu með einkarétti
Íslenskrar erfðagreiningar til að nýta gagnagrunninn.
Íslenskir læknar hafa ekki verið jafn uppveðraðir. Nú
senda hvorir öðrum skeytin í fjölmiðlum, Læknafélag
Íslands og forsætisráðherra. Árangurinn er enginn
að sjálfsögðu og skilningur almennings hefur ekki
aukist á umfangi og eðli málsins eða deilna um
það.
Ýmis rök hafa verið færð fram með
og á móti gagnagrunnsfrumvarpinu.
Hvað svo sem sagt verður að öðru
leyti er þetta frumvarp nýstárlegt á
Íslandi og mörg sjónarhornin, sem
þarfnast könnunar.

Ólafur Gunnarsson læknir kannar ástand hjartans í einum
gestanna...

... og Guðrún Gunnarsdóttir hjúkrunarfræðingur kannar
hér heyrn Guðbjarts Ólafssonar.

Hver á upplýsingarnar í sjúkraskrám? Getur alþingi sett lög um það
að ákveðin fyrirtæki úti í bæ,
hversu háleit sem markmið þeirra
annars eru, fái einkarétt til að
nýta sér slíkar upplýsingar? Hver
er réttur einstaklingsins og frelsi
hans varðandi viðkvæmar upplýsingar um heilsufar og sjúkdóma?
Hér er stórt spurt og ekki auðvelt um svör. Eitt er þó deginum
ljósara. Hver maður á rétt á því að viðkvæmar upplýsingar um
einkalíf hans beri ekki fyrir annarra augu en þeirra sem lögum
samkvæmt höndla um hans mál, það er heimilislækna og sérfræðinga
í læknastétt. Með þeim síðast nefndu er við þá eina átt, sem annast
sjúklinginn. Kannski er gallinn við allt þetta mál sá, að heilbrigðisþjónusta á Íslandi er ríkisrekinn. Hún er í raun rekin á sósíalískum
grunni.
Ríkið hefur tekið að sér eins og það er gjarnan nefnt, að
sjúkratryggja alla Íslendinga og jafnframt að skaffa læknisþjónustuna.
Þótt einhver gjöld séu greidd fyrir þjónustuna eru þau svo smávægileg
að hlutfallið á milli veittrar þjónustu og endurgjalds er í hrópandi
ósamræmi. Þannig er læknis- og heilsugæsla miðstýrð á Íslandi.
Ríkisrekin þjónusta heldur utan um allar upplýsingar í kerfi sem
sennilega hefur ekki verið skráð í hinn margnefnda miðlæga gagnagrunn af einni ástæðu fyrst og fremst.
Íslenska ríkið hefur einfaldlega ekki séð ástæðu til þess sennilega
vegna kostnaðar. Nú er greinilega hægt að hafa umtalsverðan
hagnað upp úr krafsinu. Þá er bitið á það agnið.
En hinu má ekki gleyma að frá vísindalegu sjónarmiði er eftir
miklu að slægjast. Handan við hornið kynnu að leynast lausnir á
ýmsum sjúkdómum sem hrjáð hafa mannkynið. Íslenskt þjóðfélag er
smátt, örsmátt á mælikvarða jarðar, og tiltölulega arfhreint. Þó gæti
verið fróðlegt að sjá hvort ekki er of mikið úr þeim þætti gert. Ekki
má gleyma þeirri staðreynd að ættir eru vel skráðar. Flestir ,,arfhreinir”
Íslendingar munu vera skyldir í 10 lið. Enda var fólksfjöldi samkvæmt
manntali 1703 liðlega 50 þúsund og í ,,stórubólu” 1707 til 1708 féllu
um 16 þúsund manns, um þriðjungur þálifandi Íslendinga. Eftir
Móðuharðindin 1783 til 1786 voru Íslendingar tæplega 40 þúsund.
Mannfjöldi nú er um 274 þúsund.
Tiltölulega auðvelt er er að rekja Íslendinga saman. Leitin að
gölluðu genunum, er óvíða auðveldari og hún er spennandi. En eru
það nóg rök?

Alþingi

Kristinn Birgisson bókari hjá Heilbrigðisstofnuninni og
Guðjón Brjánsson framkvæmdastjóri höfðu um margt að
ræða við þau Einar Odd Kristjánsson og Sighvat Björgvinsson alþingismenn Vestfirðinga og eiginkonu Einars Odds,
Sigrúnu Gerðu Gísladóttur.
Birgir Jónsson matreiðslumeistari á Fjórðungssjúkrahúsinu á Ísafirði hafði í nógu að snúast á laugardaginn enda
gestir á fjórða hundraðið á opnu húsi stofnunarinnar.

Forsætisráðherra hefur lýst sinni skoðun. Íslensk erfðagreining
skal fá einkaleyfið. Læknar og vísindamenn hafa marga fyrirvara.
Forsætisráðherra hefur lýst því áliti sínu að nú séu upplýsingar úr
sjúkrakrám illa varðar, dæmi séu þess að þær liggi á glámbekk.
Læknar una þessu illa. Almenningur unir því illa ef satt er. En
réttlætir lausung í meðferð viðkvæmra upplýsinga úr sjúkraskrám, ef
sönn er, að veita einkaaðila upplýsingar úr þeim, um alla sem þar eru
skráðir? Svarið hlýtur að verða nei.
Einstaklingurinn hlýtur að verða sá, sem tekur ákvörðun um það
hvort sjúkraskrá hans verði opnuð öðrum en honum sjálfum og þeim
lækni sem annast hann og er bundinn trúnaði. Það er fráleitt að það
verði gert með nokkrum öðrum hætti en þeim, að viðkomandi gefi
um það yfirlýsingu með afgerandi hætti. Ekki dugar að líta á þögn
sem samþykki. Ríkið hefur tekið að sér almenna heilbrigðisþjónustu
fyrir Íslendinga. Það þýðir engan veginn að einhver hluti ríkisvaldsins
geti tekið ákvörðun um að opna óviðkomandi aðgang að þessum
upplýsingum. Gildir það jafnt um alþingi, stjórnsýsluna og
dómsvaldið. Fylgst verður með alþingismönnum við afgreiðslu
frumvarpsins.
Sú spurning vaknar hvort ekki vær nær að breyta núverandi
fyrirkomulagi sjúkratrygginga og veita sjúklingum val á því hvert
þeir leita læknisþjónustu.
-Stakkur.
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Zeljko Sankovic og fjölskylda á förum frá Ísafirði til Vestmannaeyja

Sé ekki framtíðina hér
Zeljko Sankovic knattspyrnuþjálfari og
íþróttakennari og fjölskylda hans eru að
flytjast til Vestmannaeyja í lok þessarar
viku, eftir eins árs dvöl á Ísafirði. Ástæðan er að sögn Zeljkos, að hann sér ekki
framtíð í fótboltanum hér. Hann er
atvinnumaður í knattspyrnuþjálfun og
kveðst hafa lagt sig allan fram um að gera
hér góða hluti, en er alls ekki ánægður
með árangurinn.
„Fótboltinn er mín atvinna og mitt líf, og þess
vegna fer ég.“ Hann segir
að það vanti fleira fólk og
meiri kraft í knattspyrnuforystuna á Ísafirði, þó að
þar sé vissulega um indælismenn að ræða, að baklandið
sé ekki nógu gott og nægilegt aðhald og stuðning við
meistaraflokkinn vanti.
Hins vegar segir hann það
sama og hann sagði fljótlega
eftir að hann kom, að margir

mjög efnilegir leikmenn séu í
yngri flokkunum, en þó sérstaklega í 5. og 6. flokki
drengja. „Strákarnir í 5. flokki
sigruðu í einu af stærstu
mótum sumarsins, Króksmótinu á Sauðárkróki, og vakti
frammistaða þeirra mikla
athygli meðal íslenskra knattspyrnuáhugamanna.
Einnig er 6. flokkur drengja
mjög efnilegur, svo og 2.
flokkur kvenna, en þær urðu í
2. sæti á sterku móti á Siglu-

firði í sumar. En því miður sé
ég fyrir mér mjög litla framtíð
hér fyrir þetta efnilega fólk.
Hér vinna menn mjög langan
vinnudag og fótboltinn er
íþróttagrein númer þrjú, á eftir
körfuboltanum og golfinu.
Þótt undarlegt megi virðast er
handboltinn aðeins í fjórða
sæti, þó að hann megi heita
þjóðaríþrótt Íslendinga. Í KFÍ
leggja menn mjög hart að sér
og forystumennirnir þar eru
mjög duglegir og snjallir. Þar
er sterkur hópur sem tekur
hlutina af mikilli alvöru og
festu. Liðsmenn mæta á æfingar af sömu alvöru og til
vinnu, og ef einhvern vantar,
þá er hringt í hann. Leikmenn
þar mæta ekki á eina æfingu
og skrópa svo á næstu þremur.“
Zeljko er þeirrar skoðunar,
að Bolvíkingar ættu að einbeita sér að handboltanum, á
sama hátt og Ísfirðingar að
körfunni, en síðan eigi Ísfirðingar og Bolvíkingar að koma

sér upp í sameiningu sterku
meistaraflokksliði í knattspyrnu. Hins vegar ættu félögin í kaupstöðunum að vera
eftir sem áður aðskilin að öðru
leyti og vera hvort með sitt
unglingastarf.
„Nei, ég er alls ekki að taka
við af Bjarna Jóhannssyni
með meistaraflokk ÍBV.
Bjarni er mjög góður þjálfari,
eins og árangur Vestmannaeyjaliðsins í ár og í fyrra sýnir
best“, segir hann. Hins vegar
verður Zeljko yfirþjálfari í
knattspyrnuskólanum í Vestmannaeyjum, gerir æfingaprógrömm fyrir alla hópana
fimmtán, tíu hjá strákum og
fimm hjá stúlkum, þjálfar þá
bestu en síðan verða aðrir
þjálfarar með aðra hópa. Þetta
verður það mikil vinna að
hann mun ekki stundað neitt
annað með, en hér á Ísafirði
var hann með alla íþróttakennslu í Framhaldsskóla
Vestfjarða á síðasta vetri, auk
knattspyrnuþjálfunarinnar.

Nú bíður hann eftir að nýr
íþróttakennari komi til starfa
hjá FVÍ, en það verður væntanlega á föstudaginn. Á laugardaginn verður dálítil kveðjusamkoma í knattspyrnuskóla
BÍ og síðan halda þau Zeljko
og fjölskylda á brott.
Ef óánægja Zeljkos með
stöðu og framtíð fótboltans á
Ísafirði er undanskilin hafa
hann og fjölskylda hans verið
mjög ánægð með dvölina hér.
„Strákarnir hafa eignast hér
marga góða félaga og eru ekkert hrifnir af því að vera að
flytja einu sinni enn. Það er
hins vegar hlutskipti knattspyrnuþjálfara að vera sífellt
að flytja milli staða og landa“,
segir hann. „Fólkið á Ísafirði
er mjög gott, hlýtt og vinsamlegt. Kannski á ég eftir að
koma aftur eftir nokkur ár,
hver veit. Ísfirðingar munu
alltaf eiga sérstakt pláss í
hjarta mínu, ekki síst unga
fólkið í Framhaldsskólanum
og hjá BÍ. Það er vissulega

með söknuði sem ég fer héðan. En ég get bara ekki verið
að eyða tíma mínum hér,
vegna þess að ég sé ekki framtíðina. Til þess að ná árangri í
meistaraflokki er nauðsyn á
kraftmeiri stjórn og jafnframt
vantar sterkari leikmenn. Í
sumar var Ernir í stuttan tíma
besta liðið í sínum riðli, átti
tvo til þrjá mjög góða leiki og
vann þá góða sigra. Hins vegar
er eins og einhverjir sem ég
veit ekki hverjir eru vilji setja
fótinn fyrir félagið og liðið
missti tíu leikmenn eða nærfellt heilt lið á einum sólarhring fyrir 1. ágúst, þegar
frestur til félagaskipta rann
út“, segir Zeljko Sankovic.
Því má svo bæta við, að
það er ekki aðeins að Zeljko
komi til með að sakna krakkanna á Ísafirði. Hann hefur
verið ákaflega vel látinn meðal nemenda sinna í Framhaldsskóla Vestfjarða, enda
sérlega hlýr og ljúfur maður,
og víst er að margir þar munu

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
fósturfaðir, tengdafaðir og afi

Ólafur Þ. Þórðarson
Melási 6, Garðabæ

verður jarðsunginn frá Vídalínskirkju Garðabæ, föstudaginn
18. september kl. 13:30. Þeim sem vildu minnast hans
er bent á Hjartavernd.
Guðbjörg Elín Heiðarsdóttir
Heiðbrá Ólafsdóttir
Ágúst Heiðar Ólafsson
Áslaug Ólafsdóttir Arnar Bjarnason
Arinbjörn Ólafsson Karen R. Gísladóttir
Hinrik Gíslason Ása S. Eiríksdóttir
barnabörn

Sýslumaðurinn
á Ísafirði

Ósótt nafnskírteini
Enn eru ósótt nafnskírteini fyrir börn sem
fædd eru á árinu 1983 til 1984, á skrifstofu
sýslumannsins á Ísafirði, Hafnarstræti 1,
Ísafirði.
Þeir sem ekki hafa vitjað skírteina sinna
eru hvattir til að gera það strax, og vinsamlega hafa með sér eina passamynd.
Ef skírteina verður ekki vitjað fram til 1.
desember þá verða þau endursend Hagstofu
Íslands, og eftir það munu ný skírteini kosta
kr. 1.200.
Sýslumaðurinn á Ísafirði,
Ólafur Helgi Kjartansson.
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Til sölu
í Bolungarvík
Til sölu er 205m² atvinnuhúsnæði við Búðarkant 2 í Bolungarvík. Eignin er á besta stað
á hafnarsvæðinu og gæti m.a. hentað mjög
vel til fiskvinnslu. Eigninni fylgir stór lóð og
gott aðgengi að húsinu. Ásett verð er 10
milljónir króna.
Áskrift og auglýsingar

456 4560

Einnig er til sölu sérbýlisíbúð að Vitastíg 9.
Íbúðin er á tveimur hæðum og nýuppgerð að
mestu leyti. Ásett verð er 6,7 milljónir króna.
Nánari upplýsingar gefur Tryggvi Guðmundsson hdl., Hafnarstræti 1, Ísafirði, sími 456
3244, fax 456 4547.

Íslandsbanki Ísafirði

Fjölmenni í 5 ára
afmælisveislu
Georgs sparibauks
ATVINNA
Matráðskona eða karl óskast til starfa
nú þegar í leikskólann Grænagarð á
Flateyri. Starfshlutfall er 62,5% og
vinnutími er frá kl. 10:30-15:30.
Nánari upplýsingar gefur Jenný í
símum 456 7775 eða 456 3327.

Um tvö hundruð krakkar komu í Íslandsbanka á Ísafirði
á föstudaginn til þess að halda upp á fimm ára afmæli
Georgs, sparibauks Íslandsbanka. Georg er fugl, líklega
mörgæs, en óneitanlega minnir hann dálítið á hval þann
sem lítillega hefur verið getið um í fréttum undanfarið.
„Mér fannst þetta nú öllu skemmtilegri sending sem við
fengum en Vestmannaeyingar“, sagði Halldór Margeirsson
útibússtjóri Íslandsbanka um heimsókn Georgs. Á
myndinni er afmælisbarnið ásamt Halldóri Margeirssyni
og gestum í afmælisveislunni.

Zeljko Sankovic knattspyrnuþjálfari og
íþróttakennari og
fjölskylda hans eru að
flytjast til Vestmannaeyja
í lok þessarar viku, eftir
eins árs dvöl á Ísafirði.

Hitar • Styður • Hlífir

Handbolta og
körfubolta landsliðin og KKÍ
velja Rehband

Rehband
hitahlífar fyrir
flesta liði og
vöðva líkamans
sakna hans. En kannski (og
vonandi) kemur hann einhvern tíma aftur…

Veiði í Langadalsá í Ísafjarðardjúpi lýkur í vikulokin. Veiði í ánni hefur verið þokkaleg
í sumar þó hún sé aðeins hálfdrættingur á við Laugardalsá sem gefið hefur vel á þessu
veiðitímabili. Á sunnudag voru komnir 173 laxar á land í ánni og vó sá stærsti 18
pund. Holl veiðimanna sem lauk veiði í ánni á sunnudag landaði sjö löxum en þeir
voru allir veiddir á flugu og allir komu þeir á land úr sama veiðistaðnum Efrabólsfljóti.
Á myndinni eru tveir veiðimannanna þau Magnús Hávarðarson sem heldur á 7,5
punda laxi og Sigríður Þrastardóttir sem fékk 14,5 punda lax.

Rehband
ökklahlífarnar
gefa góðan
stuðning eftir
tognun!
Rehband höggdempandi innleggin eru
góð fyrir hásinavandamál, beinhimnubólgu, verkjum í hæl, hnjám, mjöðmum
og baki
Rehband hitahlífarnar og
M-Pack höggdempandi
innleggin fást í
Sími 456 3602

• INNLEGGJASMÍÐI
• SÉRSMÍÐAÐIR SKÓR / SJÚKRASKÓR
• SPELKUR
• BAKBELTI
• ÖLL ALMENN STOÐTÆKJAÞJÓNUSTA

Persónuleg og fagleg ráðgjöf
Örn Ólafsson stoðtækjafræðingur verður með móttöku á
endurhæfingardeild Fjórðungsjúkrahússins á Ísafirði
22. september.
Tímapantanir í síma 450 4500
MIÐVIKUDAGUR 16. SEPTEMBER 1998
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sportið í beinni!
SJÓNVARPIÐ
Laugardagur 19. september kl. 15:20
Úrslitaleikurinn í bikarkeppni
kvenna milli KR og Breiðabliks
Sunnudagur 20. september kl. 13:50
Bein útsending frá 17. umferð Landssímadeildarinnar

Dagskrá
16. september - 22. september

STÖÐ 2
Laugardagur 19. september kl. 16:00
Enski boltinn
Sunnudagur 20. september kl. 16:50
Ítalski boltinn

SÝN
Miðvikudagur 16. september kl. 18:00
Manchester United - Barcelona
Miðvikudagur 16. september kl. 20:50
Real Madrid - Inter Milan
Fimmtudagur 17. september kl. 18:40
Chelsea - Helsingborg
Föstudagur 18. september kl. 01:00
Hnefaleikar: Oscar de la Hoya - Julio Cesar
Laugardagur 19. september kl. 18:25
Spænski boltinn í beinni
Laugardagur 19. september kl. 00:45
Hnefaleikar: Evander Holyfield - Vaughn Bean
Sunnudagur 20. september kl. 13:55
Bein útsending frá Landssímadeildinni
Sunnudagur 20. september kl. 16:00
Arsenal - Manchester United
Sunnudagur 20. september kl. 20:30
Inter Milan - Piacenza
Mánudagur 21. september kl. 18:55
Blackburn Rovers - Chelsea
Þriðjudagur 22. september kl. 19:00
Bein útsending frá Coca Cola bikarkeppninni ensku

Hvað er til ráða?
Grindarlos, þvagleki
og brjóstagjöf

Vestfjarðadeild félags íslenskra hjúkrunarfræðinga heldur námstefnu á Ísafirði dagana
18. og 19. september þar sem þemað er
Nýtt líf.
Við upphaf námstefnunnar hefur deildin
ákveðið að efna til fyrirlestra um grindarlos,
þvagleka og brjóstagjöf, sem haldnir verða í
matsal Fjórðungssjúkrahússins á Ísafirði,
föstudagskvöldið 18. september kl. 20:00.
Fyrirlestrarnir á föstudagskvöld eru ætlaðir
almenningi og starfsfólki í heilbrigðisþjónustu.
Aðgangseyrir er kr. 500. Fyrirlesarar eru Ósk
Axelsdóttir og Birna Gunnlaugsdóttir sjúkraþjálfarar og Dagný Zoega hjúkrunarfræðingur
og ljósmóðir.
Ath! Námstefnan á laugardag er einungis ætluð starfsfólki í heilbrigðisþjónustu.
Með von um að sem flestir sjái sér fært að
mæta.
Stjórn Vestfjarðadeildar FÍH.

Íbúð til leigu
Til leigu er 3ja herbergja, 67m² íbúð að
Stórholti 11, Ísafirði. Íbúðin er laus nú þegar.
Nánari upplýsingar í síma 456 3022.

Landsbanki
Íslands
Útibúið á Ísafirði

MIÐVIKUDAGUR
16. SEPTEMBER 1998
13.45 Skjáleikurinn
16.45 Leiðarljós
17.30 Fréttir
17.35 Auglýsingatími
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Myndasafnið
18.30 Nýjasta tækni og vísindi
19.00 Emma í Mánalundi (20:26)
20.00 Fréttir og veður
20.35 Víkingalottó
20.40 Laus og liðug (11:22)
21.05 Sögur úr þorpinu (1:4)
Sænskur myndaflokkur. Þættirnir
fjórir eru sjálfstæðar sögur og í
hverjum þeirra stígur einn þorpsbúanna fram sem aðalpersóna og
þarf að svara áleitnum spurningum
um líf sitt.
22.05 Bráðavaktin (19:22)
23.00 Ellefufréttir
23.15 Skjáleikurinn

FIMMTUDAGUR
17. SEPTEMBER 1998
13.45
16.45
17.30
17.35
17.50
18.00
18.30
19.00
20.00
20.35
21.05
22.05
23.00
23.15

Skjáleikurinn
Leiðarljós
Fréttir
Auglýsingatími
Táknmálsfréttir
Krói (20:21)
Undraheimur dýranna
Loftleiðin (32:32)
Fréttir og veður
Meiri krít (2:6)
Eins konar réttlæti (3:3)
Bílastöðin (2:24)
Ellefufréttir
Skjáleikurinn

FÖSTUDAGUR
18. SEPTEMBER 1998
13.45 Skjáleikurinn
16.45 Leiðarljós
17.30 Fréttir
17.35 Auglýsingatími
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Þytur í laufi (55:65)
18.30 Úr ríki náttúrunnar
19.00 Fjör á fjölbraut (13:14)
20.00 Fréttir og veður
20.35 Rautt og svart (1:2)
(Le rouge et le noir)
Frönsk sjónvarpsmynd frá 1997,
ástarsaga gerð eftir sögu Stendahls,
einni þekktustu sögu franskra
bókmennta. Seinni hluti myndarinnar verður sýndur á laugardagskvöld.
22.10 Halifax - Kvennagullið
(Halifax f.p.: Isn´t She Romantic)
Áströlsk sakamálamynd frá 1997
þar sem réttargeðlæknirinn Jane
Halifax fæst við erfitt sakamál.
23.45 Saksóknarinn (19:21)
00.30 Útvarpsfréttir
00.40 Skjáleikurinn

LAUGARDAGUR
19. SEPTEMBER 1998
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
10.35 Hlé
13.45 Skjáleikurinn
15.00 Auglýsingatími
15.20 Bikarkeppnin í knattspyrnu
Bein útsending frá úrslitaleiknum í
kvennaflokki milli KR og Breiðabliks á Laugardals-velli.
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Rússneskar teiknimyndir
18.30 Furður framtíðar (6:9)
19.00 Strandverðir (14:22)
20.00 Fréttir og veður
20.35 Lottó
20.40 Georg og Leó (20:22).
21.10 Rautt og svart (2:2)
(Le rouge et le noir)
Frönsk sjónvarpsmynd frá 1997,
ástarsaga gerð eftir sögu Stendahls,
einni þekktustu sögu franskra bókmennta.
22.55 Hinir vægðarlausu
(Unforgiven)
Bandarískur vestri frá 1995. Fyrrverandi útlagi lofar konu sinni bót
og betrun en eftir að hún deyr tekur
hann upp fyrri háttu til að jafna um
spilltan lögreglustjóra í smábæ.
01.00 Útvarpsfréttir
01.10 Skjáleikurinn

SUNNUDAGUR
20. SEPTEMBER 1998
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
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10.40 Hlé
13.50 Íslandsmótið í knattspyrnu
Bein útsending frá leik í 17. umferð
efstu deildar karla.
15.50 Skjáleikurinn
17.00 Fótboltasyrpa
Sýndar verða svipmyndir úr leikjum
17. umferðar efstu deildar karla.
17.25 Nýjasta tækni og vísindi
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Olli
18.15 Egill Skallagrímsson (1:2)
18.30 39 systkini í Úganda (1:3)
19.00 Geimferðin (10:52)
20.00 Fréttir og veður
20.35 Eylíf (2:4)
Skáleyjar
Í þættinum er skyggnst inn í líf
bræðranna Eysteins og Jóhannesar
Gíslasona í Skáleyjum á Breiðafirði,
fylgst með þeim við bústörf, farið í
réttir í Kollafirði og sýnt frá forsetaheimsókn í Flatey.
21.05 Silfurmaðurinn (3:3)
22.05 Helgarsportið
22.25 Stjörnuflakk í 30 ár
(Star Trek Gala: 30 Years and Beyond) Hátíðardagskrá í tilefni af því er
þrjátíu ár voru liðin frá því að
framleiðsla Star Trek-þáttanna hófst.
Fram kemur fjöldi þekktra leikara úr
þáttunum auk kunnra tónlistarmanna.
23.55 Útvarpsfréttir
00.05 Skjáleikurinn

MÁNUDAGUR
21. SEPTEMBER 1998
13.00 Skjáleikurinn
16.00 Helgarsportið
16.20 Minnisstæðir leikir
Svipmyndir úr landsleik Íslendinga
og Júgóslava í handknattleik árið
17.00 Þrettándi riddarinn (1:6)
17.30 Fréttir
17.35 Auglýsingatími
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Varúð - Geymist þar sem börn
ná ekki til (1+2:4)
Leikrit í fjórum þáttum. Höfundur
handrits: Þórir S. Guðbergsson Höfundur þulartexta og leikstjóri: Egill
Eðvarðsson. Leiklestur: Helg Skúlason. Meðal leikenda: Valdimar
Helgason, Sveinn Ragnarsson, Þórhalla Arnardóttir, Harald G. Haralds,
Jón Þórisson og Þórunn Sveinsdóttir.
18.30 Afrekskonur í íþróttum
Guðrún Arnardóttir og Ásthildur
Helgadóttir.
18.55 Verstöðin Ísland (1:4)
Fyrsti hluti - Frá árum til véla
Heimildarkvikmynd í fjórum hlutum um sögu útgerðar og sjávarútvegs Íslendinga frá árabátaöld fram
á okkar daga. Í þessum fyrsta hluta
er gerð grein fyrir útgerðarháttum á
árabátatímanum, frá landnámsöld og
fram til síðustu aldamóta. Fjallað er
um þilskipatímann og upphaf vélvæðingar í sjávarútvegi upp úr
síðustu aldamótum. Lýst er áhrifunum sem vélvæðingin hafði á
bændasamfélagið og er sjávarútvegssagan rakin til heimsstyrjaldarinnar fyrri sem markar viss þáttaskil.
20.00 Fréttir og veður
20.35 Kristján Davíðsson
Ný heimildarmynd um Kristján
Davíðsson listmálara.
21.15 Sigla himinfley (1:4)
Lundakeisarinn
Leikinn myndaflokkur um fólkið í
Eyjum, líf þess og samfélag. Handrit
og leikstjórn: Þráinn Bertelsson.
Aðalhlutverk: Gísli Halldórsson,
Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir,
Ingvar E. Sigurðsson, Kristbjörg
Kjeld, Valdimar Flygenring og
Rúrik Haraldsson. e.
22.10 Afríka - Álfa í mótun
Íslendingar hafa um árabil unnið að
þróunarstarfi í Afríku og fyrirhugað
er að auka það starf á næstu árum. Á
vegum Þróunar- samvinnustofnunar
Íslands er unnið að verkefnum í
þremur ríkjum í sunnanverðri Afríku: Malawi, Mósambík og Namibíu.
23.00 Ellefufréttir
23.15 Skjáleikurinn

ÞRIÐJUDAGUR
22. SEPTEMBER 1998
13.25 Skjáleikurinn
16.25 Minnisstæðir leikir
Svipmyndir úr landsleik Íslendinga
og Tyrkja í knattspyrnu árið 1991.
17.00 Þrettándi riddarinn (2:6)
(Den trettonde ryttaren)
17.30 Fréttir
17.35 Auglýsingatími
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Varúð - Geymist þar sem börn
ná ekki til (3+4:4)
18.30 Afrekskonur í íþróttum
Elva Rut Jónsdóttir og Kristín Rós
Hákonardóttir.
18.55 Verstöðin Ísland (2:4)
20.00 Fréttir og veður
20.35 Nútíminn er trunta, en hvað
um 21. öldina?
21.25 Sigla himinfley (2:4)
22.25 Glíma
23.00 Ellefufréttir
23.15 Skjáleikurinn

MIÐVIKUDAGUR
16.SEPTEMBER.1998
13.00 Alltaf í boltanum (e)
(The Big Green)
14.40 NBA molar
15.05 Hale og Pace í Ástralíu (e)
16.00 Ómar
16.25 Bangsímon
16.50 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 (17:22) (e)
19.00 19>20
20.05 Chicago-sjúkrahúsið (1:26)
20.50 Ellen (8:25)
21.15 Ally McBeal (4:22)
22.00 Tildurrófur (3:6)
22.30 Kvöldfréttir
22.50 Íþróttir um allan heim
23.40 Alltaf í boltanum (e)
01.20 Dagskrárlok

FIMMTUDAGUR
17.SEPTEMBER.1998
13.00
14.40
15.25
15.55
16.20
16.40
17.30
17.45
18.00
18.05
19.00
20.05
21.00
21.30
22.30
22.50
23.35
01.05

Silfurnáman (e)
Oprah Winfrey (e)
Mótorsport (e)
Eruð þið myrkfælin? (1:13)
Bangsímon
Með afa
Línurnar í lag (e)
Sjónvarpsmarkaðurinn
Fréttir
Nágrannar
19>20
Melrose Place (3:32)
Hér er ég (4:6)
Þögult vitni (4:16)
Kvöldfréttir
New York löggur (20:22)
Silfurnáman (e)
Grunaður um græsku (e)
(Under Suspicion)
Tony hefur ekki notið mikillar
heppni, hvorki í starfi né einkalífi.
Eftir að hafa verið rekinn úr lögreglunni við vafasamar kingumstæður,
dregur hann naumlega fram lífið með
því að njósna um fólk. En þegar
viðskiptavinur hans er myrtur liggur
hann undi grun.
02.45 Dagskrárlok

FÖSTUDAGUR
18.SEPTEMBER.1998
13.00 New York löggur (20:22) (e)
13.50 Grand-hótel (8:8) (e)
14.40 Útlendingaherdeildin (1:2) (e)
(The Foreign Legion)
Fyrri hluti nýrrar heimildarmyndar
um hina frönsku útlendingaherdeild.
Miklum ævintýraljóma stafar af
þessum 8.000 manna her og á hverju
ári koma hundruð ungra manna til
Frakklands í þeirri von að komast í
útlendingaherdeildina. Síðari hluti er
á dagskrá að viku liðinni.
15.35 Punktur.is (6:10) (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
20.05 Elskan, ég minnkaði börnin
20.55 Innrásin frá Mars
(Mars Attacks!)
Þar kom að því! Marsbúar hafa
ákveðið að gera árás á jörðina og
eyða öllu sem fyrir verður. Þetta eru
hrottaleg kvikindi sem tortíma og
drepa sér til gamans. Mannfólkið fær
ekki rönd við reist en þar kemur þó
að nokkrar hetjur koma sér upp vopnum sem bíta á þessum fjanda.
22.45 Glansmyndin
(Lone Star)
Lögreglustjórinn Sam Deeds rannsakar 40 ára gamalt morðmál sem
skýtur upp kollinum þegar morkin
beinagrind finnst í eyðimörkinni í
Rio í Texas. Ýmsar uggvænlegar
staðreyndir koma fljótlega í ljós og
svo virðist sem faðir Sams, fyrrverandi lögreglustjóri í sýslunni, tengist
málinu með einhverjum hætti.
01.05 Lyftan (e)
(The Lift)
Hrollvekja sem gerist í nýju háhýsi
þar sem ein af lyftunum virðist lifa
sjálfstæðu lífi og hefur drepið mann
og annan. Vélvirkinn Huub Stapel
finnur ekkert athugavert við lyftuna
sem virðist vera í fullkomnu lagi.
Okkar maður reynir því að fá forvera
sinn í starfi til að segja sér allt af létta
en sá er nú vistaður á geðveikrahæli.
02.45 Svo gott sem dauð (e)
(As Good As Dead)
Bandarísk spennumynd sem fjallar
um tvær konur sem hittast fyrir
tilviljun og gera samkomulag sín á
milli sem gæti orðið banabiti þeirra
beggja.
04.10 Dagskrárlok

LAUGARDAGUR
19.SEPTEMBER.1998
09.00 Með afa
09.50 Sögustund með Janosch
10.20 Dagbókin hans Dúa

10.45
11.10
11.35
12.00
12.30
12.55
13.10
13.50
14.15
16.00
17.45
18.30
19.00
20.05
20.35
21.05

Mollý
Chris og Cross
Ævintýri á eyðieyju
Beint í mark
NBA molar
Sjónvarpsmarkaður
Hver lífsins þraut Nr. 1 (e)
Perlur Austurlands (3:7) (e)
Svanaprinsessan
Enski boltinn
Oprah Winfrey
Glæstar vonir
19>20
Vinir (7:24)
Bræðrabönd (20:22)
Maður án andlits
(The Man Without a Face)
Justin McLeod er fyrrverandi kennari
sem hefur verið einsetumaður eftir
að andlit hans afmyndaðist í bílslysi
fyrir mörgum árum. Um hann hafa
spunnist ýmsar sögur, sumar hverjar
mjög ljótar. Það setur því ugg að
bæjarbúum þegar strákurinn Chuck
reynir að vingast við Justin í því skyni
að fá hann til að kenna sér í aukatímum. Saman hjálpa þeir hvor öðrum
að glíma við fjandsamlegt umhverfi.
23.00 Úlfur, Úlfur
(Colombo Cries Wolf)
Rannsóknarlögreglumaðurinn Columbo rannsakar dularfullt hvarf
Diane Hunter en hún var annar aðaleigandi vinsæls karlatímarits. Vitað
er að hún vildi selja sinn hlut Harry
nokkrum Matthews, meðeiganda
sínum Sean Brantlet til mikillar
gremju. Böndin berast því óneitanlega að Sean en það er langt því frá að
staðreyndir málsins liggi í augum
uppi.
00.35 Ástin er æði (e)
(Miami Rhapsody)
Rómantísk gamanmynd um kosti og
galla vígðrar sambúðar. Gwyn Marcus vill giftast eins og aðrir en skömmu
eftir að hún tekur bónorði unnusta
síns kemst hún að því að hjónabandið
er enginn dans á rósum.
02.10 Dead Presidents (e)
(Dauðir forsetar)
Þriggja stjörnu bandarísk bíómynd
um ungan blökkumann sem vex úr
grasi í Bronx-hverfinu í New York,
gegnir herþjónustu í Víetnam og
kemur síðan heim 1972 en hefur ekki
að neinu að hverfa.
04.05 Dagskrárlok

SUNNUDAGUR
20.SEPTEMBER.1998
09.00
09.30
09.35
10.00
10.20
10.45
11.10
11.55
12.20
14.00
16.50
18.30
19.00
20.05
20.30
21.00
23.05
23.55
01.25

Sesam opnist þú
Brúmmi
Urmull
Tímon, Púmba og félagar
Andrés Önd og gengið
Andinn í flöskunni
Húsið á sléttunni (18:22)
NBA kvennakarfan
Litlir risar (e)
Tónaflóð (e)
(The Sound of Music)
Ítalski boltinn
Glæstar vonir
19>20
Ástir og átök (6:25)
Rýnirinn (17:23)
Rauða tjaldið
60 mínútur
Úr fortíðinni (e)
Dagskrárlok

MÁNUDAGUR
21.SEPTEMBER.1998
13.00 Óvænt örlög
14.40 Á báðum áttum (12:17) (e)
15.30 Dýraríkið (e)
16.00 Köngulóarmaðurinn
16.20 Bangsímon
16.45 Lukku-Láki (1:26) (e)
17.10 Glæstar vonir
17.30 Línurnar í lag
17.45 Sjónvarpsmarkaðurinn
18.00 Fréttir
18.05 Nágrannar
18.30 Ensku mörkin
19.00 19>20
20.05 Að hætti Sigga Hall (8:12)
Siggi Hall heimsækir Baskalönd á
Norður-Spáni og kynnist matargerð
Baska sem er af ýmsum talin betri en
sú hefðbundna spænska.
20.40 Villuljós
(St. Elmo’s Fire)
22.30 Kvöldfréttir
22.50 Ensku mörkin (e)
23.15 Óvænt örlög (e)
01.00 Dagskrárlok

ÞRIÐJUDAGUR
22.SEPTEMBER.1998
13.00 Chicago-sjúkrahúsið (1:26)
13.45 Elskan, ég minnkaði börnin
14.30 Handlaginn heimilisfaðir
15.05 Að hætti Sigga Hall (4:12) (e)
15.35 Rýnirinn (7:23) (e)
16.00 Spegill, spegill
16.25 Bangsímon
16.45 Kolli káti
17.10 Glæstar vonir
17.30 Línurnar í lag
17.45 Sjónvarpsmarkaðurinn
18.00 Fréttir
18.05 Nágrannar
18.30 Simpson-fjölskyldan
19.00 19>20
20.05 Stéttaskipting (1:4)
21.00 Hver lífsins þraut Nr. 2
Fjallað er um siðferðisvanda erfðavísinda.
21.40 Handlaginn heimilisfaðir
22.05 Mótorsport
22.30 Kvöldfréttir
22.50 Á harðahlaupum (e)
(Off and Running)
00.20 Dagskrárlok

MIÐVIKUDAGUR
16. SEPTEMBER 1998
****
17.00
17.30
18.00

Skjáleikur
Í ljósaskiptunum (26:29)
Gillette sportpakkinn
Meistarakeppni Evrópu
(UEFA Champions League)
Bein útsending frá fyrstu umferð
riðlakeppninnar.
20.50 Meistarakeppni Evrópu
(UEFA Champions League)
Útsending frá fyrstu umferð riðlakeppninnar.
22.35 Geimfarar (11:21)
23.20 Tvífarinn
(Striking Resemblance)
Ljósblá mynd.
01.05 Í ljósaskiptunum (26:29) (e)
01.30 Dagskrárlok og skjáleikur

FIMMTUDAGUR
17. SEPTEMBER 1998
****
17.00
17.30
17.45
18.15

Skjáleikur
Í ljósaskiptunum (27:29)
Taumlaus tónlist
Daewoo Mótorsport (18:22)
Ofurhugar (e)
Kjarkmiklir íþróttakappar
sem bregða sér á skíðabretti, sjóskíði,
sjóbretti og margt fleira.
18.45 Sjónvarpsmarkaðurinn
19.00 Walker (e)
20.00 Kaupahéðnar (3:26)
(Traders)
Kanadískur myndaflokkur um fólkið
í fjármálaheiminum. Hér er það hraði
og spenna sem einkennir allt. Lífið
snýst um næsta samning og öllum
brögðum er beitt.
21.00 Vegir ástarinnar
(This Can’t be Love)
Sjónvarpsmynd á léttum nótum með
úrvalsleikurum. Leikararnir Marion
Bennett (Hepburn) og Michael
Reyman (Quinn) hafa þekkst í hálfa
öld. Samskipti þeirra hafa gengið
heldur treglega í gegnum tíðina og
mörg fúkyrðin hafa fallið. En skyndilega er eins og áður óþekktur neisti
kveikni á milli og samband þeirra
tekur algjörlega nýja stefnu.
22.30 Óráðnar gátur (e)
23.20 Vináttubönd
(Dance Me Outside)
Kanadísk kvikmynd. Síðasti helgi
sumarsins er fram undan og ungmennin ætla að gera sér dagamun.
En skemmtunin fer öðruvísi en flestir
ætluðu. Óuppgerð mál varð að útkljá
og það kostar sitt. Marblettir og tár
eru þó smámunir einir miðað við
mannslát. En það er sá kaldi veruleiki
sem ungmennin vakna við daginn
eftir. Lífið verður aldrei samt eftir
atburð eins og þennan og nú reynir
virkilega á vináttuböndin.
00.40 Í ljósaskiptunum (27:29) (e)
01.05 Dagskrárlok og skjáleikur

FÖSTUDAGUR
18. SEPTEMBER 1998
****
17.00
17.30
18.15
18.45
19.00
19.30

Skjáleikur
Í ljósaskiptunum (28:29)
Taumlaus tónlist
Heimsfótbolti
Sjónvarpsmarkaðurinn
Fótbolti um víða veröld
Yfirskilvitleg fyrirbæri (9:22)
(PSI Factor)
20.30 Beint í mark
Nýjustu fréttirnar úr enska boltanum.
Spáð er í leiki helgarinnar og tippari
vikunnar kemur í heimsókn.
21.00 Árásin á Pearl Harbour
(Tora, Tora, Tora)
Heimsfræg kvikmynd um sögulegan
atburð. Hvergi var til sparað en
myndin fékk Óskarsverðlaun fyrir
tæknibrellur. Sunnudaginn 7. desember 1941 réðust japanskar flugsveitir
á herstöð Bandaríkjamanna á Hawaii.
Árásin kom fyrirvaralaust en 19
herskip og um 200 flugvélar Bandaríkjamanna voru eyðilagðar eða
skemmdar.
23.20 Einum ofaukið
(Cold Equations)
Óvenjuleg kvikmynd sem byggir á
smásögu eftir Tom Godwin. John
Barton hefur fengið það erfiða verkefni að flyta bóluefni til fjarlægrar
nýlendu. Til fararinnar notar hann
sérsmíðað farartæki sem hefur aðeins
eldsneyti fyrir einn flugmann og
farminn. Þegar laumufarþegi uppgötvast um borð vandast málið enda
er leiðangrinum nú stefnt í voða.
01.00 Hnefaleikar - Oscar de la Hoya
Bein útsending frá hnefaleikakeppni
í Las Vegas í Bandaríkjunum. Á meðal þeirra sem mætast eru Oscar de la
Hoya, heimsmeistari WBC-sambandsins í veltivigt, og Julio Cesar
Chavez.
04.00 Dagskrárlok og skjáleikur

LAUGARDAGUR
19. SEPTEMBER 1998
**** Skjáleikur
17.00 Ameríski fótboltinn
18.00 Star Trek (1:26)

19.00 Kung fu - Goðsögnin lifir (e)
Spennumyndaflokkur með David
Carradine í aðalhlutverki.
20.00 Herkúles (17:24)
(Hercules)
Herkúles er sannkallaður karl í
krapinu. Hann býr yfir mörgum
góðum kostum og er meðal annars
bæði snjall og hugrakkur. En fyrst
og fremst eru það yfirnáttúrulegir
kraftar sem gera hann illviðráðanlegan.
21.00 Varnarlaus
(Defenseless)
22.45 Hnefaleikar - Oscar de la Hoya (e)
Útsending frá hnefaleikakeppni í
Las Vegas í Bandaríkjunum.
00.45 Hnefaleikar - Evander
Holyfield
Bein útsending frá hnefaleikakeppni
í Atlanta í Bandaríkjunum. Á meðal
þeirra sem mætast eru Evander
Holyfield, heimsmeistari WBA- og
IBF-sambandanna í þungavigt, og
Vaughn Bean.
03.50 Dagskrárlok og skjáleikur

SUNNUDAGUR
20. SEPTEMBER 1998
**** Skjáleikur
13.55 Íslenski boltinn
Bein útsending frá 17. umferð
Landssímadeildarinnar.
16.00 Enski boltinn
Útsending frá leik Arsenal og
Manchester United í ensku úrvalsdeildinni.
17.55 19. holan (18:29)
Öðruvísi þáttur þar sem farið er yfir
mörg af helstu atriðum hinnar göfugu golfíþróttar. Valinkunnir áhugamenn um golf eru kynntir til sögunnar, bæði þeir sem hafa íþróttina
að atvinnu og eins hinir sem tengjast
henni með einum eða öðrum hætti.
Fram koma m.a. Tiger Woods, Bernhard Langer, Greg Norman, Nick
Faldo, Seve Ballesteros og Jack
Nicklaus.
18.25 Ítalski boltinn
Bein útsending frá leik Inter
og Piacenza í ítölsku 1. deildinni.
20.15 Ítölsku mörkin
20.35 Golfmót í Bandaríkjunum
(PGA US 1998)
21.30 Fangauppreisnin
(Against The Wall)
Sannsöguleg kvikmynd um fangauppreisn í Attica-fangelsinu í New
York í september 1971. Fangarnir
höfðu lengi kvartað yfir aðbúnaðinum og það var aðeins tímaspursmál hvenær þeir gripu til sinna ráða.
Hópur fangavarða var tekinn í gíslingu og eftir fjögurra daga umsátur
létu sveitir yfirvalda til skarar skríða.
Blóðbað var óumflýjanlegt og þegar
yfir lauk höfðu nærri 40 fallið, þar
af tíu fangaverðir.
23.20 Evrópska smekkleysan (1:6)
23.45 Íslensku mörkin
Svipmyndir úr leikjum 17. umferðar
Landssímadeildarinnar.
00.15 Óvenjulegir hæfileikar (e)
(Modern Problems)
01.45 Dagskrárlok og skjáleikur

MÁNUDAGUR
21. SEPTEMBER 1998
**** Skjáleikur
17.00 Í ljósaskiptunum (29:29)
17.30 Knattspyrna í Asíu
18.30 Taumlaus tónlist
18.40 Sjónvarpsmarkaðurinn
18.55 Enski boltinn
Bein útsending frá leik Blackburn
Rovers og Chelsea í ensku úrvalsdeildinni.
20.50 Trufluð tilvera
(South Park)
Teiknimyndaflokkur fyrir fullorðna
um fjóra skrautlega félaga.
21.15 Mömmumarkaður
(Mommy Market)
22.40 Stöðin (22:22)
23.05 Ráðgátur
23.50 Fótbolti um víða veröld
00.15 Í ljósaskiptunum (29:29) (e)
00.40 Dagskrárlok og skjáleikur

kaup & sala

Netfang ritstjórnar
bb@snerpa.is

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 MMC Pajero,
langur, bensín, árg. 1992.
Ekinn 116 þús.km. Upphækkaður á 33" dekk. Sóllúga og spoiler. Upplýsingar
í síma 456 6210.
Til sölu er Subaru, station,
4x4, árg. 1987. Gott eintak.
Uppl. gefur Halldór í símum
456 4759 eða 456 3251.
Boltafélag Ísafjarðar óskar
eftir að ráða þjálfara fyrir
yngri flokka BÍ. Upplýsingar
gefur Kristján Pálsson í síma
456 3638.
Ég er útlendingur sem er að
hefja búsetu á Ísafirði. Mig
vantar allt til heimilisins,
stórt sem smátt, helst gefins
eða ódýrt. Uppl. í símum
456 7551 eða 456 6733.
Til sölu er 3ja sæta Bicaso
sófasett ásamt tveimur stólum. Mjög vönduð húsgöng.
Uppl. í síma 456 3884.
Sunnudaginn 30. ágúst tapaðist Sage flugustöng, annað hvort við smábátahöfnina
á Ísafirði eða við Látra í
Aðalvík. Fundarlaun. Nánari upplýsingar gefur Gústi
í síma 456 4338 á kvöldin.
Óska eftir píanói til kaups.
Uppl. gefur Björn í símum
456 7858 og 895 7458.
Til sölu er umgjörð utan
um King Size vatnsrúm.
Selst ódýrt. Upplýsingar í
síma 456 7535.
Óska eftir barnapíu til að
passa tvö kvöld í viku. Bý við
Seljalandsveg. Upplýsingar
í síma 456 4445.
Ljósmyndaklúbbsmeðlimir

og annað áhugafólk um
ljósmyndun. Fundur
verður haldinn á fimmtudagskvöld kl. 20 í Hlíðarskjóli. Það er ástæða til að
mæta núna því það er mikið að gerast þessa stundina.

Nýir diskar
Flugan
Pottþétt 12
Sykurmolarnir
Páll Óskar og
Casino
Grease
Björk

Tilboð óskast í húseignina að Hjallavegi 4 á Ísafirði. Gott hús á góðum
stað. Mjög gott útsýni.
Upplýsingar gefa Guðmundur eða Þorgerður í
síma 456 3107.
Óska eftir að kaupa kojur.
Uppl. í síma 456 3905.
Til sölu er 16 bassa Parrot
48 takka harmonikka.
Selst á kr. 15 þúsund. Upplýsingar í síma 456 3421.
Til leigu er 2ja herb. íbúð
á Ísafirði. Upplýsingar í
síma 456 3378.
Til sölu eru 33" dekk á sex
gata felgum. Uppl. í símum
456 4113 og 456 3345.
Til sölu er 200 ltr. Philips
frystikista. Verð kr. 18
þús. Uppl. í síma 456 3484.

Nýjar myndir
Deconstructing Harry
Snilldarmynd frá
Woody Allen

Til sölu er rafmagnsgítar.
Uppl. í síma 895 7291.

The Rainmaker

Til leigu er 3ja herb. íbúð
að Stórholti 13 á Ísafirði.
Uppl. gefur Hafþór í símum
567 4547 og 894 1836.

Hvers mega
smáfiskar sín
gegn hákörlum?

Mig bráðvantar þvottavél,
ísskáp, eldhúsborð og stóla,
helst gefins eða fyrir lítinn
pening. Upplýsingar í síma
456 4988 eftir kl. 18.
Til sölu er MMC Pajero
árg. 1989, ekinn 145 þús.
km. Uppl. í síma 456 3357.

Ljósmyndaklúbbsmeðlimir og
annað áhugafólk
um ljósmyndun
Fundur verður haldinn á fimmtudagskvöld kl. 20 í Hlíðarskjóli. Það
er ástæða til að mæta núna því það
er mikið að gerast þessa stundina.

Nýtt! - Nýtt!

DVD-diskar til leigu

Playstation tölvur og leikir,
karaoke, sjónvörp og vídeó
til leigu

Persónuleg þjónusta!
Söluaðili
Gervihnattabúnaðar
Frum-Mynd
VIÐ nORÐURVEG
sÍMI 456 4853

Beinar útsendingar erlendra sjónvarpsstöðva

ÞRIÐJUDAGUR
22. SEPTEMBER 1998
**** Skjáleikur
17.00 Í ljósaskiptunum
17.30 Dýrlingurinn
18.15 Ensku mörkin
18.45 Sjónvarpsmarkaðurinn
19.00 Enski boltinn
Bein útsending frá Coca-Cola bikarkeppninni.
20.50 Ofurhugar
21.15 Brellumeistarinn
22.15 Skapari
Virtur vísindamaður stundar vafasamar tilraunir. Hann hyggst endurlífga eiginkonu sína sem lést af
barnsförum fyrir þrjátíu árum.
23.40 Strandblak
(Beach World Tour 1998)
Blakíþróttin á vaxandi vinsældum
að fagna eins og áhorfendur fá að
sjá íþessum 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.
00.10 Ráðgátur
00.55 Í ljósaskiptunum (e)
01.20 Dagskrárlok og skjáleikur

FRUMMYND - VÍDEÓHÖLLIN

Horfur á fimmtudag:
Austan og norðaustan átt,
víðast gola eða kaldi. Dálítil
rigning eða súld við norðurog austurströndina, en
annars víða léttskýjað.

Horfur á föstudag
og laugardag:
Austan átt um land allt, víða
hvasst og rigning syðst, en
stinningskaldi eða allhvasst
annars staðar.

Á sunnudag
og mánudag:
Norðaustan átt,
stinningskaldi eða allhvasst
og rigning eða slydda og
norðvestanvert landið, en
hægari og skúrir í öðrum
landshlutum.

TV 3 - NOREGUR

CANAL+ GULUR

Miðvikudagur 16. september kl. 18:00
Manchester United - Barcelona
Miðvikudagur 16. september kl. 20:45
Real Madrid - Inter Milan

Sunnudagur 20. september kl. 14:55
Arsenal - Manchester United

NRK 1

Sunnudagur 20. september kl. 15:25
Larvik - Nordstrand í handbolta kvenna

Laugardagur 19. september kl. 14:00
Handbolti kvenna Dunafei-Bækkelaget
Sunnudagur 20. september kl. 13:20
Úrslitaleikurinn í bikarkeppni
kvenna í handbolta í Noregi

TV2 - NOREGUR
Laugardagur 19. september kl. 11:55
Norska kvennadeildin Trondheim - Asker
Laugardagur 19. september kl. 14:00
Stabæk -Viking í norsku knattspyrnunni

CANAL+ NOREGUR
Laugardagur 19. september kl. 13:40
Enski boltinn

TV NORGE

EUROSPORT
Miðvikudagur 16. september kl. 13:00
Spánarkeppnin í hjólreiðum
Fimmtudagur 17. september kl. 13:00
Spánarkeppnin í hjólreiðum
Fimmtudagur 17. september kl. 19:00
Evrópukeppni bikarhafa 1. umferð
Föstudagur 18. september kl. 11:00
Grand Prix á mótorhjólum í Barcelona
Föstudagur 18. september kl. 13:00
Spánarkeppnin í hjólreiðum
Föstudagur 18. september kl. 17:00
Solheim Cup 1998 í golfi í Ohio í USA
Laugardagur 19. september kl. 20:00
Solheim Cup 1998 í golfi í Ohio í USA
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Söguritun Bolungarvíkur í undirbúningi

Hugmyndir uppi um
tvö bindi á 3-4 árum

Bæjaryfirvöld í Bolungarvík hafa ákveðið að hefja undirbúning að ritun sögu Bolungarvíkur. Samkvæmt heimildum blaðsins hefur þegar
verið rætt óformlega við Jón
Þ. Þór sagnfræðing um að taka
verkið að sér. Hann er sem
kunnugt er höfundur Sögu Ísafjarðar og Eyrarhrepps hins
forna, sem út kom í fjórum
bindum hjá Sögufélagi Ísfirðinga á um tíu ára tímabili ekki
alls fyrir löngu. Vegna vinnu
sinnar að því verki og rannsókna á heimildum um sögu
svæðisins í heilan áratug verður Jón að teljast afar vel í

stakk búinn til að takast á
hendur að rita sögu Bolungarvíkur.
Guðmundur heitinn Kristjánsson, fyrrum bæjarstjóri í
Bolungarvík, hafði iðulega
orð á því fyrir meira en tuttugu
árum að æskilegt væri að rita
sögu Bolungarvíkur. Til tals
kom á þeim tíma að fá Guðmund Jakobsson til að annast
ritstjórn og fá til liðs við hann
ýmsa Bolvíkinga sem þekktu
vel til fyrri tíma í atvinnulífi,
menningar- og félagsmálum
og á öðrum sviðum og fá þá
til að skrifa einstaka kafla. En
þegar Ásgeir Jakobsson hóf

að skrifa Einars sögu Guðfinnssonar, sem út kom árið
1979, var ákveðið að bíða um
sinn með söguritun Bolungarvíkur. Síðar kom til uppbygging Ósvarar og ýmis önnur verkefni, svo og fjárhagsörðugleikar í sveitarfélaginu,
og málið lá niðri um árabil.
Nú eru upp ráðagerðir um
að koma á samstarfi milli bæjarstjórnar Bolungarvíkur,
Bolvíkingafélagsins og Sögufélags Ísfirðinga um ritun sögu
Bolungarvíkur. Fyrstu hugmyndir ganga út á að sagan
verði í tveimur bindum og
verkið taki þrjú til fjögur ár.

Þorbergur Kjartansson starfsmaður hjá Íslandspósti á
Ísafirði er mikill áhugmaður um gömul mótorhjól og
dundar í frístundum sínum við að gera þau upp. Hjólið
sem Þorbergur og dóttir hans Oddný eru við á myndinni
hér að ofan er af Ariel gerð, 53 ára gamalt, eða sautján
árum eldra en eigandinn. Þorbergur segir lesendum
blaðsins nánar frá mótorhjólaáhuganum, endurbyggingu þeirra og fleiru á bls. 4.

SONY
ATV
AIWA
PANASONIC

Óseyri í Ísafjarðarhöfn á laugardag en þá var unnið að því að gera skipið klárt á veiðar.
Frá framkvæmdum við gerð ,,snjóflóðaskápsins" á
Óshlíð.

Snjóflóðaskápur
á Óshlíðarveg
Þessa dagana er
Vegagerðin að vinna
að gerð eins af fyrirhuguðum snjóflóðaskápum á leiðinni um
Óshlíð, en það eru gil
sem grafin eru inn í
hlíðina til þess að taka

við snjóflóðum. Skápur sá sem nú er verið
að gera er mjög innarlega á hlíðinni, rétt
utan við Skarfasker, og
hafa orðið lítilsháttar
tafir á umferð vegna
framkvæmdarinnar.

Nýtt skip til Bakka hf., í Bolungarvík

Óseyri fyrsta túrnum

Ísfisktogarinn Óseyri ÍS-4
lagði úr höfn á mánudagskvöldið í sinn fyrsta túr hjá
nýjum eigendum, Bakka í
Bolungarvík. Skipið sem hét
áður Eyvindur vopni og þar
áður Drangey er um 500 tonn,
smíðað á Spáni árið 1974. Að
sögn Agnars Ebeneserssonar

framkvæmdastjóra Bakka
verður skipið eingöngu á
rækjuveiðum, til að byrja með
að minnsta kosti. Í fyrsta túrnum verður farið vestur og
norður fyrir land. Skipstjóri á
Óseyrinni er Bolvíkingurinn
Ólafur Ólafsson.
Þokkalegar atvinnuhorfur

eru hjá Bakka, að sögn Agnars, mikið að gera í rækjunni
en minna í bolfiskinum um
þessar mundir. „Við stólum
þar mest á smábátana og þeir
hafa lítið komist á sjó vegna
brælu, eins og við má búast á
haustin."

