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Snjóflóðavarnargarðar

Fjölmenni viðstatt
vígslu á Flateyri
Um hundrað manns voru
við formlega vígslu snjóflóðavarnargarðanna fyrir
ofan Flateyri á föstudag.
Kostnaður við verkið
nemur um 340 milljónum
króna, sem er um 50 milljónum króna lægri upphæð
en gert var ráð fyrir í upp-

haflegri kostnaðaráætlun.
Leiðigarðarnir sjálfir eru tæplega 1.200 metrar á lengd og
hæðin á þeim er 15-20 metrar.
Á milli þeirra neðst er þvergarður sem er um 240 metrar
á lengd. Sjá nánar frétt og
myndir frá vígslunni á föstudag á bls. 2.

Fjórðungssamband Vestfirðinga

Haukur Már kjörinn
formaður sambandsins

Haukur Már Sigurðsson
skrifstofumaður á Patreksfirði
var kjörinn formaður Fjórðungssambands Vestfirðinga á
43. Fjórðungsþingi sem haldið var á Ísafirði um síðustu
helgi, en Pétur H. R. Sigurðsson á Ísafirði lét af formennsku eftir fjögurra ára starf.
Aðrir í stjórn eru Guðmundur
B. Magnússon, Drangsnesi,
Birna Lárusdóttir, Þingeyri,

Bergur Torfason, Þingeyri og
Guðni G. Jóhannesson, Ísafirði.
Í ársskýrslu sinni sagði fráfarandi formaður m.a., að eitt
mikilvægasta málefni sem
hann hefði tekið þátt í sem
stjórnarmaður í Fjórðungssambandinu væri undirritun
samnings um háskólanám á
Vestfjörðum.
Ásgeir Þór Jónsson, nýráð-

inn framkvæmdastjóri Fjórðungssambands Vestfirðinga,
sagði m.a. í ávarpi sínu við
setningu þingsins:
„Vestfirðingar hafa sýnt að
þeim eru allir vegir færir þegar
þeir snúa bökum saman. Því
er mikilvægt að skynja, að
ávinningur eins sveitarfélags
þarf ekki að vera tap annars.“
Sjá nánar á bls. 12.

Bikarmeistari og
spjaldadrottning
-sjá viðtal við
Sigríði B.
Þorláksdóttur
á bls. 4.
Kello - Elton B-Young - Choise

Undraheimur
farartækjanna á
Kolfinnustöðum
-sjá bls. 8 og 9.
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LEIÐARI

Höfðingi smiðjunnar
Þegar frá líður mun laugardagurinn 26. september 1998
verða talinn til merkari daga í sögu Tónlistarfélags Ísafjarðar. Þrennt kemur þar við sögu. Fyrir það fyrsta
tónleikar Sinfóníuhljómsveitar Íslands í aldarminningu
Ragnars H. Ragnar, en 28. þ.m. voru 100 ár liðin frá
fæðingu hans. Í annan stað fékk Tónlistarskólinn framtíðarhúsnæði til afnota og í þriðja lagi tók núverandi skólastjóri,
Sigríður Ragnarsdóttir, fyrstu skóflustunguna að nýjum
tónleikasal sem byggður verður við skólahúsnæðið.
Þrátt fyrir þau ummæli Ragnars að skóli væri ekki hús
heldur fólk ól hann með sér draum um að skólinn eignaðist
húsnæði, sem samboðið væri því menningaruppeldi er þar
átti sér stað. En þrátt fyrir óþrjótandi elju og óbilandi trú á
framtíð Tónlistarskólans auðnaðist Ragnari ekki að sjá
drauminn rætast. Minningu hans verður því ekki betur á
lofti haldið en nú hefur verð gert gert með því að Tónlistarskólinn skuli nú loks kominn í gott húsnæði eftir hálfrar
aldar tilvist, en hann var sem kunnugt er stofnaður 10.
október 1948. Allt ber þetta vitni um stórhug og djörfung
þess fólks sem í gegnum árin hefur unnið og vinnur nú að
málum Tónlistarfélagsins og skólans.
Ragnar H. Ragnar var höfðingi sinnar smiðju. Undir
handleiðslu hans varð Tónlistarskólinn á Ísafirði einn af
merkustu tónlistarskólum landsins. Hróður hans barst víða.
Við breyttar aðstæður gefst stjórnendum skólans nú
tækifæri til nýrrar sóknar. Fáni brautryðjandans má aldrei
falla.
,,Hann var dæmi um tónlistaruppalanda sem sótti fagurlegan styrk sinn og stefnufestu í þrauthugsaða heimspeki,
er hann hafði sjálfur smíðað úr aðföngum frá hinum mestu
andans jöfrum, og aðlagað eigin reynslu og persónuleika á
langri ævi.” Þannig var Ragnars H. Ragnar minnst af
einum nemenda sinna er hann féll frá fyrir réttum áratug.
Annar nemandi lét þessi orð falla: ,,Hann fyllti líf okkar
list og fegurð.”
Meðan lampi þessara orða lifir innan veggja Tónlistarskóla Ísafjarðar þarf ekki að óttast um framtíð hans.
Þegar Ragnars H. Ragnar er minnst skal því ekki gleymt
að við hlið sér hafði hann klett er aldrei brast. Þáttur konu
hans, Sigríðar Jónsdóttur frá Gautlöndum, verður aldrei
ofmetinn þegar Tónlistarskólans á Ísafirði er getið.
-s.h.

Sr. Gunnar Björnsson fór með bæn og blessaði mannvirkið.

Vígsla snjóflóðavarnargarðanna ofan við Flateyri

Kostnaður undir áætlun

Um hundrað manns voru
við formlega vígslu snjóflóðavarnargarðanna ofan við Flateyri sl. föstudag. Gerð þeirra
er lokið fyrir nokkru og eru
þeir þegar orðir grænleitir og
grösugir á köflum eftir sáningu. Halldór Halldórsson
bæjarstjóri í Ísafjarðarbæ
bauð gesti velkomna, en ávörp
fluttu Guðmundur Bjarnason
umhverfisráðherra og Birna
Lárusdóttir, forseti bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar. Séra
Gunnar Björnsson í Holti í
Önundarfirði fór með bæn og
blessaði mannvirkið. Síðan
buðu Ísafjarðarbær og umhverfisráðuneyti upp á léttar
veitingar í matsal Básafells á
Flateyri. Þar rakti Gunnar
Birgisson framkvæmdastjóri
verktakans, Klæðningar hf.,
framvindu verksins.
Kostnaður við gerð garðanna nemur um 340 milljónum króna, sem er um 50
milljónum króna lægri upphæð en gert var ráð fyrir í
upphaflegri kostnaðaráætlun.
Í henni var þó ekki gert ráð
fyrir uppgræðslu og gróður-

setningu trjáplantna sem unnið var við í sumar. Leiðigarðarnir sjálfir eru tæplega 1.200
metrar á lengd og hæðin á
þeim er 15-20 metrar. Á milli
þeirra neðst er þvergarður sem
er um 240 metrar á lengd.
Í ávarpi sínu sagði umhverfisráðherra m.a., að vonandi
yrðu mannvirki þessi í raun
aldrei „tekin í notkun“, þ.e.
að aldrei þyrfti á þau að reyna
í alvöru. „Það má ef til vill
segja“, sagði ráðherra, „að ríkisvald og sveitarfélög hafi
ekki verið nægjanlega á varðbergi og áföll sem höfðu orðið
á árum áður hafi ekki leitt til
þess að á málum væri tekið af
festu á þeim svæðum sem
raunverulega bjuggu við snjóflóðahættu. En ég leyfi mér
að fullyrða, að nú hafi orðið
breyting á. Nú verður málum
haldið vakandi, vinna við
snjóflóðavarnir heldur áfram
samkvæmt markvissri áætlun
og verður ekki látin falla í
gleymsku og aðgerðaleysi.“
Ráðherra lauk lofsorði á verktakann og hvernig hann skilaði verkinu af sér.

Birna Lárusdóttir forseti
bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar
sagði m.a.: „Við stöndum
frammi fyrir miklu mannvirki
– mannvirki sem verður að
teljast til stærstu minnisvarða
sem finnast, því það mun alla
tíð minna okkur og komandi
kynslóðir á atburðina í október
fyrir þremur árum. Görðunum
er þó ætlað annað hlutverk en
það, að minna okkur á. Þeim
er fyrst og fremst ætlað að
verja íbúa og byggð hér á eyrinni fyrir náttúruöflum Vetrar
konungs í framtíðinni.“
Vinnan við garðana hófst
haustið 1996 og lauk henni í
júlímánuði síðastliðnum.
„Við þessa framkvæmd
þurfti að hreyfa hér á svæðinu
nálægt einni milljón rúmmetra
af jarðvegi, en það nemur um
170.000 vörubílshlössum“,
sagði Gunnar Birgisson framkvæmdastjóri Klæðningar hf.
„Verkið gekk misjafnlega,
einkum vegna þess að bæði
haustin 1996 og 1997 rigndi
hér heil ósköp. Jarðvegurinn
reyndist mun blautari og erfiðari en menn áttu von á og

ORÐ VIKUNNAR

-lingur
Viðskeytið -lingur getur falið í sér ýmis blæbrigði en þó einkum
tvennt.
1) Þegar -lingur bætist við orð eða orðstofn, getur orðið í heild
táknað manneskju (eða annað) sem gerir eða er það sem fyrri
liðurinn felur í sér. Dæmi: að læra – lærlingur, Sauðárkrókur –
Sauðkræklingur, ungur – unglingur.
2) -lingur getur verið smækkunarending. Oft verður þá hljóðvarp
í fyrri hlutanum. Dæmi: Bók – bæklingur (lítil bók), diskur –
disklingur, köttur – kettlingur, tittur – tittlingur, þorskur – þyrsklingur. Í næstsíðasta dæminu gæti þó ekki síður verið um gælunafn
en smækkunarendingu að ræða.
Ekki síst er þetta viðskeyti tekið til athugunar vegna þess, að fyrir
nokkrum árum ruku Sauðkræklingar upp og fóru mikinn í lesendabréfum og þjóðarsálum og vildu þá skyndilega nefnast Sauðkrækingar. Af einhverjum ástæðum virtist þeim felast lítilsvirðing í
viðskeytinu -lingur þótt ekkert sé við það að athuga málfræðilega –
ef til vegna þess að það getur einnig falið í sér smækkun eða gælublæ, sbr, köttinn og tittinn. Þeir hefðu betur munað eftir orðinu
dýrlingur eða hinum fornu orðum Æverlingur og Æverlingagoðorð.
Æverlingar voru afkomendur Ævars gamla, landnámsmanns í
Langadal (ekki langt frá Sauðárkróki), og þótti sómi að.
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Um eitt hundrað manns voru við formlega vígslu snjóflóðavarnargarðanna fyrir ofan
Flateyri síðdegis á föstudag.

verkið var mjög erfitt, en
jafnframt mjög spennandi og
skemmtilegt í aðra röndina.“

Gunnar Birgisson.

Háttalag
ríkissjóðs
tók út yfir
allan
þjófabálk
 segir Gunnar Birgisson
Í samtali við blaðið
gagnrýndi Gunnar Birgisson, framkvæmdastjóri
Klæðningar hf. sem annaðist gerð varnargarðanna
við Flateyri, harðlega það
sem hann kallaði sambandsleysi innan kerfisins.
„Ísafjarðarbær var verkkaupinn en ríkissjóður sá
um greiðslurnar. Það var
undantekning fremur en
regla að greitt væri á réttum
tíma og drátturinn var
stundum slíkur að það tók
út yfir allan þjófabálk.
Vegna þess að ríkissjóður
greiddi ekki eins og honum
bar lenti fyrirtæki mitt hvað
eftir annað í vandræðum
gagnvart þessum sama
ríkissjóði varðandi vörsluskatta og annað, fékk á sig
10% álag á greiðslurnar og
auk þess átti maður yfir
höfði sér fangelsisdóm ef
þær hefðu dregist enn frekar. Þetta var alveg skelfilegt
ástand.“
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Bikarmeistari

og spjaldadrottning í fótbolta
Sigríður B. Þorláksdóttir, skíðakonan frækna
frá Ísafirði, er ekki bara þrefaldur Íslandsmeistari
á skíðum, heldur er hún líka nýkrýndur bikarmeistari í knattspyrnu með Breiðabliki í Kópavogi. Og ekki nóg með það, hún er einnig
spjaldameistari í kvennaboltanum í sumar með
fjögur spjöld, eitt rautt og þrjú gul, eða alveg
eins og allt Valsliðið. Allir hinir leikmennirnir í
Breiðabliki í sumar fengu samanlagt aðeins
einu gulu spjaldi meira en hún, eða eitt rautt og
fjögur gul. Samt er Sigríður ekki varnarleikmaður, heldur spilar hún í sókninni, meira að
segja sem miðherji. Við slógum á þráðinn til
hennar, þar sem hún var í vinnunni í Mizunoíþróttaversluninni í Reykjavík, og spurðum: –
Ertu svona andskoti gróf?
„Ég spila bara fast!“
– Hvernig stendur á því
að miðherji fær svona mörg
spjöld? Það eru venjulega
varnarjaxlarnir sem fá flest
spjöldin...
„Á skíðunum er maður í
einstaklingsíþrótt og fer
mikið á skapinu. Svo þegar
komið er í hópíþróttina, þá
er stundum erfitt að hemja
skapið. Ég er raunar einfari
og einstaklingshyggjumanneskja og vil gera hlut-

ina sjálf, alveg eins og ég er
að gera allan veturinn, þegar
ég er alltaf að berjast upp á
eigin spýtur. Svo er maður
allt í einu kominn inn í sextán
manna hóp og þarf að taka
tillit til hinna. Það eru töluverð
viðbrigði. Skapið er stór galli
en jafnframt mikill kostur. Það
er nauðsynlegt í þessu að hafa
töluvert skap. Maður þarf bara
að læra að hemja það betur.
Ég er orðin það fullorðin að
ég ætti að geta það.“

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
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,Heiðarbraut 12: 221 m² einbýlishús á tveimur hæðum, hægt
að gera að tveimur sjálfstæðum íbúðum.
Verð kr. 10,500,000,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,Hlíðarvegur 43: 186 m²Raðhús
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á þremur hæðum ásamt bílskúr. Skipti á minni eign möguleg. Áhv. ca. 1.3 millj. Verð kr.
8,800,000,Lyngholt 8: 138 m² einb.hús á
einni hæð + 31 m² bílsk. Nýtt
parket ný málað Skipti möguleg. Áhv. ca. 5,5 millj.
Verð kr. 10,800,000,Seljalandsvegur 12: 145,1 m²
einbýlishús á þremur hæðum
ásamt eignarlóð. Tilboð
Seljalandsvegur 48: 188 m²
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr. Áhv. ca. 700
þús. Verð kr. 12,700,000,Seljalandsvegur 69: 180,6 m²
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt innbyggðum bílskúr.
Skipti á minni eign mögul.
Verð kr. 9,500,000,Seljalandsvegur 84a: 85 m²
einbýlishús á einni hæð, endurbyggt 1992.
Verð kr. 6,200,000,Skólavegur 1: 62,8 m² einbýlishús á tveimur hæðum ásamt
kjallara og þurrkhjalli. Áhv. 1,6
millj. Verð kr. 3,700,000,Tangagata 6a: 99.7 m² einbýlishús á tveimur hæðum. Laust
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– Michael Schumacher er
nú rétt að verða þrítugur og
virðist samt eiga sitthvað ólært
í þeim efnum – og virðist líka
fara nokkuð langt (og hratt) á
skapinu...
„Það er alveg rétt. Ég er
rosalega mikil keppnismanneskja og vil hreinlega vinna
allt, sama hvað það er!“
– Ertu fljót úr sókninni í
vörnina?
„Ja, svona. Maður reynir
það nú.“
Sigríður Þorláksdóttir byrjaði mjög ung í fótboltanum á
Ísafirði. Hún hefur oftast spilað í framlínunni eða á kantinum og var alltaf miðherji fyrir
vestan. Hún er samt sívinnandi úti um allan völl og
bregður sér í vörnina þegar
þörf krefur.
Sigríður fluttist suður þegar
hún var sextán ára og fór að
spila með Stjörnunni, vegna
þess að þá var ekki neinn
kvennafótbolti lengur hérna
heima. Hún fór svo út til Svíþjóðar þá um haustið og var
þar í skóla um veturinn. Síðustu þrjá vetur hefur hún verið
í vetraríþróttabænum Lillehammer í Noregi, en hefur
alltaf komið heim á sumrin til

að spila fótbolta. Leiktíðirnar
með Stjörnunni urðu fjórar,
en í sumar spilaði hún í fyrsta
sinn með Breiðabliki.
Og eftir hálfan mánuð fer
hún í fjórða sinn til vetrardvalar í Lillehammer. Þar æfir
hún með
íslenska
skíðalandsliðinu,
en landslið Íslands
og Danmerkur
munu æfa
saman í Noregi í vetur.
– Er gott að
vera í Lillehammer?
„Já. Aðstaðan þar er
mjög góð.
Eini gallinn er
að þetta er heldur mikill túristastaður. Það er
dálítil hætta í brekkunum þegar túristarnir eru
að þvælast fyrir.“
– Hvað ertu orðin gömul?
„Ég er nú bara tuttugu og
eins. Ég er ekki nálægt því að
vera orðin gömul!“

 símtal við skíðakonuna Sigríði
B. Þorláksdóttur frá Ísafirði,
sem er ekki nálægt því að vera
orðin gömul!

– Af hverju ertu að vinna í
íþróttavörubúð?
„Ég fékk þessa vinnu bara
af því að mér gekk svo vel á
skíðunum. Þeir töluðu við
mig og buðu mér vinnu.“
Framundan er
heimsmeistaramótið á skíðum í febrúar í vetur og Sigríður vonast til
þess að geta gert
góða hluti þar.
„Síðan eru
vetrarólympíuleikarnir í
Bandaríkjunum eftir
þrjú ár og
ég vona
að ég
verði
með
þar.“

– Hvort heldurðu meira upp
á skíðin eða fótboltann?
„Það fer alveg eftir árstíðum. Á vetrum held ég meira
upp á skíðin en á sumrin held
ég meira upp á fótboltann!“
– Þannig að þú ert alltaf í
hörkuformi fyrir hvora greinina sem er, bæði á vorin og
haustin...
„Já, oftast er ég það. En
auðvitað verður maður þreyttur á milli. Núna verð ég að
taka mér tveggja vikna frí frá
íþróttum. Ég tók ekkert frí eftir
skíðin í vor. Ég ristarbrotnaði
á Ólympíuleikunum í fyrra og
er ekki búin að jafna mig af
því ennþá.“
Og því má bæta við, sem
Sigríður nefnir ekki, að hún
lét sig hafa það að ljúka keppni
ristarbrotin. Þetta er sko harkan að vestan.
En þetta er ekki eina slysið
sem hún hefur orðið fyrir í
íþróttunum. Fyrir fimm árum,
þegar hún var á skíðum í

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
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 4ra
herb. íbúð á n.h. í tvíb.húsi. Mikið
uppgerð, skipti á stærri eign
möguleg. Áhv. ca. 2,2 millj.
Verð kr. 5,500,000,Fjarðarstræti 11: 131 m² 4ra
herb. íbúð á efri hæð í tvíbýlishúsi. Áhv. ca. 3,8 millj.
Verð kr. 6,800,000,Fjarðarstræti 32: 112,7 m² 4ra
herb. íbúð á tveimur hæðum í
tvíbýlishúsi. Tilboð
Hjallavegur 8: 128,5 m² 4ra
herb. íbúð á neðri hæð í tvíbýlishúsi. Áhv. ca. 2.8 millj. Laus 1.
janúar 1998.
Verð kr. 6,900,000,Hnífsdalsvegur 27: 182 m²
glæsileg íbúð með parketi og
harðv.innr. Einnig 415 m² iðnaðar- og viðg.húsnæði ásamt
lagerhúsnæði. Tilboð
Pólgata 5a: 121 m² nýlega
uppgerð 4ra herb. íbúð á n.h. í
þríb.húsi ásamt bílskúr og 1/2
kjallara. Íbúðin er laus strax.
Verð kr. 6,300,000,Sólgata 5: 102 m² 6 herbergja
íbúð á tveimur hæðum í norður-

73,2 m²

Urðarvegur 78:

íbúð á 3. hæð í fjölb.húsi ásamt sér geymslu. Íbúðin er laus strax. Öll tilboð
skoðuð Áhv. ca. 2,7 millj. Verð kr. 5,000,000,-

enda í tvíbýlishúsi. Áhv. ca. 3,5
millj. Verð kr. 5,000,000,Sólgata 8: 101,7 m² 3-4ra herb.
íbúð á e.h. í 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 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,-

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,-

3ja herbergja íbúðir

2ja herbergja íbúðir

Aðalstræti 20: 94m² íbúð á 4.
hæð t.h. í fjölb.húsi ásamt sér
geymslu. Áhv. ca. 1,7 millj.
Verð kr. 5,900.000,Hlíf II, Torfnesi: 50,4 m² íbúð á
2. hæð í Dvalarheimili aldraðra.
Áhv. ca. 3,9 millj.
Verð kr. 6,200,000,Túngata 18: 53,4 m² íbúð í
kjallara fjölbýlsihúss í góðu
standi. Skipti möguleg á stærri
eign. Verð kr. 4,300,000,-

Atvinnuhúsnæði
Austurvegur 1: 103,4 m² skrifstofuhúsnæði á 3. hæð. Fallegt
útsýni. Laust fljótlega.
Verð kr. 5,500,000,Mjallargata 5: 200 m² verslunar
húsnæði á neðri hæð, gistiheimili
á efri hæð. Áhvílandi 3 millj.
Verð kr. 7,500,000,-

Sólbaðsstofur,
líkamsræktarstöðvar
og íþróttahús!
Sigríður við lokaathöfn
Vetrar-ólympíuleikanna í
Nagano í Japan í febrúar
1998.

Heildverslunin Sól og heilsa hefur tekið í umboðssölu Pro Vison
sólarbekki, sem koma frá stærsta
sólarfyrirtækinu í Evrópru Ali Sun.
Þetta eru mest seldu sólarbekkirnir síðastliðin fjögur ár og á
verði sem kemur á óvart.
Neðri platan er mótuð fyrir líkamann en um er að ræða 20
mínútna bekki og Turbo Power

bekki. Bekkirnir, sem eru rúmlega þriggja ára gamlir, verða
afhentir nýyfirfarnir með nýjum
dempurum og prófílum (kantar
eða hliðar) og líta því út sem nýir.
Í bekknum eru 41 100 watta
perur og fjórar andlitsperur.
Nánari upplýsingar hjá
Sól og heilsu í síma
552 9099 og 897 0600.

Sláturmarkaður!
Sigríður B. Þorláksdóttir.
æfingabúðum í Austurríki,
fékk hún mikið höfuðhögg
og átti að áliti lækna ekki
að geta æft eða stundað
íþróttir framar. Hún var
alveg frá í tvo mánuði en
náði sér svo að fullu fyrr en
varði. Og fyrsta veturinn
sinn úti fór hún úr báðum
axlarliðum og átti lengi í
þeim meiðslum.
En það er einmitt þetta
með hörkuna að vestan...

Norðvesturbandalagið hf. opnaði sláturmarkað þann
29. september sl. í gömlu Norðurtangabúðinni á Ísafirði.
Opið þriðjudaga til föstudaga milli kl. 15 og 18.
Símapantanir í síma 456 3305 milli kl. 09 og 12 virka
daga.
Norðvesturbandalagið hf.

Hátíðarmatseðill

Afmæli

Forréttir:

Árshátíðir

Villigæsaseyði með hleyptu eggi.
Reyktur og grafinn lax með
piparrótar- og sinnepssósu.
Ristaðar gellur með kampavínssósu
og smjördeigstíglum.

Aðalréttir:

Bakaður saltfiskur með hvítlauksog basilkrydduðu tómatmauki.
Sjávarréttasinfónía.
Hreindýrahnappar framreiddir
með eplasalati og portvínssósu.
Léttsteiktur lambahryggvöðvi,
gljáður með rabarbaracompot.
Nautaturnbauti borinn fram með
villisveppa- og bearnaisesósu.

Eftirréttir:

Eldsteikt jarðaber, framreidd
með gamaldags vanilluís.
Tiramisu með þeyttum rjóma
og hindberjasósu.

Hótel Ísafjörður
Í tilefni opnunar SKG-veitinga á
Hótel Ísafirði verður boðið upp
á spennandi hátíðarmatseðil
helgina 2.-4. október.
Sunnudagurinn 4. október
verður sérstaklega tileinkaður
fjölskyldufólki og fá öll börn
óvæntan glaðning.
Sérstakur matseðill
er fyrir börnin.
Leikin verður lifandi
dinnertónlist öll kvöld.
Borðapantanir í síma 456 4111

Hanastél
Brúðkaup
Fermingar
Erfidrykkjur
Grillveislur
Fundir
Jólahlaðborð
Smáréttahlaðborð

Á

Sr. Baldur
Vilhelmsson,
prófastur
í Vatnsfirði

línunni hjá Hlyni Þór

Í hús læknisins hef ég
aldrei komið!
- Blessaður, séra Baldur.
Hvernig sæki ég að þér?
Nokkuð vel, þakka þér
fyrir. Ég er að sjóða skötu.
- Hvað er að frétta?
Þakka þér fyrir að hringja
á þessum góða degi. Göngur eru í nánd. Gangnaseðillinn er kominn og það var
alltaf tilhlökkunarefni að fá
hann. Já, hvað er að frétta?
Heldur fækkar nú fólki. Og
búskapur dregst saman,
heyrist mér.
- Nú hefur þú bollokað í
Vatnsfirði féritigi árin og
tveimur betur...
Jú, ég er búinn að vera
hér síðan um mitt ár ’56. Ég
kom hér í júní og þá var
snjór niður í fjöru á Snæfjallaströndinni þegar ég
sigldi inn. Ég fór beint frá
prófborði í Vatnsfjörð –
fyrsti maður í sögunni eftir
því sem Ásgeir Ásgeirsson
forseti sagði. Þessi staður
var eftirsóttur og því komu
prestar hér fullorðnir, að ég
segi ekki aldraðir.
- Er skata á borðum í
Vatnsfirði árið um kring?
Nei. Hún er hefðbundin í
skammdeginu. Og þegar
mikið berst af þessari ágætu
fæðu, þá er hún eftir hendinni annað slagið. Það er
ekkert sakralt við hana í
sambandi við Þorláksmessu
eina. Skötu fæ ég senda úr
þorpunum hér í grennd.
- Prestsskata í stað
prestslambanna á fyrri
tíð...
Það má líta svo á. Ég hef
nú ekki alltaf fengið að
borga þetta dýrum dómum.
- Það var sagt frá heimsókn þinni til Flateyrar í
blaði um daginn...
Mér líkaði þetta nú ekki.
Þetta voru að mestu leyti
ósannindi. Það er ósatt að
ég hafi verið heima hjá einhverjum lækni, sem ég
þekki ekki nokkurn skapaðan hlut. Í hans hús hef ég
aldrei komið.
- Það er þá ekki rétt að
þú hafir tekið vel í tilmæli
hans að leika kvensaman
og drykkfelldan prest...
Nei, blessaður vertu, kæri
Hlynur. Þetta finnst mér nú
heldur gróf blaðamennska.
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Endurbyggt húsnæði Tónlistarskóla Ísafjarðar tekið í notkun

Fyrsta skóflustungan tekin
að fullkomnum tónleikasal

Að loknum tónleikum Sinfóníuhljómsveitar Íslands á
laugardag var haldið niður á
Austurveg. Þar var húsnæði
Tónlistarskóla Ísafjarðar í
hinni gömlu byggingu sem
hýsti Húsmæðraskólann Ósk
formlega afhent að loknum
gagngerum endurbótum og
breytingum vegna nýrra þarfa.
Jafnframt var tekin fyrsta
skóflustungan að nýbyggingu
tónleikasalar á bak við húsið.
Björn Bjarnason menntamálaráðherra flutti ávarp við
þetta tækifæri.
Breytingarnar og endurbyggingin á þessu gamla húsi
hafa tekist frábærlega vel, að
sögn Úlfars S. Ágústssonar,
formanns Tónlistarfélags Ísafjarðar. Byggingaverktakarnir
Ágúst og Flosi unnu verkið
og eru nú sérstakur búnaður í
öllum vistarverum til þess að
hljómburður sé sem bestur.
Styrktarsjóður um byggingu

tónlistarskólahúss á Ísafirði
greiddi helming af framkvæmdinni á móti Ísafjarðarbæ.
Fyrstu skóflustungu að viðbyggingunni fyrir hinn nýja
tónleikasal tók Sigríður Ragnarsdóttir, skólastjóri Tónlistarskóla Ísafjarðar, en hún er
dóttir hjónanna Ragnars H.
og Sigríðar J. Ragnar. Við það
tækifæri afhenti Katrín Skúladóttir, varaformaður Styrktarsjóðs um byggingu tónlistarskólahúss á Ísafirði, Tónlistarfélagi Ísafjarðar fimmtán
milljónir króna, sem aðallega
konur hafa safnað með margvíslegum hætti á síðustu tíu
árum. Magdalena Sigurðardóttir, sem er formaður í
Kvenfélaginu Ósk, flutti árnaðaróskir og tilkynnti að
gengið hefði verið frá samkomulagi og fullri sátt milli
kvenfélagsins og bæjarsjóðs
í málefnum er varða húsið og

Katrín Skúladóttir, varaformaður Styrktarsjóðs húsbyggingar Tónlistarskóla Ísafjarðar afhendir formanni Tónlistarfélags
Ísafjarðar, Úlfari Ágústssyni, ávísun að upphæð 15 milljónir króna sem konur hafa safnað síðusta áratuginn, en féð á að
renna til byggingar hins nýja tónleikasalar.

Úlfar Ágústsson formaður Tónlistarfélags Ísafjarðar og Ágúst Gíslason framkvæmdastjóri Ágústs og Flosa ehf. undirrita
verksamning um byggingu hins nýja tónleikasalar.

Úlfar Ágústsson, formaður
Tónlistarfélags Ísafjarðar.

Kristján Haraldsson, form.
byggingarnefndar.

Sinfóníuhljómsveit Íslands á Ísafirði

Tónleikar í minningu
Ragnars H. Ragnars
Í tilefni þess að um þessar mundir eru liðin 100 ár
frá fæðingu Ragnars H.
Ragnar ákvað Sinfóníuhljómsveit Íslands að koma
vestur til Ísafjarðar sl.
laugardag og halda tónleika í samvinnu við
6

Sunnukórinn á Ísafirði og
fleira söngfólk hér fyrir vestan. Sigrún Hjálmtýsdóttir
kom með hljómsveitinni og
söng einsöng, en hljómsveitarstjóri var Bernhard Wilkinson.
Tónleikarnir voru haldnir í
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íþróttahúsinu á Torfnesi, sem
var þéttsetið og voru áheyrendur hátt í 400 manns. Meðal
gesta voru Björn Bjarnason
menntamálaráðherra og eiginkona hans. Bæjaryfirvöld í
Ísafjarðarbæ önnuðust móttöku hljómsveitarinnar.

Sigrún Hjálmtýsdóttir söng með Sinfóníuhljómsveitinni við góðar undirtektir viðstaddra.

Aldarminning
Sigríður Ragnarsdóttir skólastjóri Tónlistarskóla Ísafjarðar tekur fyrstu skóflustunguna að hinum nýja tónleikasal.
nokkur ágreiningur hefur
staðið um. Halldór Halldórsson bæjarstjóri tilkynnti í
framhaldi af því að Tónlistarskólinn fengi nú þegar hluta
af kjallara hússins til afnota
og síðan allt húsið til eignar
innan fárra ára.
Ágúst og Flosi munu reisa

hinn nýja tónleikasal og hefja
framkvæmdir næstu daga. Sá
áfangi mun kosta rúmar 14
milljónir króna og felst í
uppsteypu, einangrun og frágangi að utan og á því verki
að vera lokið um áramót. Í
beinu framhaldi af því verður
ráðist í innréttingar og stefnt

að því að fullklára salinn fyrir
skólaslit næsta vor. Fyrir utan
það að hljómburður í salnum
á að vera hinn fullkomnasti er
áformað að þar verði upptökustúdíó eins og best gerist á
Íslandi og verður nú hafist
handa við að safna fyrir tækjum til þeirra nota, svo og

flygli.
„Þetta á að vera lifandi
hús“, sagði Úlfar S. Ágústsson, eða eins og Ragnar H.
Ragnar heitinn sagði: Skóli
er ekki hús, heldur fólk, og
þar sem er fólk, þar á að vera
líf.“

Fjölmenni var viðstatt þegar fyrsta skóflustungan að tónleikasalnum var tekin á föstudag.

Fjölmenni var á tónleikunum. Hér má sjá fulltrúa Tónlistarfélags Ísafjarðar og Tónlistarskóla Ísafjarðar ásamt Birni
Bjarnasyni menntamálaráðherra og Þresti Ólafssyni, nýráðnum framkvæmdastjóra Sinfóníuhljómsveitar Íslands.

Ragnar
Hjálmarsson
Ragnar

Hundrað ár voru liðin frá fæðingu tónlistarfrömuðarins Ragnars H. Ragnar sl. mánudag, 28. september. Hann var Þingeyingur í föðurætt, fæddur á
Ljótsstöðum í Laxárdal árið 1898, en afi hans í
móðurætt var Torfi í Ólafsdal.
Ragnar lauk prófi frá Samvinnuskólanum árið
1920 en hélt síðan til tónlistarnáms í Kanada. Hann
lagði stund á ýmsar greinar tónlistar en þó sérstaklega á píanóleik, sem var helsta kennslugrein hans
æ síðan. Um árabil starfaði Ragnar sem undirleikari
í Kanada og Bandaríkjunum og stjórnaði auk þess
mörgum kórum í Vesturheimi. Þá fékkst hann
einnig við tónsmíðar og útsetningar tónverka. Á
stríðsárunum gerðist hann sjálfboðaliði í Bandaríkjaher og var trúnaðarmaður Bandaríkjastjórnar á
Íslandi til stríðsloka árið 1945. Á þeim tíma stjórnaði
hann söngflokki Þingeyingafélagsins í Reykjavík og
kynntist þá eiginkonu sinni, Sigríði Jónsdóttur frá
Gautlöndum. Í stríðslok fluttust þau vestur um haf
og bjuggu í Íslendingabænum Gardar í NorðurDakóta.
Árið 1948 urðu þáttaskil í lífi og starfi Ragnars og
Sigríðar, en þá var Tónlistarskóli Ísafjarðar stofnaður
og Ragnar var fenginn til þess að taka að sér
skólastjórnina. Þegar þau hjón fluttust til Ísafjarðar
skorti Ragnar örfáa mánuði í fimmtugt. Auk þess að
stjórna skólanum var Ragnar aðalpíanókennari
hans og tónfræðikennari. Sigríður kona hans kenndi
einnig við Tónlistarskóla Ísafjarðar og við Barnaskóla Ísafjarðar um áratuga skeið. Ragnar kenndi
söng við Barnaskólann og Gagnfræðaskólann á
Ísafirði um áratugi, stjórnaði Sunnukórnum og
Karlakór Ísafjarðar og var lengi framkvæmdastjóri
Tónlistarfélags Ísafjarðar. Þau hjónin Sigríður og
Ragnar höfðu að verulegu leyti veg og vanda af
tónleikahaldi á Ísafirði og móttöku tónlistarfólks sem
til bæjarins kom.
Þeim hjónum var sýndur margháttaður og verðskuldaður sómi fyrir störf þeirra að menningar- og
félagsmálum. Ragnar var kjörinn heiðursborgari
Ísafjarðarkaupstaðar og var heiðursfélagi Tónlistarkennarafélags Íslands. Hann var sæmdur riddarakrossi og stórriddarakrossi hinnar íslensku fálkaorðu og Sigríður J. Ragnar hlaut riddarakross
fálkaorðunnar.
Ragnar H. Ragnar var skólastjóri Tónlistarskóla
Ísafjarðar til 1984, þegar Sigríður dóttir hans tók við
því starfi, en hann kenndi við skólann til dauðadags
í árslok 1987. Sigríður J. Ragnar eiginkona hans
andaðist snemma árs 1993.
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Einar Halldórsson á Kolfinnustöðum í
Skutulsfirði á líklega flestar tegundir
farartækja nema flugvél, járnbrautarlest
og kafbát. Hann á t.d. gúmmíbát og
hraðbát, vélsleða, mótorhjól, fjórhjól og
eina átta eða níu bíla (hann hefur víst
aldrei talið þá). Samt hefur hann aldrei
ætlað sér sérstaklega að safna farartækjum. Þetta hefur bara einhvern veginn æxlast svona. Svo á hann traktorsgröfur sem eru atvinnutækin hans og
teljast varla til farartækja, þó að auðvitað mætti bjarga sér á þeim milli landshluta ef út í það færi.

Undrah
 Einar Halldórsson hefur úr ýmsu að velja til að komast leiðar sinnar

Bílarnir eru ærið ólíkir og í
misjöfnu ástandi. Sumir eru
spegilfagrir og glæsilegir, aðrir nánast í frumpörtum sínum. Tveir bílar mega teljast
perlurnar í flotanum. Annar
þeirra er steingrár Porsche
928, en það er stærsta gerðin
af Porsche, með átta strokka
320 hestafla mótor. Hann er
með vélina að framan en ekki
að aftan eins og 911-gerðin.

Porsche 928 er einn af bestu
og fínustu sportbílum heims,
alveg fokdýr og „í rauninni
eini bíllinn minn sem einhver
verulegur peningur liggur í“,
segir Einar. Hin perlan í flotanum er Mercedes Benz 219
árgerð 1956 (ári eldri en eigandinn), kolsvartur og spegilgljáandi, lengri gerð með sex
strokka línumótor, afskaplega
rennilegur og fallegur bíll og í
toppstandi. „Hann var mikið

notaður við akstur brúðhjóna
í Reykjavík. Ég keypti hann í
vor og fékk hann á góðu verði,
en eigandinn var þá búinn að
kaupa sér Rolls Royce.“
– Þú gerir það ef til vill
einhvern tímann líka...
„Það er nú draumurinn að
eignast Rolls, gömlu gerðina
með stutta kryppuskottinu. Ég
stefni að því að láta þann
draum rætast.“
– Hefur þú keyrt brúðhjón
eftir að þú fékkst Bensinn?
„Nei. Ég hef
einu sinni

verið beðinn um það, en ég
gat það ekki vegna vinnunnar.“
Fyrir utan gráa Porsche-bílinn glæsilega á Einar tvo aðra
bíla af Porsche-gerð, en þeir
eru báðir ógangfærir og í
smíðum, ef svo má segja.
Bróðir Einars var hinn landsþekkti Jón S. Halldórsson
akstursíþróttamaður, sem lést
í hörmulegu slysi árið 1991.
Jón heitinn var umboðsmaður fyrir Porsche á Íslandi, „og þaðan má segja

að áhugi
minn á þeirri tegund sé kominn.“ Bílana tvo
af þeirri gerð sem Einar er nú
að gera upp fékk hann að bróður sínum látnum. Annar þeirra
er Kókosbollan svokallaða, en
sá bíll varð Íslandsmeistari í
kvartmílu á sínum tíma.
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Jón S. Halldórsson stundaði
að heita má allar greinar akstursíþrótta, þó að hann sé líklega þekktastur sem rallökumaður. Einar á Kolfinnustöðum hefur hins vegar ekki
keppt í öðrum greinum akstursíþrótta en ökuleikni, en þeir
bræður skiptust bróðurlega á
að verða Íslandsmeistarar í
þeirri grein á árunum 198184, tvisvar sinnum hvor.
Nú er víst búið að
nefna fjóra bíla til sögunnar, einn Benz og
þrjá af gerðinni
Porsche. Enn
getur að líta í

bílaflotanum voldugan bíl af gerðinni
Chevrolet Step-Van,
talsvert stærri en Ford
Econoline, svo að kunnuglegt dæmi sé tekið til samanburðar, en úr honum ætlar
Einar að gera ferðabíl. Slíka
bíla má iðulega sjá í amerískum bíómyndum, ýmist
brynvarða eða sem lögreglukagga. Gamall breskur Triumph Spitfire bíður yfirhalningar hjá Einari og sama er að
segja um Pontiac árgerð 1948,

sem heldur upp á fimmtugsafmælið nánast í frumeindum
sínum. „Og svo á ég jeppagarm, Suzuki Fox, sem ég hef
til daglegra nota.“
– Einhverjir fleiri draumabílar en Rolls Royce?
„Mig langar nú til þess að
eignast almennilegan jeppa,
en þeir kosta sitt.“
– Hvenær byrjaðirðu að
safna bílum?
„Ég veit það eiginlega ekki.
Ég hef aldrei haft það markmið sérstaklega að safna
þeim.“
– En samt ertu safnari af
guðs náð...
„Það veit ég nú ekki. En ég
hef gaman af alls konar tækjum. Ég hef verið að grínast
með það í fjölskyldunni, að
ég hafi

ekki fengið nógu mikið dót
að leika mér að þegar ég var
lítill. Pabbi segir þvert á móti,
að ég hafi vanist allt of miklu
dóti.“
– Liggja ekki gríðarlegir
peningar í þessu öllu?
„Nei. Ætli það sé ekki bara
brot af því sem laxveiðimenn
fara með í sitt áhugamál.“
Einar væri ekki upp á
strætisvagna kominn þótt allir
bílarnir biluðu í einu. Mótorhjólið hans er af gerðinni
Suzuki Intruder, dæmigert
hippahjól með háu stýri

heimur
farartækjanna á Kolfinnustöðum

(Chopper), stundum kallað
Easy Rider, en slík hjól eru
vel þekkt í bíómyndum. Á síðari árum eru ökumenn hjóla
af því tagi oftast gamlir feitir
tattóveraðir hippar með svört
gleraugu, sítt alskegg, hártjásur niður á axlir og sólbrenndan
skalla. Einar Halldórsson er
fjarri því að líta þannig út og
neitar því að hafa nokkurn
tímann verið hippi, enda fullungur til þess. Hann notar
hjólið mjög lítið og er ekki í
neinum Snigla- eða Hells
Angels-félagsskap.
Ef hjólið skyldi nú bila um
leið og allir bílarnir gæti Einar
samt brugðið sér bæjarleið á
fjórhjólinu sínu, nú eða þá

vélsleðanum að vetri til. Og
ef allt um þryti, þá á hann
stóran hraðbát, en hann er það
farartæki sem um þessar
mundir er mest áberandi við
Kolfinnustaði. Hann heitir
Gammur og hefur ekki dýft
skrúfu í saltan sjó á þessu ári.
Í Gammi er Iveco-dieselvél
og á honum hefur Einar náð
27-28 mílna hraða á sléttum
sjó, „en skrúfubúnaðurinn er
ekki nógu hentugur, þannig
að lítið má vera að veðri til að
hann missi ekki ferð. Og þegar
hann er kominn í hámarkshraða er allt komið í hvínandi
botn og maður gerir það ekki
lengi í einu. Einhverjir sem
sjá bátinn gætu haldið að ég

sé einhver auðkýfingur, en ég
smíðaði hann að mestu leyti
sjálfur“, segir Einar. Loks er
að geta um gúmmíbátinn, en
margur hefur bjargað sér á
veigaminna farartæki.
– Er það rétt sem ég hef
heyrt, að þú eigir ævafornan
kók-kæli sem eyðir rafmagni
á við heilt frystihús?
„Ég á hann að vísu, en ég
skal nú ekki segja hvort hann
eyðir á við frystihús.“
Einar Halldórsson á Kolfinnustöðum er fæddur og
uppalinn í Reykjavík. Hann
fluttist til Ísafjarðar fyrir um
tuttugu árum, byrjaði strax
með útgerð vinnuvéla og
hefur stundað hana alla tíð.

– Sérðu fram á þann dag,
að allir bílarnir verði gangfærir og fínir?
„Ég er hræddur um að það
sé ár og dagur þangað til. Það
er svo mikill tími sem fer í
þetta.“
Og því er ekki að neita, að
frístundir Einars á Kolfinnustöðum eru dálítið stopular.
Hann hefur meira en nóg að
gera með gröfurnar, þó að
verkefnin komi dálítið í gusum, eins og hann segir, og
svo á hann fleiri áhugamál en
vélknúin farartæki. Hann
stundar handbolta ennþá af
fullum krafti og það tekur tíma
líka. Einnig hefur hann verið
að „sprikla með til gamans en

ekki af neinni alvöru“ í borðtennis og dálítið í skvassi og
keppti á sínum tíma í þessum
greinum, þó að hann vilji sem
allra minnst gera úr því.
Í spjalli okkar kemur Einar
inn á umferðarmál á Íslandi
og telur þar sitthvað í hæsta
máta frumstætt. Hann nefnir
fráleita uppbyggingu og framkvæmd meiraprófsins „hjá
forngripunum í Bifreiðaeftirlitinu“, eins og hann orðar
það, þegar hann tók það á
sínum tíma. Vonandi er það
nú komið í sæmilega vitrænt
horf. Einnig nefnir hann
hámarkshraðann í Ártúnsbrekkunni í Reykjavík sem
dæmi um hinn fullkomna

fáránleika. „Þar aka um eða
yfir 90% ökumanna á 80-90
km hraða, eins og öllum þorra
ökumanna þykir fullkomlega
óhætt og eðlilegt miðað við
aðstæður þar. Yfirvöldin segja
hins vegar að ökumenn hafi
ekkert vit á slíku og ákveða
60 km hámarkshraða. Þetta
finnst mér alveg dæmigert
fyrir forræðishyggjuna og
lögregluríkið í umferðarmálum hér á landi“, segir hann.
Bráðum ætlum við að
bregða okkur aftur í heimsókn
til Einars á Kolfinnustöðum –
þ.e. þegar hann bæði kominn
með Rollsinn og „almennilegan jeppa“.

Aðalfundur Kjördæmisráðs Sjálfstæðisflokksins á Vestfjörðum

Nýta ber allar auðlindir sjávar á
sjálfbæran hátt, þar með talda hvali

Aðalfundur Kjördæmisráðs
Sjálfstæðisflokksins á Vestfjörðum var haldinn á Hólmavík fyrir stuttu. Í stjórnmálaályktun frá kjördæmisráðinu
segir að fagnað sé þeim árangri sem náðst hefur í þjóðarbúskapnum að undanförnu
og að batnandi lífskjör, lítil
verðbólga, lægri skuldir ríkisins og jöfnuður í ríkisbúskapnum sé til marks um að margt
hefur áunnist. Þennan efnahagslega stöðugleika þarf að

varðveita, segir einnig í ályktuninni.
,,Kjördæmisráðið vekur athygli á þeim margvíslegu
breytingum sem hafa verið
gerðar á fiskveiðistjórnuninni
á kjörtímabilinu og hafa sannarlega rennt styrkari stoðum
undir sjávarútveg á Vestfjörðum. Áfram þarf að vinna að
endurskoðun og ná víðtækri
sátt um fiskveiðistjórnunina.
Í því sambandi leggur kjördæmisráðið mikla áherslu á

að fundin verði sanngjörn og
varanleg lausn á vanda svokallaðra dagabáta. Útgerð
minni báta er orðinn mikilvægur þáttur í atvinnusköpun
á landsbyggðinni, ekki síst á
Vestfjörðum. Starfsumhverfi
þeirra eins og annarrar útgerðar í landinu verður því að vera
öruggt. Nýta ber allar auðlindir sjávar á sjálfbæran hátt,
þar með talda hvali og ber að
hefja veiðarnar strax.
Eitt helsta viðfangsefnið

sem nú blasir við er að snúa
við þeirri stórháskalegu
byggðaþróun sem verið hefur
í landinu mörg undangengin
ár. Vestfirskir sjálfstæðismenn
lýsa yfir fullum stuðningi við
þau áform sem koma fram í
byggðaþróun forsætisráðherra sem lögð var fram á
Alþingi á liðnu vori. Þar er
mörkuð ný og öflug byggðastefna sem nauðsynlegt er að
fái stað við fjárlagaafgreiðslu
nú í vetur. Mikilvægur þáttur

í því að styrkja byggðir
landsins er uppbygging samgöngumannvirkja. Kjördæmisráðið styður þau megin sjónarmið sem koma fram í vegaáætlun en verkefnum innan
langtímaáætlunar verði flýtt.
Ástæða er þó til að árétta það
sjónarmið að eðlilegt sé að
nýta hluta af söluandvirði ríkisfyrirtækja til þess að ráðast
í jarðgangagerð, meðal annars
til þess að tengja syðri og
nyrðri hluta Vestfjarða.

Vestfirskir sjálfstæðismenn
lýsa efasemdum yfir hugmyndum um breytta kjördæmaskipan eins og nú er rætt
um. Núverandi kjördæmi hafa
verið að festast í sessi sem
stjórnsýslueiningar og hafa
tryggt nauðsynlegt samband
kjósenda og þingmanna.
Skoða mætti aðrar leiðir til
endurskoðunar á kosningalögum,” segir í stjórnmálaályktun kjördæmisráðs Sjálfstæðisflokksins.
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STUTTAR

Hamraborg á Ísafirði fagnar 30 ára afmælinu í dag

Laun verði
leiðrétt

Gott að vita af rekstrinum í höndum strákanna

FRÉTTIR

Aðalfundur Verkalýðsfélagsins Baldurs á
Ísafirði sem haldinn var
á sunnudag hefur sent
frá sér eftirfarandi samþykkt:
,,Stjórnvöld og atvinnurekendur hafa notfært sér ágóðann af góðum launum verkafólks
til að hækka eigin laun
og annarra, sem allt
fram á þennan dag eru
að fá launahækkanir
sem eru allt að tífalt
hærri en almennt launafólk samdi um í síðustu
kjarasamningum.
Annað hvort lugu
stofnanir ríkisins sem
fjalla um efnahagsmál
vísvitandi að verkafólki
fyrir ríkisstjórn og atvinnurekendum, eða þá
að Þjóðhagsstofnun og
forsætisráðuneytið eru
ekki fær um að segja
satt. Hvort tveggja er
ámælisvert," segir í
samþykktinni.
Þar segir einnig að
fundurinn krefjist þess
nú þegar að laun verkafólks sem bundin eru af
kjarasamningum til
aldamóta, verði leiðrétt
miðað við núverandi
staðreyndir í efnahagsmálum og afkomu fyrirtækja. Þá er skorað á
ASÍ að hafa forystu um
þessa endurskoðun.

Þorbjörn
hagnast
Þorbjörn hf. skilaði
um 111 milljóna króna
hagnaði fyrstu sex mánuði þessa árs en það er
um 7,8% af tekjum sem
voru 1.421 milljón
króna. Þetta er í fyrsta
sinn sem reksturinn er
gerður upp eftir sex
mánuði.
Þorbjörn hf. hefur
gengið í gegnum miklar
breytingar á síðasta ári.
Fyrirtækið sameinaðist
Bakka hf. í Bolungarvík
í fyrra og frá og með
áramótum hafa útgerðir
þriggja báta sameinast
fyrirtækinu. Fyrsta apríl
hætti fyrirtækið rekstri
rækjuverksmiðju
í
Hnífsdal og sameinaði
þar með alla rækjuvinnslu þess á einum
stað í Bolungarvík. Þá
seldi Þorbjörn rækjufrystitogarann Hrafnseyri ÍS í apríl og keypti
í staðinn Guðrúnu Hlín
BA sem tekið hefur upp
nafn forvera sín.
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Verslunin keypt
af Jóni Bárðarsyni
„Tildrögin voru þau, að veturinn 1967-68 var ég starfsmaður í Neista hjá Júlíusi
Helgasyni og Ágústi Leós, og
þar kom að minnsta kosti
vikulega Sigurður Sveins
Guðmundsson í Hnífsdal.
Hann kom eitt sinn að máli
við mig og spurði hvort við
ættum ekki bara að kaupa í
sameiningu matvörubúðina af
Jóni Bárðarsyni, en hann var
þá fluttur til Reykjavíkur og
búðin var til sölu. Sigurður
sagði jafnframt að hann ætti
strák úti í Svíþjóð, Sigurð
Heiðar, sem væri á leiðinni
heim um vorið og þyrfti að fá
einhverja vinnu. Mér leist vel
á þetta og fékk tvo aðra í kompaníið, menn sem áttu peninga, en við Ína áttum lítið
annað en gamlan Volkswagen
og ég held að Heiðar hafi ekki
átt neitt. Við stofnuðum síðan
hlutafélag fimm saman, allir
með jafna hluti, og ætlum að
kaupa búðina af Jóni Bárðar.
Það gekk þó ekki strax, því að
hann seldi öðrum. Þau kaup
gengu síðan til baka um sumarið, svo að Jón hringir og vill
taka upp samninga við okkur.
Þá vorum við Ína á leiðinni að
flytjast til Reykjavíkur og búin
að fá þar húsnæði.
Og til að gera langa sögu
stutta, þá var gengið frá kaupsamningi í lok september
1968 og Jón Bárðarson vildi
endilega af einhverjum ástæðum að miðað væri við 30.
september. Við mættum allir

Verslunin Hamraborg á Ísafirði á þrítugsafmæli í dag, 30. september. Hamraborg er til
húsa að Hafnarstræti 7, í hjarta bæjarins, og
þar hafa þau hjónin Úlfar Snæfjörð Ágústsson
og Jósefína Gísladóttir og síðan synir þeirra
einnig starfað og þjónað fólki með sína léttu
lund og góða viðmót frá því fyrstu dagana í
október fyrir þrjátíu árum. Fyrirtækið sjálft
hefur tekið ýmsum stakkaskiptum á þessum
áratugum sem liðnir eru. Fyrst var Hamraborg
venjuleg matvöruverslun í eigu hlutafélags
fimm manna sem áttu allir jafna hluti og um
tíma voru matvörubúðirnar þrjár, auk kjötvinnslu. Lengst af hefur Hamraborg þó verið
fjölskyldufyrirtæki. Nú eru strákarnir reyndar
búnir að taka völdin af pabba sínum og reka
hann, eins og hann segir sjálfur í gamansömum
tón. Gerðar hafa verið geysimiklar endurbætur
á versluninni og margvíslegar nýjungar hafa
litið dagsins ljós að undanförnu.
Við báðum Úlfar á þessum tímamótum að
greina í stórum dráttum frá upphafi og sögu
fyrirtækisins.
fimm hjá Jóni klukkan hálfníu
að morgni þess dags og skrifuðum hver sinn tékkann fyrir
kaupverðinu og ætluðum að
ganga frá kaupunum. En Jón
sagði að við yrðum að bíða
þangað til bankar opnuðu til
að hann gæti gengið úr skugga
um að innistæða væri fyrir
tékkunum. Við biðum og Jón
innleysti tékkana vandræðalaust og þá fengum við lyklana
að búðinni.
Þar með hófst rekstur
Hamraborgar hf. á matvöruverslun, þar sem verslunin
Bimbó er núna við Aðalstrætið. Tryggvi heitinn Jóakims-

son átti húsnæðið og okkur
samdist ekki við hann um
húsaleigu, þannig að ég fór til
Ágústs Leós, fyrrverandi húsbónda míns, og fékk á leigu
þetta húsnæði hérna þar sem
Hamraborg er enn. Áður hafði
verið rekið hér veitingahúsið
Eyrarver, en enginn rekstur
hafði verið í húsnæðinu um
allnokkurt skeið. Ágúst sagði
bara: Geriði svo vel! Og hér
höfum við verið síðan fyrstu
dagana í október 1968."

Erfiðleikar í rekstri
matvöruverslana

,,Fyrstu árin vorum við hér
með stóra matvöruverslun og
urðum mjög umsvifamiklir á
skömmum tíma, enda ungir
og brattir og Heiðar kom með
heilmikið af nýjum hugmyndum frá Svíþjóð og ég þekkti
líka töluvert vel til verslunarreksturs. Þegar mest var vorum við með þrjár verslanir á
Ísafirði (uppi í Túngötu auk
búðarinnar hér við Hafnarstrætið) og í Hnífsdal (Dalver)
og stóra kjötvinnslu að auki,
þar sem Ekó er núna. En þetta
voru erfið ár, hrein kreppuár í
íslenskum efnahag, álagning
í heildsölu og smásölu var
bundin á ný, og í rauninni var
enginn viðunandi grundvöllur
fyrir verslunarrekstri á landsbyggðinni. Árið 1971 vorum
við komnir að gjaldþroti. Ég
vildi ekki fara þá leið, vegna
þess að mikill hluti af skuldunum var til kominn vegna
þess að menn treystu mér og
ég vildi ekki bregðast því
trausti.
Niðurstaðan varð því sú, að
ég yfirtók fyrirtækið ásamt
skuldunum og lagði eigur
mínar að veði og allir lánardrottnar féllust á að leyfa mér
að vinna mig út úr erfiðleikunum. Heiðar bauðst til að
yfirtaka verslunina í Hnífsdal
og kjötvinnsluna og mér þykir
alltaf vænt um það, en ég var
með búðirnar tvær hérna á
Ísafirði. Bæring Jónsson átti
húsnæðið þar sem búðin var
uppi í Túngötu en Stefán Dan
var verslunarstjóri hjá mér í
þeirri búð. Stefán tók sig svo
til og keypti húsnæðið af

Ísafjarðarprestakall
Barnaguðsþjónusta
Barnaguðsþjónusta verður í Ísafjarðarkirkju
laugardaginn 3. október. Samverurnar eru
frá kl. 11:00-12:00. Foreldrar eru hvattir til
að koma með yngstu börnunum. Kirkjustrætó leggur af stað úr Holtahverfi kl.
10:45.
Messa verður í Ísafjarðarkirkju sunnudaginn 4. október kl. 11:00. Altarisganga.
Biblíulestur verður þriðjudagskvöldið 6.
október kl. 21:00. Athugið breyttan tíma.
Lesin verður Opinberunarbók Jóhannesar.
Tilvalið fyrir þá sem vilja kynnast ritum
Biblíunnar.
Ísafjarðarprestakall.

MIÐVIKUDAGUR 30. SEPTEMBER 1998

ÚTBOÐ - SUNDLAUG SUÐUREYRAR
- BÚNINGSKLEFAR
Tæknideild Ísafjarðarbæjar f.h. Ísafjarðarbæjar óskar eftir tilboðum í
útboðsverkið ,,Sundlaug Suðureyrar
- búningsklefar".
Um er að ræða smíði og fullnaðarfrágang 120m² timburhúss á steyptri
plötu. Verklok eru 31. mars 1999.
Útboðsgögn verða afhent á bæjarskrifstofunum í Stjórnsýsluhúsinu,
Hafnarstræti 1. Tilboðum skal skila á
sama stað fyrir kl. 11:00 þriðjudaginn
20. október nk. og verða þá opnuð að
viðstöddum þeim bjóðendum sem
þess óska.
Tæknideild Ísafjarðarbæjar.

Bæring og sagði mér upp leigunni, þannig að það var sjálfhætt fyrir mig, og Stefán hóf
þar sjálfur verslunarrekstur.
Þá var ég orðinn einn eftir
með skuldabaslið og stóra og
góða búð en lítið af vörum
hérna að Hafnarstræti 7.“

Sjoppa verður til
„Þá hafði um nokkurt skeið
verið bannað að hafa verslanir
opnar á kvöldin. En um þetta
leyti var ferðamannaþjónustan að koma í umræðuna og ég
skrifaði bæjarráði og fór þess
á leit að fá að hafa opið á
kvöldin og um helgar til þess
að selja ferðafólki einhverjar
veitingar. Þetta slapp í gegn,
hluti af búðinni var opinn á
kvöldin og um helgar og þannig byrjaði í rauninni sjoppureksturinn hjá mér. Árið 1979
tókum við okkur til og létum
innrétta húsnæðið alveg upp
á nýtt og þar með var sjoppan
komin að fullu í staðinn fyrir
venjulega matvöruverslun.
Þetta gekk ágætlega, ég borgaði upp allar skuldir án þess
að fara nokkru sinni í nauðasamninga og síðan hefur
reksturinn gengið vel og
áfallalaust.“

Breytingar og
nýjar áherslur
„Nú hefur áherslum verið
breytt á ný. Í tilefni af 30 ára
afmælinu réðumst við í tíu
milljón króna framkvæmdir
og létum hanna og innrétta
allt á ný. Auðvitað er þetta
stór biti í ekki stærri rekstri,
en þetta virðist hafa gengið
upp og raunar tekist mjög vel.
Ég er hættur störfum hjá
Hamraborg og synirnir eru
teknir við rekstrinum, þeir
Gísli Elís og Úlfur Þór, en
Jósefína sér ennþá um sinn
þátt, þ.e. brauða- og framleiðsludeildina. Þar hafa líka
orðið breytingar, því að hún
er farin út í veisluhöld og það
hefur gengið mjög vel. Þar
má nefna þrjár eða fjórar
veislur í hellinum inni í
jarðgöngunum og nú síðast
móttökuna þar fyrir sýslumennina sl. föstudag. Sú
fyrsta þar var á vegum KFÍ í
vor og það var nokkuð sem ég
held að fólkið muni aldrei
gleyma.
Meðal breytinganna í
Hamraborg núna er að þar er
komin upp myndbandaleiga
og sérstök ísbúð, einnig fæst
þar hitað brauð og þar er sérstakt borð með kræsingum þar
sem viðskiptavinirnir geta
valið sér sjálfir það sem þeir
vilja í brauðið. Við höfum
einnig verið með thailenska

Í hringiðunni

Bræðurnir Gísli og Úlfur Úlfarssynir ásamt foreldrum sínum, þeim Jósefínu Gísladóttur og Úlfari Ágústssyni í nýendurbættri verslun Hamraborgar.
konu í vinnu síðustu tvö árin,
ákaflega færa matreiðslumanneskju, sem hefur matreitt
thailenskan mat í hádeginu á
fimmtudögum og föstudögum, og að líkindum verður
aukið við þá þjónustu.
Svona er lífið. Maður stendur ekki í stað. Annað hvort
ertu á leiðinni fram á við eða
aftur á bak. Við ákváðum að
hella okkur út í nýjungar og
leggja ótrauð fram á við.“

Vinnudagur Gísla
lengri í Hamraborg
en í menntaskólanum
Úlfar segir framlag sonanna
í rekstri Hamraborgar ákaflega mikið. „Gísli byrjaði að
vinna hjá okkur sex ára gamall
og hefur gert það síðan og
alveg frá því að hann var
fimmtán-sextán ára hefur
hann verið afar mikilvægur

Héraðsdómur Vestfjarða

Erlingur skipaður
héraðsdómari

Samkvæmt heimildum
blaðsins er fullvíst að Erlingur
Sigtryggsson verði á næstu
dögum skipaður héraðsdómari með fast aðsetur á Ísafirði.
Beðið er heimkomu Þorsteins
Pálssonar dómsmálaráðherra
frá útlöndum til þess að ganga
frá málinu.
Tveir sóttu um stöðuna, Erlingur Sigtryggsson og Már
Pétursson, aðstoðarmaður
dómara við Héraðsdóm
Reykjaness og fyrrverandi
héraðsdómari. Umsóknirnar
fóru til umsagnar hjá sérstakri
nefnd um hæfni dómara og
voru þar alllengi til athugunar.

Upphaflega átti nýr héraðsdómari að taka við á Ísafirði
1. september sl. af Jónasi Jóhannssyni, en Jónas var settur
áfram til 1. október á meðan
gengið væri frá skipun manns
í hans stað. Niðurstaða nefndarinnar liggur nú fyrir ráðuneytinu, en Már Pétursson
hefur dregið umsókn sína til
baka.
Erlingur Sigtryggsson er 38
ára að aldri, fæddur á Svalbarði í Norður-Þingeyjarsýslu. Hann lauk stúdentsprófi frá MA árið 1980 og
stundaði síðan nám í íslensku,
sagnfræði og kennslufræði við

hlekkur í þessari keðju. Hann
lauk stúdentsprófi frá menntaskólanum hérna, en ég held
að hann hafi verið mun lengri
tíma í vinnu hér dag hvern en
í skólanum. Skuldabaslið fór
illa með mig, ég hef aldrei
þolað að gefast upp, en þá var
hann þessi kraftamaður sem
dreif hlutina áfram. Hann hefur líka fjármálavit en það hef
ég aldrei haft. Hann veit, öfugt
við mig, hvað á að gera til að
græða. Mér er frekar lagið að
hafa huggulegt í kringum mig
og þjóna fólkinu vel. Reyndar
þarf ekki að kvarta yfir því að
Gísli geri það ekki líka. En
það sem heldur þessu gangandi er fyrst og fremst að hafa
vit á fjármálum. Það er gott
að vita af rekstrinum í höndum

þeirra bræðranna. Svo kemur
Axel, yngsti bróðirinn, alltaf í
skólafríum til að vinna í
búðinni, en hann er í Verzlunarskólanum í Reykjavík.
Hann fékk reyndar hálfs mánaðar sumarfrí núna í sumar, í
fyrsta skiptið á ævinni, enda
kominn með kærustu sem
hann þarf eitthvað að sinna.
Strákarnir hafa aldrei kynnst
öðru en að vinna baki brotnu.
En einhvern veginn hefur
okkur tekist að hafa þetta
þannig, að okkur finnst
skemmtilegt að vinna“, segir
Úlfar Snæfjörð Ágústsson,
sem er og verður í daglegu
tali Úlfar í Hamraborg, þó að
strákarnir hans séu búnir að
reka hann.

Háskóla Íslands næstu fjögur
árin, án þess að ljúka burtfararprófi. Kandídatsprófi í lögfræði lauk hann frá H.Í. sumarið 1991. Frá þeim tíma hefur
hann starfað sem fulltrúi hjá
bæjarfógetanum á Akureyri
og Dalvík, fulltrúi hjá sýslumanninum í Eyjafjarðarsýslu,
fulltrúi hjá sýslumanninum á
Akureyri og síðast sem aðstoðarmaður dómara við Héraðsdóm Norðurlands eystra.
Erlingur Sigtryggsson.

Kjaftur og munnur
Orðið „kjaftur“ í fyrirsögn
viðtalsins við Aðalheiði
Svönu Sigurðardóttur tannsmíðameistara í síðasta blaði
virðist hafa bögglast fyrir
viðkvæmum sálum, en fyrirsögnin var svohljóðandi:
„Sumir eru jafnvel með
þokkalegt bílverð í kjaftinum“. Þetta orðalag hefur
jafnvel verið eignað Aðalheiði og hún hlotið bágt fyrir.
Rétt og skylt er að taka fram,
að orðið „kjaftur“ er alls ekki
frá Aðalheiði komið og hún

lét sér það aldrei um munn
fara í viðtalinu. Það er líka
augljóst ef viðtalið er lesið,
að orðalag þetta er blaðsins
en ekki viðmælandans og
hvergi í viðtalinu er það haft
eftir Aðalheiði. Þetta sjá allir
glöggir lesendur.
Undirritaður lofar að nefna
læriföður sinn, Guðna kjaft,
aldrei framar á prenti annað
en Guðna munn, ef hætta er á
því að viðkvæmir Vestfirðingar komist í textann.
– HÞM.

Fagraholt 5
Til sölu er fimm herb., 140m² einbýlishús
ásamt 40m² bílskúr. Húsið er í mjög góðu
ástandi. Nýtt parket á herbergjum og flísar á
stofu og gangi. Verð 11.500.000.- krónur.
Upplýsingar veita Kristín og Pétur í síma
456 3847.

Ísafjörður og Ísafjarðarbær hafa svo sannarlega verið vettvangur funda og mannfagnaðar undanfarna daga. Fundur
sýslumanna af öllu landinu var haldinn í bænum og í beinu
framhaldi Fjórðungsþing. Sinfóníuhljómsveit Íslands kom og
heiðraði minningu Ragnars H. Ragnar og Sigríðar Jónsdóttur
eiginkonu hans með hljómleikum, sem voru vel sóttir og
þóttu frábærir í alla staði. Ragnar hefði orðið aldar gamall
mánudaginn 28. september 1998 hefði hann lifað. Í framhaldi
tónleikanna var tekin fyrsta skóflustungan að hljómleikasal
við Tónlistarskóla Ísafjarðar, sem er í húsi því er áður hýsti
Húsmæðraskólann Ósk.
Það var sérlega ánægjulegt að Fjórðungsþingi skyldi frestað
meðan á tónleikum sinfóníuhljómsveitarinnar stóð. Flutt voru
heimsfræg verk í bland við verk Ragnars sjálfs, Hjálmars
sonar þeirra hjóna og Jónasar Tómassonar, tengdasonar þeirra,
en hann er kvæntur Sigríði, skólastjóra, systur Hjálmars.
Ísfirðingar voru stoltir af því að geta boðið verk sinna eigin
tónskálda í flutningi Sinfóníuhljómsveitarinnar.
Lokatriðið, Polovskir dansar í flutningi hljómsveitarinnar og Sunnukórsins, sem Jónas
Tómasson eldri stofnaði 1934, var stórkostlegt, eins og hljómleikarnir í heild
sinni. Þökk sé hljómsveitinni fyrir
komuna og leikinn. Ekki má
gleyma Sigrúnu Hjálmtýsdóttur, Diddú, sem syngur eins
og engill.

Mikilvægir fundir
Sýslumennirnir byrjuðu syrpuna, sem Alþýðubandalagið
endaði, en kjördæmisþing
þess var háð á sunnudeginum. Fundur þeirra var
haldinn í fyrsta sinn á
Ísafirði og hófst á
fimmtudaginn í fyrri
viku. Veðrið var gott.
Engu að síður var flugvél
með nokkrum sýslumönnum, saksóknurum, þar á meðal ríkissaksóknara, ráðuneytisstjóra dómsmálaráðuneytisins ásamt starfsfólki hans, snúið
við. Kviknaði aðvörunarljós í vélinni. En allt fór vel og allir
komust síðar vestur til fundarhalda. Í ljós kom að sýslumenn
eru harla líkir öðru fólki, en einn þeirra gekk í hjúskap að
loknum fundi. Sýslumaðurinn á Ísafirði gaf kollega sinn í
Ólafsfirði, Björn Rögnvaldsson og sambýliskonu hans, Auði
Helenu Hinriksdóttur, saman í Turnhúsinu í Neðstakaupstað.
Vígsluvottar voru tveir sýslumenn sem tengjast Vestfjörðum,
Björn Jósef Arnviðarson á Akureyri, ættaður úr Ögurhreppi
og Ríkarður Másson, sem sat á Hólmavík í 13 ár. Sá fyrr
nefndi er nýkjörinn formaður Sýslumannafélags Íslands.
Sýslumaðurinn á Ísafirði annaðist giftinguna.
Sennilega er fátítt að jafnmargir sýslumenn hafi verið
viðstaddir sömu hjónavígsluna og á föstudaginn. En þann
sama dag voru snjóflóðavarnir á Flateyri einmitt vígðar að
viðstöddum umhverfisráðherra Guðmundi Bjarnasyni og
fjölmenni. Daginn eftir flutti Friðrik Sohpusson fyrrverandi
fjármálaráðherra erindi á Fjórðungsþingi um kjördæmamálið.
En ekki nóg með það. Björn Bjarnason menntamálaráðherra
kom vestur með Sinfóníuhljómsveitinni og ávarpaði
áheyrendur við upphaf tónleikanna og einnig viðstadda að
lokinni skóflustungu við tónlistarskólann. Og hann gaf
tímamótayfirlýsingu. Sinfóníuhljómsveitin skyldi eignast
aðsetur, sem henni hæfði. Ekkert dygði annað en það besta á
heimsmælikvarða. Í gleði sinni vegna tónnleikanna áttuðu sig
ekki allir á þessari mikilvægu ákvörðun.

Miklar ákvarðanir
Með sanni má segja að margir hafi átt brýn og mikilvæg
erindi til Ísafjarðar þessa daga. Þvi auðvitað koma ákvarðanir
sem teknar voru í umrætt sinn á hinum mörgu og mikilvægu
fundum til með að hafa áhrif um ókomin ár. Sýslumenn,sem
eru æðastu umboðsmenn ríkisins í héraði, ræddu sín mál.
Lögreglustjórn, saksókn og ákæruvald, samræming og samstarf
starfa þeirra hafa mikil áhrif á hinn almenna borgara, sem til
þeirra leitar.
Vonandi kemur aldrei til þess að Snjóflóðavarnir á Flateyri
sanni gildi sitt með öðrum hætti en þeim, að standa sem tákn
um vörn fyrir íbúana. Þær eru gerðar að fyrirsögn færustu
manna og munu efalítið standast það álag sem þeim er ætlað.
Fjórðungsþing fjallaði um mikilvæg mál, Skólaskrifstofu
Vestfjarða, flutning málefna fatlaðara til sveitarfélaganna og
smagöngur. En þær brenna á okkur Vestfirðingum. Ásamt
auknum möguleikum til menntunar er um einn mikilvægasta
málaflokkinn að ræða í viðleitni til að tryggja byggð hér.
Takist vel til mun bætt ímynd Vestfjarða fylgja.
Alþýðubandalagið fjallaði um málefnaskrá og lýsti stuðningi
við sameiningu vinstri manna. Eins og fyrr reyndist Kristinn
H. Gunnarsson alþingismaður hafa nokkuð til síns máls.
Byggðamálum er þar ekki nægilega hátt gert undir höfði.
Ísafjörður var staður mikilla ákvarðana í síðustu viku og um
liðna helgi. Það er besta merki um bætta ímynd.
-Stakkur.
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STUTTAR

43. Fjórðungsþing Vestfirðinga haldið í Stjórnsýsluhúsinu

vanda

 segir fráfarandi formaður Fjórðungssambands Vestfirðinga

FRÉTTIR Erfitt að fá alla þingmenn fjórðungsins
Foreldrar
í uppeldistil að mæta á fundi hjá sambandinu
Í kvöld og annað
kvöld mun forvarnadeild SÁÁ bjóða foreldrum í Bolungarvík,
Ísafjarðarbæ og Súðavíkurhreppi upp á sérstakt námskeið sem ber
yfirskriftina ,,Foreldrar í uppeldisvanda".
Námskeiðið er ætlað foreldrum barna og
unglinga sem eru farnir að fikta með tókbak,
áfengi eða önnur vímuefni. Nánari upplýsingar og skráning er í
síma 456 3180.

Oktoberfest´98
Á laugardagskvöld
býður Víkurbær í Bolungarvík gestum sínum upp á þýskt hlaðborð og ball á eftir
undir heitinu ,,Oktoberfest ´98".
Matseðill kvöldsins
verður að sjálfsögðu
þýskættaður og kennir
þar margra grasa. Það
er hljómsveitin Hunang sem mun sjá um
að allir skemmti sér.
Borðapantanir eru í
síma 456 7254.

Sólkveðjuhátíð í Eden
Ísfirðingafélagið í
Reykjavík gengst fyrir
Sólkveðjuhátíð í Eden í
Hveragerði á sunnudaginn kemur.
Dagskráin hefst kl.
15 með kaffisamsæti.
Sverrir Hermannsson,
fyrrv. bankastjóri flytur
ávarp ,,Minni sólarinnar", boðið verður upp á
harmonikkuleik auk
þess sem gestum gefst
tækifæri til að stinga
saman nefjum.
Þetta er í fjórða sinn
sem slík Sólkveðjuhátíð er haldin en í fyrra
mættu um 300 gestir. Í
frétt frá Ísfirðingafélaginu segir að ókeypis
veitingar séu fyrir Ísfirðinga 70 ára og eldri
sem koma í fylgd með
foreldrum sínum.
Stjórn félagsins hvetur sem flesta Ísfirðinga
til að mæta og taka með
sér gesti. Borðapantanir
eru hjá Braga í Eden í
síma 483 4901.
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Fertugasta og þriðja
Fjórðungsþing Vestfirðinga
var haldið á Ísafirði sl.
laugardag og sunnudag. Í
ársskýrslu fráfarandi formanns Fjórðungssambands
Vestfirðinga, Péturs H.R.
Sigurðssonar, kom fram að
tólf stjórnarfundir voru haldnir á síðasta starfsári, þar á
meðal á Drangsnesi og
Tálknafirði með hreppsnefndum á þeim stöðum.
„Stjórnin hélt einnig fund
með alþingismönnunum
Kristni H. Gunnarssyni og
Einari K. Guðfinnssyni, en
þeir eru jafnframt stjórnarmenn í Byggðastofnun.
Einn fundur var með alþingismönnum hér á Ísafirði, og mættu þrír þingmenn. Það verður að segjast,
að erfitt virðist að fá alla
þingmenn fjórðungsins til
að mæta á fundi hjá sambandinu.“

Kjördæmamálið
Kjördæmamálið verður
að teljast stærsta mál Fjórðungsþingsins. Friðrik Sophusson, fyrrverandi fjármálaráðherra, er formaður
þingkjörinnar nefndar um
endurskoðun á kjördæmaskipan og flutti hann framsöguerindi um þær hugmyndir sem uppi eru í þeim
efnum. Inntak þeirra er að
jafna vægi atkvæða og þá
helst með því að skipta
Reykjavík og Reykjanesi í
fleiri kjördæmi en sameina
aftur á móti kjördæmi á
landsbyggðinni. Þannig
yrðu Vesturlands- og Vestfjarðakjördæmi sameinuð,
ásamt annað hvort öllu
Norðurlandskjördæmi vestra eða hluta þess. Umræður
urðu allmiklar að loknu er-

indi Friðriks og lögðust þingmennirnir Einar K. Guðfinnsson, Einar Oddur Kristjánsson
og Kristinn H. Gunnarsson
mjög á móti þeim hugmyndum sem þar voru reifaðar.
Gunnlaugur M. Sigmundsson
taldi aftur á móti að í þeim
gætu falist ákveðin sóknarfæri
fyrir Vestfirðinga, að sameinast öðrum kjördæmum.

Hlutverk Fjórðungssambandsins
Ásgeir Þór Jónsson, sem
tók við starfi framkvæmdastjóra Fjórðungssambands
Vestfirðinga 1. ágúst sl., sagði
m.a. í ávarpi við setningu
þingsins: „Þeim sem sinna
sveitarstjórnarmálum er ljóst
það þýðingarmikla hlutverk,
sem Fjórðungssambandið
gegnir á Vestfjörðum. Annað
slagið heyrast þær raddir, að
réttast væri að leggja sambandið niður, á því væri ekki
þörf. Reynslan úr öðrum
landshlutum sýnir, að þegar
svona samstarf hefur verið
lagt niður, hefur það sprottið
jafnharðan upp aftur, en þá
gjarnan undir öðrum formerkjum. Umræða hefur verið í gangi meðal sveitarstjórnarmanna um það, hvaða verkefni Fjórðungssambandið eigi
að hafa með höndum, og sýnist sitt hverjum í þeim efnum.
Sumir telja að það eigi að vera
einn allsherjar samhæfingarog rekstraraðili fyrir samstarfsverkefni sveitarfélaganna, á meðan aðrir vilja
virkja krafta þess í baráttu
fyrir hagsmunamálum Vestfirðinga út á við og vinna
ýmiskonar brautryðjendastarf
sveitarfélögunum til heilla. Er
það vel að umræða um þessi
mál sé mikil, og ekki óeðlilegt
að starfsemi Fjórðungssam-

Sigur lífsins

Ágætu Vestfirðingar og
aðrir lesendur!
Með skrifum þessum vil ég
undirritaður minna á og vekja
athygli á landssöfnun er fram
fer dagana 2.-4. október nk.
til ágóða fyrir endurhæfingarmiðstöð framtíðarinnar á
Reykjalundi, en þar á að
byggja nýjan þjálfunarsal og
sundlaug. Átak þetta er gert í
samvinnu við Ríkisútvarpið
(sjónvarp og hljóðvarp). Bein
útsending verður í Sjónvarpinu föstudaginn 2. okt. frá kl.
20.45 til 22.45 (um verður að
ræða sambland af skemmtidagskrá og fræðslu og mun
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almenningi verða gefinn kostur á að hringja inn áheit.
Stuðningsþættir verða í útvarpi í kringum söfnunina.
Landssöfnun þessi hefur fengið heitið Sigur lífsins.
Margir þjóðkunnir einstaklingar leggja átaki þessu lið og
má þar m.a. nefna forseta Íslands, herra Ólaf Ragnar
Grímsson, og biskup Íslands,
herra Karl Sigurbjörnsson.
Á Reykjalundi eru 170 rúm
og koma þangað um 1.300
sjúklingar árlega til meðferðar
á átta mismunandi sviðum,
en þau eru: Hjartasvið,
lungnasvið, geðsvið, giktar-

Frá Fjórðungsþingi Vestfirðinga sem haldið var í Stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði.
bandsins sé í sífelldri endur- skiptingu útgjalda ríkissjóðs breytingum á lögum um
skoðun.“
til höfuðborgarsvæðis og fiskveiðistjórnun. Þessum
landsbyggðar. Út frá forsend- starfshópi ber að vekja
Ástand margra malarvega um skýrsluhöfunda kom höf- athygli sveitarstjórna eða
uðborgarsvæðið að sjálfsögðu annarra hagsmunaaðila á
algjörlega vonlaust
mun ver út úr þeim saman- breytingum er kunni að hafa
burði. Um þessa skýrslu er í veruleg áhrif á atvinnuþróun
Á Fjórðungsþingi fyrir ári sjálfu sér lítið annað að segja, í fjórðungnum eða stofni
var samþykkt stefnumótun í en að hún er ekki pappírsins tilveru sveitarfélaganna í
samgöngumálum til næstu virði og yfirgripsmikil van- hættu með einhverjum
ára, og hefur stjórnin óskað þekking á högum landsbyggð- hætti.“
eftir við þingmenn Vestfirð- arinnar. Hún er ótrúlega
inga að hafa ályktun sam- óvönduð í alla staði og nánast
Hvalveiðar, flugsambandsins til hliðsjónar við allar fullyrðingar hennar er
skiptingu vegafjár til Vest- hægt að hrekja. Þrátt fyrir göngur og snjómokstur
fjarða. „Ástand allt of margra þetta fékk skýrslan sjálf mun
Á meðal annarra sammalarvega á Vestfjörðum er meiri athygli fjölmiðla en þær
þykkta 43. Fjórðungsþings
algjörlega vonlaust og ekki leiðrétingar sem seinna komu
má nefna áskorun um að
búandi við það, nema þá að við hana frá ýmsum landsleyfðar verði hvalveiðar og
fólk geti sætt sig við að ferðast hlutasamtökum. Er látið að
að stjórnvöld taki á því máli
ekki um þá, nema í brýnni því liggja í skýrslunni, að
nú þegar. Einnig að flugsamnauðsyn á vel búnum farar- landsbyggðin sé hinn óarðgöngur milli Vestur-Barðatækjum. Þetta er harður dóm- bæri hluti Íslands sem leggja
strandarsýslu og Ísafjarðar
ur, en því miður allt of sann- beri af smátt og smátt.“
verði tryggðar, og segir í
ur“, sagði Pétur H.R. Sigurðsgreinargerð, að mikilvægt
son í skýrslu sinni.
sé að Íslandsflug eða annar
Lög um fiskveiðistjórnun flugrekstraraðili verði
Skýrslan ekki
Meðal samþykkta sem styrktur til þess að halda
gerðar voru á 43. Fjórðungs- uppi a.m.k. tveimur ferðum
pappírsins virði
þingi var áskorun til stjórnar í viku milli Bíldudals og
Einnig sagði fráfarandi Fjórðungssambandsins um að Ísafjarðar. Þingið krafðist
formaður: Síðasta vetur kom hún haldi vöku sinni yfir hags- þess einnig að tekinn verði
út skýrsla unnin af Atvinnu- munum sjávarplássa á Vest- upp snjómokstur um Djúp
málaskrifstofu Reykjavíkur- fjörðum, „með stofnun starfs- að minnsta kosti fjóra daga
borgar og Aflvaka. Átti þessi hóps, er hafi það hlutverk að vikunnar.
skýrsla að varpa ljósi á mis- fylgjast með umræðum og

Jóhann Kárason, formaður Félags
hjartasjúklinga á Vestfjörðum skrifar
svið, verkjasvið, miðtaugakerfissvið, hæfingarsvið og
næringarsvið. Fjöldi starfsmanna á Reykjalundi á síðasta
ári var 191. Innan SÍBS eru
nú m.a. Landssamtök hjartasjúklinga og Astma- og ofnæmisfélagið. Í söfnunarátaki
þessu taka einnig þátt 15
önnur félög innan Öryrkjabandalagsins.
Berklasjúklingar stofnuðu
SÍBS 24. október 1938 og
verður sambandið því 60 ára
eftir nokkrar vikur. Vinnuheimilið að Reykjalundi hóf
starfsemi sína 1. febrúar 1945
og var fyrstu fimmtán árin nær

eingöngu helgað berklasjúklingum og atvinnulegri endurhæfingu þeirra.
Eftir að berklaveikin lét
undan síga breikkaði starfsgrundvöllur Reykjalundar
umtalsvert og áhersluþáttum
í endurhæfingu fjölgaði til
muna, jafnframt því að húsrými jókst og sjúkrarúmum
fjölgaði. Til gamans má geta
þess, að á síðasta ári var gerð
könnun á 150 sjúklingum á
verkjasviði. 30% þeirra voru
óvinnufærir við komu, en
60% voru orðnir vinnufærir
við útskrift. Sýnir þetta vel
árangur þjálfunarinnar.

Ágæti lesandi. Að lokum
vil ég minna á Happdrætti
SÍBS, sem gefið hefur góðan
pening til uppbyggingar
Reykjalundar. Kæri lesandi.
Sýnum nú sem oft áður hug
okkar í verki og styðjum þetta
þarfa verkefni dyggilega með
framlögum og færum þar með
SÍBS og Reykjalundi veglega
afmælisgjöf.
Með kveðju og fyrirfram
þakklæti. Varðveit hjarta þitt,
því þar er uppspretta lífs þíns.
Ísafirði, 27. sept. 1998.
Jóhann Kárason,
formaður Félags hjartasjúklinga á Vestfjörðum.

HAMRABORG
30 ára - 30. september 1998 - 30 ára
Eins og sjá má á myndinni loguðu miklir eldar í Engidal á föstudagskvöld og var engu
líkara en að eldgos væri hafið.

Fyrirmæli bæjarstjórans brotin gróflega

Eldur við Funa í Engidal
Miklir eldar með tilheyrandi reykjarmekki og eimyrju
loguðu skammt frá Sorpbrennslustöðinni Funa á Ísafirði sl. föstudagskvöld og
minntu helst á jarðelda í
kvöldhúminu. Þarna voru
starfsmenn að brenna timbri
og öðru drasli, en þeir hurfu á
braut þegar búið var að
kveikja í. „Þetta kom mér
mjög á óvart“, sagði Halldór

Halldórsson bæjarstjóri í samtali við blaðið, „vegna þess
að ég var búinn að leggja blátt
bann við því að slíkt yrði gert.
Þar fyrir utan er það lágmarkskrafa, að slökkviliðið sé viðstatt til að gæta öryggis ef
menn telja nauðsynlegt að
kveikja þvílíkt bál sem þarna
var.“
Þoka var niður fyrir miðjar
hlíðar þegar þetta var gert og

átti hún sinn þátt í því að
minna bar á menguninni en
ella hefði verið. Svo hlálega
vill til, að þegar þetta átti sér
stað voru æðstu menn mengunarmála á landinu, þeir
Guðmundur Bjarnason umhverfisráðherra og Magnús
Jóhannesson ráðuneytisstjóri
í umhverfisráðuneytinu einmitt nýfarnir frá Ísafjarðarflugvelli.

Björn Jósef Arnviðarson sýslumaður á Akureyri kannar hér nóturnar hjá tónlistarmanninum, Gísla Magnússyni, sem lék undir fjöldasöng sýslumannanna í jarðgöngunum.

Sýslumenn skála
í jarðgöngunum

Sýslumennirnir tóku hressilega undir í fjöldasöngnum.

Gestir njóta hér veitinga í
boði Ísafjarðarbæjar.

Bæjarstjórinn í Ísafjarðarbæ bauð sýslumönnum
landsins upp á óvæntan glaðning inni í Vestfjarðagöngum undir lok heimsóknar þeirra til Ísafjarðar,
sbr. baksíðu. Í afhelli allmiklum í göngunum voru
dúkuð borð með léttum veitingum, föstum og
fljótandi, og áðu sýslumenn þar á leið sinni í gegn
að lokinni skoðunarferð í næstu byggðir. Jósefína
Gísladóttir í Hamraborg á Ísafirði sá um veitingarnar. Teljast verður allvel við hæfi, að fyrirtæki með
því nafni skyldi annast þessa uppákomu í hamraborginni undir vestfirsku heiðunum.
Það kom flatt upp á sýslumenn þegar rútan
þeirra nam staðar við veislustaðinn og var á þeim
eilítið hik ásamt undrunar- og vantrúarsvip þegar
þeim var hleypt út, svipað og þegar kýr fá að sjá
dagsins ljós í fyrsta sinn á vori eftir vetrarlanga
innistöðu. En fljótlega léku sýslumennirnir við kvurn
sinn fingur, rétt eins og kýrnar í ljóði Halldórs
Laxness, gæddu sér á veitingunum og tóku lagið.
Hamraborgin mín há og fögur var þó ekki á efnisskránni, þótt undarlegt megi virðast. Einsöngvari
var Björn Jósef Arnviðarson, nýkjörinn formaður
Sýslumannafélagsins.

Nýtt

í tilefni
afmælisársins
Vídeóleiga
Veisluþjónusta
Nýstárlegir ,,hamrar"
Sérstök ísbúð
Nýlagað kaffi,
te og súkkulaði
Grænmetisborð
...og margt gamalt og gott eins og
pylsur, samlokur, hamborgarar
og langlokur. Thai-matur í hádeginu
fimmtudaga og föstudaga. Ískalt gos
og klakar að auki. Matvörur og
nýlenduvörur. Sýslumannskonfekt,
Ýsukrýli og harðfiskur frá Antoni
Proppé. Snakk og ídýfur. Dagblöð,
tímarit og vasabækur. Sokkar á
fæturna, vettlingar á hendurnar, húfur
á höfuðið og gúmmí á aðra limi.

Nýtt tilboðshorn í hverri viku

HAMRABORG
- yngist með hverju árinu
Hafnarstræti 7, Ísafirði, sími 456 3166
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sportið í beinni!
SJÓNVARPIÐ
Laugardagur 3. október kl. 14:00
Bein útsending frá Meistarakeppni KSÍ
milli ÍBV og Leifturs.

Dagskrá
30. september - 6. október

Stöð 2

00.30 Útvarpsfréttir
00.40 Skjáleikurinn

Laugardagur 3. október kl. 13:45
Enski boltinn
Sunnudagur 4. október kl. 13:25
Ítalski boltinn

SUNNUDAGUR
4. OKTÓBER 1998

SÝN
Miðvikudagur 30. september kl. 18:00
Bayern München - Manchester United
Miðvikudagur 30. september kl. 20:50
Rosenborg - Juventus
Sunnudagur 4. október kl. 14:50
Arsenal - Newcastle
Sunnudagur 4. október kl. 18:25
Sampdoria - Roma

Áskriftarsíminn er

456 4560

Til sölu eða leigu
Til sölu eða leigu er 3ja-4ra herbergja íbúð
að Tangagötu 8a á Ísafirði. Íbúðin er laus.
Upplýsingar gefur Björn í síma 456 5470
á daginn og 456 4792 á kvöldin.

Þökkum innilega auðsýnda samúð, hlýhug og
vináttu við andlát og útför hjartkærrar eiginkonu
minnar, móður okkar, tengdamóður, ömmu og
langömmu,

Kristínar Bjarneyjar Ólafsdóttur
ljósmóður frá Ísafirði, Dalbraut 59, Akranesi

Sérstakar þakkir til starfsfólks 14-G og 13-B Landsspítalans
og einnig til starfsfólks og ljósmæðra Sjúkrahúss Akraness.
Guð blessi ykkur öll.
Kristmundur Breiðfjörð Bjarnason,
Ólöf G. Kristmundsdóttir Samúel Þór Samúelsson
Kristín Br. Kristmundsdóttir
Svavar Cesar Kristmundsson Guðný Helga Kristjánsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Hjartans þakkir fyrir auðsýnda samúð, vinsemd og
hlýhug við andlát og útför elskulegs föður,
tengdaföður, afa og bróður okkar

Magnúsar G. Guðmundssonar
Sólbakka, Súðavík

Börn, tengdabörn, barnabörn og systkini hins látna

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

Fasteignaviðskipti
Hef til sölu
fasteignir víða
á Vestfjörðum
Allar nánari upplýsingar
eru veittar á skrifstofu
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MIÐVIKUDAGUR
30. 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 (23:26)
20.00 Fréttir og veður
20.35 Víkingalottó
20.40 Laus og liðug (12:22)
21.05 Sögur úr þorpinu (2:4)
22.10 Bráðavaktin (20:22)
23.00 Ellefufréttir
23.15 Handboltakvöld
Sýnt verður úr leikjum kvöldsins í
2. umferð efstu deildar karla.
23.30 Skjáleikurinn

FIMMTUDAGUR
1. OKTÓBER 1998
13.20 Setning Alþingis
Bein útsending frá athöfn í Dómkirkjunni og Alþingishúsinu.
15.30 Skjáleikurinn
16.45 Leiðarljós
17.30 Fréttir
17.35 Auglýsingatími
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Krói (21:21)
18.30 Undraheimur dýranna
19.00 Emma í Mánalundi (24:26)
20.00 Fréttir, íþróttir og veður
20.30 Almennar stjórnmálaumræður
Bein útsending frá Alþingi þar sem
forsætisráðherra flytur stefnuræðu
sína, og frá umræðum um hana.
22.30 Bílastöðin (3:24)
23.20 Seinni fréttir
23.40 Skjáleikurinn

FÖSTUDAGUR
2. OKTÓBER 1998
13.45 Skjáleikurinn
16.45 Leiðarljós
17.30 Fréttir
17.35 Auglýsingatími
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Þytur í laufi (56:65)
18.20 Fjör á fjölbraut (13:14)
19.05 Emma í Mánalundi (25:26)
20.00 Fréttir, íþróttir og veður
20.45 Sigur lífsins
Skemmtiþáttur í Sjónvarpssal sem
jafnframt er liður í landssöfnun
SÍBS fyrir endurhæfingu á Reykjalundi. Fjöldi landskunnra listamanna kemur fram.
22.50 Ókindin
(Jaws)
Bandarísk tímamótamynd frá 1975
um skelfingu þá sem grípur um sig
á austurströnd Bandaríkjanna við
árásir hákarls, og glímuna við að
ráða niðurlögum hans.
Aðalhlutverk: Roy Scheider, Robert
Shaw og Richard Dreyfuss.
00.50 Saksóknarinn (20:21)
01.35 Útvarpsfréttir
01.45 Skjáleikurinn

LAUGARDAGUR
3. OKTÓBER 1998
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
10.35 Þingsjá
10.55 Skjáleikurinn
13.45 Auglýsingatími
14.00 Meistarakeppni KSÍ
Bein útsending frá leik Íslandsmeistaranna og bikarmeistaranna.
16.00 Hlé
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Rússneskar teiknimyndir
18.30 Furður framtíðar (7:9)
19.00 Emma í Mánalundi (26:26)
20.00 Fréttir, íþróttir og veður
20.40 Lottó
20.45 Georg og Leó (21:22)
21.10 Fréttasnápurinn
(Fletch)
Létt bandarísk spennumynd frá
1985 um rannsóknarblaðamann í
Los Angeles sem lendir í æsispennandi ævintýrum.
Aðalhlutverk: Chevy Chase, Joe
Don Baker og Dana WheelerNicholson.
22.50 Ástin mín
(Mon amour)
Frönsk spennumynd frá 1996 um
samskipti hjóna þar sem eiginmaðurinn villir á sér heimildir svo um
munar.
Aðalhlutverk: Robin Renucci, Florence Pernel, Patrick Catalifo og
Nadine Spinoga.

09.00 Morgunsjónvarp barnanna
10.40 Hlé
12.20 Kaupmaðurinn í Feneyjum
15.00 Þrjú-bíó
Umhverfis jörðina á 80 dögum
16.15 Skjáleikurinn
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar
18.30 Jakob
18.45 Tsitsi
19.00 Geimferðin (11:52)
20.00 Fréttir, íþróttir og veður
20.40 Sunnudagsleikhúsið
Kalt borð
Stuttmynd eftir Önnu Th. Rögnvaldsdóttir. Það eru tvær konur í lífi Ingós.
Þær hafa aldrei hist og þannig finnst
Ingó best að hafa það. Dag einn heldur
hann veislu og báðar konurnar koma.
Hörð átök eru í uppsiglingu án þess
að Ingó hafi hugmynd um það.
Leikendur: Edda Arnljótsdóttir,
Hilmir Snær Guðnason, Þrúður Vilhjálmsdóttir, Harald G. Haraldsson
og Guðrún Stephensen.
21.05 Út vil ek! (2:3)
21.45 Helgarsportið
22.10 Rauðviðarskógar
(Redwood Curtain)
Bandarísk sjónvarpsmynd frá 1995
um unglingsstúlku, dóttur bandarísks
hermanns og víetnamskrar móður,
og leit hennar að föður sínum.
Aðalhlutverk: Lea Salonga, John
Lithgow og Jeff Daniels.
23.45 Útvarpsfréttir
23.55 Skjáleikurinn

MÁNUDAGUR
5. OKTÓBER 1998
13.25 Skjáleikurinn
16.25 Helgarsportið
16.45 Leiðarljós
17.30 Fréttir
17.35 Auglýsingatími
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Eunbi og Khabi (13:26)
18.30 Veröld dverganna (17:26)
19.00 Ég heiti Wayne (1:26)
(The Wayne Manifesto)
19.27 Kolkrabbinn
Fjölbreyttur dægurmálaþáttur með
nýstárlegu yfirbragði. Fjallað er um
mannlíf heima og erlendis, tónlist,
myndlist, kvikmyndir og íþróttir.
20.00 Fréttir, íþróttir og veður
20.40 Einyrkjar
Eggert Þorsteinsson pípulagningamaður. Fyrsti þáttur af þremur þar
sem fylgst er með einyrkjum í Reykjavík og daglegu lífi þeirra en allt stendur þetta fólk á tímamótum.
21.10 Víf og vín (3:6)
22.00 Hitler og Stalín - Hættulegt
samband (3:3)
23.00 Ellefufréttir og íþróttir
23.20 Mánudagsviðtalið
23.45 Skjáleikurinn

ÞRIÐJUDAGUR
6. OKTÓBER 1998
13.45 Skjáleikurinn
16.45 Leiðarljós
17.30 Fréttir
17.35 Auglýsingatími
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Eyjan hans Nóa (1:13)
18.30 Gæsahúð (6:26)
19.00 Nornin unga (1:26)
19.27 Kolkrabbinn
20.00 Fréttir, íþróttir og veður
20.40 Deiglan
Umræðuþáttur á vegum fréttastofu
þar sem tekin verða til umræðu þau
mál sem hæst ber hverju sinni.
21.20 Sérsveitin (3:8)
22.15 Titringur
Þáttur um konur og karla, ólíkar væntingar þeirra og viðhorf. Í þættinum
verður varpað fram spurningum, rætt
við sérfræðinga og leikmenn, slegið
fram fullyrðingum og þær ræddar.
Teknir verða fyrir þættir sem snerta
bæði kynin; kynlíf, afbrýðisemi,
skilnaðir, sársauki, væntumþykja og
reiði, svo eitthvað sé nefnt.
Umsjón: Súsanna Svavarsdóttir og
Þórhallur Gunnarsson.
23.00 Ellefufréttir og íþróttir
23.20 Það sem ekki sést
Þáttur um íslenska konu sem á við
geðhvarfasýki að stríða.
23.40 Skjáleikurinn

MIÐVIKUDAGUR
30.SEPTEMBER.1998
13.00 Hugh Hefner í eigin persónu
Áhorfandanum er boðið á Playboysetrið þar sem Hugh Hefner býr í
lystisemdum. Hann stofnaði Playboyveldið og hagnaðist mjög á útgáfu

samnefnds tímarits en hvernig er
Hefner inn við beinið? Við sjáum
ljósmyndir og myndbönd í eigu hans
og rætt er við þá sem þekkja hann
náið.
14.35 NBA molar
15.00 Perlur Austurlands (6:7) (e)
15.30 Dýraríkið (e)
16.00 Ómar
16.25 Bangsímon
16.50 Súper Maríó bræður
17.10 Glæstar vonir
17.30 Línurnar í lag
17.45 Sjónvarpsmarkaðurinn
18.00 Fréttir
18.05 Prúðuleikararnir (19:22) (e)
18.30 Nágrannar
19.00 19>20
20.05 Chicago-sjúkrahúsið (3:26)
20.50 Ellen (10:25)
21.15 Ally McBeal (6:22)
22.00 Tildurrófur (5:6)
22.30 Kvöldfréttir
22.50 Íþróttir um allan heim
23.45 Hugh Hefner í eigin persónu (e)
01.20 Dagskrárlok

Næsta verkefni hans er hins vegar
það erfiðasta til þessa. Geðbilaður
morðingi hrellir borgarbúa og Roper
verður að taka á öllu sínu til að koma
í veg fyrir fleiri ódæðisverk.
Aðalhlutverk: Eddie Murphy, Kim
Miyori, Art Evans, Michael Rapaport
og Michael Wincott.
00.45 Brasilía (e)
(Brazil)
Myndin gerist um jólaleytið einhvern
tíma á 20. öldinni þegar fólk verslar
fram eftir kvöldi, hryðjuverkamenn
gera mátulega mikinn usla og flestir
setja allt sitt traust á Öryggissveitirnar.
Aðalpersónan er Sam Lowry sem er
af efnafólki kominn en hefur ósköp
lítinn metnað sjálfur og vinnur sem
skrifstofublók hjá Upplýsingaráðuneytinu. Dag einn verða meinleysisleg mistök í upplýsingaöflun til þess
að lífi hans er umturnað í einni svipan.
Aðalhlutverk: Robert De Niro, Jonathan Pryce og Kim Greist.
03.05 Á bersvæði (e)
(The Naked Runner)
04.50 Dagskrárlok

FIMMTUDAGUR
1.OKTÓBER.1998

SUNNUDAGUR
4.OKTÓBER.1998

13.00
14.30
15.00
15.45
16.10
16.30
17.20
17.40
18.00
18.05
18.30
19.00
20.05
21.00
21.35
22.30
22.50
23.35

Hart á móti hörðu:
Daewoo mótorsport (e)
Oprah Winfrey (e)
Eruð þið myrkfælin? (3:13)
Bangsímon
Með afa
Glæstar vonir
Línurnar í lag
Fréttir
Sjónvarpsmarkaðurinn
Nágrannar
19>20
Melrose Place (5:32)
Hér er ég (6:6)
Þögult vitni (6:16)
Kvöldfréttir
New York löggur (22:22)
Nótt hershöfðingjanna (e)
(Night of the Generals)
Spennandi bresk sakamálamynd sem
gerist í heimsstyrjöldinni síðari. Geðsjúkur morðingi innan þýska hersins
gengur laus og yfirmaður leyniþjónustunnar leggur ofurkapp á að klófesta kauða. Grunur fellur á hershöfðingja úr röðum nasistanna.
Aðalhlutverk: Omar Sharif, Peter
O’Toole og Tom Courtenay.
01.55 Hart á móti hörðu:
03.25 Dagskrárlok

FÖSTUDAGUR
2.OKTÓBER.1998
13.00
13.50
14.45
15.10
16.00
16.25
16.45
17.10
17.30
17.45
18.00
18.05
19.00
20.05
21.00
22.45

New York löggur (22:22) (e)
Stéttaskipting (2:4) (e)
Punktur.is (8:10) (e)
Billie Holiday (1:2) (e)
Töfravagninn
Bangsímon
Orri og Ólafía (1:26)
Glæstar vonir
Línurnar í lag
Sjónvarpsmarkaðurinn
Fréttir
60 mínútur (e)
19>20
Elskan, ég minnkaði börnin
Húsið á sléttunni
Árþúsundaskiptin
(Alien Nation: Millennium)
Spennandi sjónvarpsmynd sem gerist
í framtíðinni. Aldamótin eru á næsta
leyti og flestir eru í hátíðarskapi. En
þegar illa þokkaðir náungar komast
yfir óútskýrt fyrirbæri úr fortíð nýverja verður fjandinn laus.
Aðalhlutverk: Gary Graham, Eric
Pierpoint og Michele Scarabelli.
00.20 Hinir heimilislausu (e)
02.00 Kletturinn (e)
(The Rock)
04.15 Dagskrárlok

LAUGARDAGUR
3.OKTÓBER.1998
09.00
09.50
10.20
10.45
11.10
11.35
12.00
12.30
12.55
13.10
13.45
15.50
17.15
17.45
18.30
19.00
20.05
20.35
21.10

Með afa
Sögustund með Janosch
Dagbókin hans Dúa
Mollý
Chris og Cross
Ævintýraheimur Enid Blyton
Beint í mark
NBA Molar
Sjónvarpsmarkaðurinn
Hver lífsins þraut (3:8) (e)
Enski Boltinn
Gæludýrabúðin (e)
Dýraríkið (e)
Oprah Winfrey
Glæstar vonir
19>20
Vinir (9:24)
Bræðrabönd (22:22)
Í anda Brady-fjölskyldunnar
(A Very Brady Sequel)
Ævintýri skemmtilegustu fjölskyldu
Bandaríkjanna, Brady-fjölskyldunnar, halda áfram. En nú er komið upp
sannkallað neyðarástand. Eiginmaðurinn Mike, sem hvarf fyrir mörgum
árum, kemur skyndilega aftur fram á
sjónarsviðið. Ekki eru allir jafn sáttir
við endurkomuna og mörgum spurningum er enn ósvarað. T.d. þarf að fá
á hreint hvort hjúskaparvottorð Carols og Mikes er enn í fullu gildi!
Aðalhlutverk: Gary Cole, Shelley
Long og Tim Matheson.
22.45 Stórborgarlöggan
(Metro)
Lögreglumaðurinn Scott Roper starfar við óvenjuleg viðfangsefni.Til
hans er leitað þegar átt er við mannræningja. Roper beitir iðulega óhefðbundnum aðferðum til að leysa málin
og oftar en ekki ber það árangur.

09.00
09.25
09.30
09.55
10.15
10.40
11.05
11.30
12.15
12.40
13.25
15.25
16.20

Í erilborg
Brúmmi
Hagamúsin og húsamúsin
Tímon, Púmba og félagar
Andrés Önd og gengið
Urmull
Nancy
Húsið á sléttunni (20:22)
Gerð myndarinnar Dr. Dolittle
Lois og Clark (18:22) (e)
Ítalski boltinn
Gleðistund (4:6) (e)
Vatnaparadís
(Swallows and Amazones)
18.00 Fornbókabúðin (1:8) (e)
Íslenskur gamanmyndaflokkur sem
gerist að mestu í fornbókabúð þeirra
Rögnvalds Hjördal og Björns Ísleifssonar.
18.30 Glæstar vonir
19.00 19>20
20.05 Ástir og átök (8:25)
20.35 Heima (1:13)
Ný syrpa þessa vinsæla myndaflokks
í umsjón Sigmundar Ernis Rúnarssonar. Í fyrsta þætti heimsækir hann
hjónin Svavar Gestsson alþingismann
og Guðrúnu Ágústsdóttur forseta
borgarstjórnar í Elliðárdalinn.
21.15 Í hreinsunareldinum
(Season In Purgatory)
Spennandi framhaldsmynd um svik
og undirferli. Bradley-fjölskyldan er
bæði auðug og valdamikil og það er
vissara að gera ekkert á hlut meðlima
hennar. Við kynnumst syninum
Constant og vini hans, Harrison
Burns, sem er efnilegur námsmaður.
Burns kemst að skelfilegu leyndarmáli Constants, leyndarmáli sem fjölskyldan er staðráðin í að verði aldrei
upplýst. Burns á úr vöndu að ráða.
Aðalhlutverk: Brian Dennehy, Patrick Dempsey Sherilyn Fenn.
23.00 60 mínútur
23.50 Glæstir tímar (e)
(Belle Epoque)
01.40 Dagskrárlok

MÁNUDAGUR
5.OKTÓBER.1998
13.00 Viskífarmurinn
(Whisky Galore)
14.20 Á báðum áttum (14:17) (e)
15.10 Stefán Hilmarsson (e)
16.00 Köngulóarmaðurinn
16.25 Bangsímon
16.50 Lukku-Láki (3:26) (e)
17.15 Glæstar vonir
17.40 Línurnar í lag
18.00 Fréttir
18.05 Sjónvarpsmarkaðurinn
18.30 Nágrannar
19.00 19>20
20.05 Að hætti Sigga Hall (10:12)
20.40 Í hreinsunareldinum
(Season In Purgatory)
22.30 Kvöldfréttir
22.50 Ensku mörkin
23.45 Viskífarmurinn
(Whisky Galore)
Í síðari heimsstyrjöldinni sekkur
flutningaskip hlaðið viskí undan
ströndum skoskrar eyju og það verður
handagangur í öskjunni þegar heimamenn reyna að koma lífsvatninu í
lóg.
Aðalhlutverk: Joan Greenwood,
Gordon Jackson og Catherine Lacey.
01.05 Dagskrárlok

ÞRIÐJUDAGUR
6.OKTÓBER.1998
13.00
13.45
14.30
15.00
15.25
15.50
16.15
16.35
17.00
17.25
17.45
18.00
18.05
18.30
19.00
20.05
20.55
21.30
21.55
22.30
22.50

Chicago-sjúkrahúsið (3:26)
Elskan, ég minnkaði börnin
Handlaginn heimilisfaðir
Að hætti Sigga Hall (6:12) (e)
Rýnirinn (9:23) (e)
Spegill, spegill
Bangsímon
Kolli káti
Simpson-fjölskyldan
Glæstar vonir
Línurnar í lag
Fréttir
Sjónvarpsmarkaðurinn
Nágrannar
19>20
Stéttaskipting (3:4)
Hver lífsins þraut (4:8)
Handlaginn heimilisfaðir
Fóstbræður (e)
Kvöldfréttir
Hringur Houdinis (e)
(The Linguini Incident)
00.35 Dagskrárlok

MIÐVIKUDAGUR
30. SEPTEMBER 1998
**** Skjáleikur
17.00 Í ljósaskiptunum
17.30 Gillette sportpakkinn
18.00 Meistarakeppni Evrópu
Bein útsending. Bayern Munchen
gegn Manchester United.
20.50 Meistarakeppni Evrópu
Útsending. Norska liðið Rosenborg
gegn Juventus
22.35 Geimfarar (13:21)
23.20 Illar hvatir 4 (e)
Erótísk spennumynd. Stranglega
bönnuð börnum.
00.55 Í ljósaskiptunum (e)
01.20 Dagskrárlok og skjáleikur

FIMMTUDAGUR
1.OKTÓBER 1998
**** Skjáleikur
17.00 Í ljósaskiptunum
17.30 Taumlaus tónlist
18.15 Ofurhugar
18.45 Sjónvarpsmarkaðurinn
19.00 Walker (e)
20.00 Meistarakeppni Evrópu
Svipmyndir úr leikjum 2. umferðar
riðlakeppninnar, sem fram fóru í
gærkvöldi.
21.00 Í þögn og ótta
(Hear No Evil)
Spennumynd um líkamsræktarþjálfara sem flækist í uppgör glæpamanna.
Jillian Shanahan, sem er heyrnarlaus,
er síðasta manneskjan sem sá Mickey
O’Farrell á lífi. Einhver sá ástæðu til
að ryðja honum úr vegi en Mickey
var viðriðinn stórfellt þjófnaðarmál.
Jillian er nú orðin aðalvitni lögreglunnar í málinu en um leið skotmark
morðingja, sem lætur ekkert stöðva
sig.
Aðalhlutverk: Marlee Matlin, Martin
Sheen, D.B. Sweeney og John C.
McGinley.
22.35 Óráðnar gátur (e)
23.25 Hinir aðkomnu
(Alien Nation)
Hasarmynd í vísindaskáldsagnastíl.
Sagan gerist í framtíðinni á götum
Los Angeles borgar eftir að 300.000
innflytjendur frá annarri reikistjörnu
hafa sest þar að.
Aðalhlutverk: James Caan, Terence
Stamp og Mandy Patinkin.
00.50 Í ljósaskiptunum (e)
01.15 Dagskrárlok og skjáleikur

FÖSTUDAGUR
2.OKTÓBER 1998
****
17.00
17.30
18.15

Skjáleikur
Í ljósaskiptunum
Taumlaus tónlist
Heimsfótbolti með Western
Union
18.45 Sjónvarpsmarkaðurinn
19.00 Fótbolti um víða veröld
19.30 Yfirskilvitleg fyrirbæri
20.30 Beint í mark
Nýjustu fréttirnar úr enska boltanum.
Spáð er í viðureignir helgarinnar og
knattspyrnuáhugafólk tippar á alla
leikina.
21.00 Trúr sjálfum sér
(A Man For All Seasons)
Dramatísk sjónvarpsmynd sem gerist
í Englandi á valdatíma Henrys áttunda. Hjónaband kóngsins er til
vandræða og hann óskar eftir skilnaði. Beiðninni er illa tekið af áhrifamönnum í þjóðfélaginu en fáir þora
samt að taka afstöðu gegn kónginum.
Góðvinur hans, Sir Thomas More, er
hins vegar trúr sannfæringu sinni og
leggst gegn skilnaðinum af alefli.
Aðalhlutverk: Charlton Heston,
Vanessa Redgrave, John Gielgud og
Richard Johnson.
23.30 Sonur Satans 2
(Warlock 2: The Armageddon)
Sonur Satans snýr aftur til jarðarinnar
til að frelsa föður sinn. Hann hefur
aðeins sjö daga til að ljúka ætlunarverki sínu. Til að það takist verður
hann að safna saman sjö töfrasteinum
sem hafa verið týndir öldum saman.
Aðalhlutverk: Julian Sands, Christopher Young, Paula Marshall og
Joanna Pacula.
01.05 Í ljósaskiptunum (e)
01.30 Útlagarnir
(Bandolero)
Hér segir frá alræmdum hópi útlaga
sem gerir tilraun til að ræna banka en
ætlun þeirra fær óvæntan endi og
áður en yfir lýkur bera þeir ábyrgð á
dauða auðugs stórbónda. Yfirvöldum
tekst að hafa hendur í hári þeirra og
útlagarnir eru dæmdir til að hanga í
gálganum.
Aðalhlutverk: Dean Martin, James
Stewart, Raquel Welch og George
Kennedy.
03.15 Dagskrárlok og skjáleikur

LAUGARDAGUR
3.OKTÓBER 1998
**** Skjáleikur
17.00 Enski boltinn
Sýnd verða mörk úr ensku bikarkeppninni (FA Cup).
18.00 Star Trek (2:26)

19.00 Kung fu - Goðsögnin lifir (e)
20.00 Herkúles (19:24)
21.00 Doors
(The Doors)
Sannsöguleg kvikmynd um bandaríska rokksöngvarann Jim Morrison
og hljómsveit hans, Doors. Morrison, sem var fæddur í Flórída árið
1943, nam kvikmyndagerð í Los
Angeles en sneri sér að tónlistinni
þegar Doors var stofnuð 1966.
Hljómsveitin vakti fljótt mikla
athygli en sviðsframkoma meðlima
hennar þótti afar kraftmikil. Þrátt
fyrir velgengni á tónlistarsviðinu átti
Morrison við erfiðleika að etja í
einkalífinu. Hann varð háður eiturlyfjum og lést af þeirra völdum í
París 1971, aðeins 27 ára að aldri.
Aðalhlutverk: Val Kilmer, Frank
Whaley, Kevin Dillon, Meg Ryan,
Kyle Maclachlan og Billy Idol.
23.05 Hnefaleikar - Lennox Lewis (e)
01.05 Emmanuelle 7
Ljósblá kvikmynd um Emmanuelle
og ævintýri hennar.
02.25 Dagskrárlok og skjáleikur

SUNNUDAGUR
4.OKTÓBER 1998
**** Skjáleikur
14.50 Enski boltinn
Bein útsending frá leik Arsenal og
Newcastle United í ensku úrvalsdeildinni.
16.50 Ameríski fótboltinn
17.50 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.
18.25 Ítalski boltinn
Bein útsending frá leik Sampdoria
og Roma í ítölsku 1. deildinni.
20.15 Ítölsku mörkin
20.35 Golfmót í Bandaríkjunum
21.30 Róstur
(Ran)
Japönsk-frönsk mynd sem stendur
fyllilega undir nafni. Söguefnið er
sótt í smiðju Shakespeares um Lér
konung. Stríðsherra ákveður að
draga sig í hlé og eftirlætur elsta
syninum að halda uppi merki sínu.
Ákvörðunin vekur óánægju hjá öðrum fjölskyldumeðlimum og upphefjast nú hatrömm átök. Myndin,
sem fékk Óskarsverðlaun fyrir
búningahönnun, fær þrjár og hálfa
stjörnu hjá Maltin.
Aðalhlutverk: Tatsuya Nakadai,
Akira Terao, Jinpachi Nezu og
Daisuke Ryu.
00.10 Evrópska smekkleysan (3:6)
00.35 Svarta ekkjan
(Black Widow )
Dularfull sakamálamynd um unga
lögreglukonu sem rannsakar morðmál. Hún kemst í kynni við ríka
konu sem hún grunar um að hafa
gifst og síðan myrt fjölda af auðugum mönnum.
Aðalhlutverk: Debra Winger,
Theresa Russell og Sami Frey.
Leikstjóri: Bob Rafaelson.
02.15 Dagskrárlok og skjáleikur

MÁNUDAGUR
5.OKTÓBER 1998
****
17.00
17.25
17.50
18.45
19.00
20.00
20.30
21.00

Skjáleikur
Í ljósaskiptunum
Hálandaleikarnir (e)
Ensku mörkin
Sjónvarpsmarkaðurinn
Hunter (e)
Stöðin (2:24)
Trufluð tilvera (3:33)
Kalt vatn
(Leau Froide)
Áhrifarík frönsk kvikmynd um tvo
ástfangna unglinga sem eiga erfitt
uppdráttar. Gilles og Christine búa í
París. Þau þurfa bæði að lifa við
yfirgang foreldra sinna og svo fer
að þau gefa skít í allt og alla. Ungmennin hætta í skólanum og leiðast
út í afbrot. Cristine er handtekin og
send á heimili fyrir vandræðaunglinga. Hún sættir sig ekki við þetta
hlutskipti og ákveður að strjúka. En
er Gilles tilbúinn að fara með henni?
Aðalhlutverk: Virgine Ledoyen og
Cypren Fouquet. Leikstjóri: Oliver
Assasays.
22.30 Á ofsahraða (1:52)
22.55 Ráðgátur
23.40 Fótbolti um víða veröld
00.05 Í ljósaskiptunum (e)
00.30 Dagskrárlok og skjáleikur

ÞRIÐJUDAGUR
6.OKTÓBER 1998
****
17.00
17.30
18.15
18.30
19.00
20.00
21.00

Skjáleikur
Í ljósaskiptunum
Dýrlingurinn
Sjónvarpsmarkaðurinn
Ofurhugar
Knattspyrna í Asíu
Brellumeistarinn (12:22
Yfirstéttin
(The Ruling Class)
23.30 Ráðgátur
(X-Files)
00.15 Í ljósaskiptunum (e)
(Twilight Zone)
00.40 Dagskrárlok og skjáleikur

Netfang ritstjórnar
bb@snerpa.is

kaup & sala

FRUMMYND - VÍDEÓHÖLLIN
við Norðurveg, sími 456 4853
Opið mánudaga - föstudaga
frá kl. 13:00-23:30,
ATH! Nýr opnunartími um helgar:
Laugardaga kl. 13:00-23:30
Sunnudaga kl. 16:00-23:30

ókeypis smáauglýsingar

Ég heiti Sigrún Lísa og er sjö
mánaða gömul. Ég er síbrosandi og alltaf í góðu skapi.
Mig vantar dagmömmu frá
1. nóvember til 15. desember frá kl. 13-17. Nánari
upplýsingar gefur mamma
mín í síma 456 3368.
Óska eftir að kaupa notuð
hjólaskíði. Upplýsingar í
síma 898 3310.
Til sölu er Sundstræti 21 á
Ísafirði. Húsið sem stendur
á eignarlóð þarfnast töluverðra lagfæringa. Selst
ódýrt. Tilboð óskast. Uppl. í
símum 456 5352 (Bjarki)
og 554 3391 (Ásthildur).
Til leigu er 50m² íbúð í efri
bænum. Upplýsingar í síma
456 4571.
Óska eftir að kaupa ódýran
ísskáp. Upplýsingar í símum 456 4765 og 456 3669.
Til sölu er Nissan Sunny
1600 GLX, árg. 92. Uppl. í
síma 456 5264 eftir kl. 18.
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.
Til sölu er barnaburðapoki
og systkinasæti. Seljast
saman eða í sitt í hvoru lagi.
Uppl. í síma 456 5128.
Tveir páfagaukar eru til
sölu fyrir lítinn pening.
Uppl. í síma 456 7559.
Til sölu er 2ja herb. íbúð í
fjölbýlishúsi við Mjallargötu
á Ísafirði. Upplýsingar í síma
456 4046 og 896 4894.
Til sölu er 200 ltr. Philips
frystikista. Verð kr. 18
þús. Uppl. í síma 456 3484.
Fimm vetra jörp meri, mjög
falleg er til sölu. Tilboð
óskast. Upplýsingar í síma
456 3013.
Blak, Blak! Konur um og
yfir þrítugt eru velkomnar
til okkar á þriðjudögum kl.
21 og á fimmtudögum kl.
19:40. Erum með frábæran
þjálfara og mjög góðar æfingar. Skellur.
Til leigu er 120 m² íbúð
ásamt bílskúr á eyrinni á
Ísafirði. Upplýsingar í síma
567 8121.
Til sölu eða leigu er 3-4
herb. íbúð að Tangagötu 8a
á Ísafirði. Íbúðin er laus.
Upplýsingar gefur Björn í
síma 456 5470 á daginn og
456 4792 á kvöldin.
Til sölu er lítið notað Pearl
trommusett með öllu. Á

sama stað er til sölu Burton
Air snjóbretti. Upplýsingar
í síma 456 3847.
Ungir listamenn! Laus
aðstaða er í húsi Andrúms
í Hlíðarskjóli fyrir allskonar listsköpun. Upplýsingar gefur Gústi í síma
456 5455.
Til sölu er Subaru Justy
árg. 1985. Verð kr. 40 þús.
Uppl. í síma 456 5455.
Til sölu er 133MHZ, 32
MB Buinnsum tölva. 1,2
GB harður diskur, 15"
skjár, netkort, útvarpskort, 8 hraða geisladrif og
Soundblaster 16. Upplýsingar gefur Gabríel í síma
456 3417.
Til sölu er nýr Nokia 5110
GSM-sími. Góður afsláttur.
Uppl. gefur Tryggvi í símum 899 3811 og 456 4047.
Get tekið að mér pössun á
kvöldin. Upplýsingar gefur
Linda í síma 456 4047.
Hin árlega blómasala
Styrktarsjóðs um byggingu
Tónlistarskóla Ísafjarðar
verður fimmtudaginn 1.
október. Vinsamlegast takið vel á móti sölufólki.

The Man
in the Iron Mask

Slysavarnakonur! Föndrið byrjar laugardaginn 3.
október kl. 14 í Sigurðarbúð. Einnig verður föndur
þriðjudagskvöldið 6. október kl. 20.

Allir fyrir einn
og einn fyrir alla

Geisladiskar

Til sölu er Zeta-braut.
Uppl. gefur Guðrún í síma
456 4390 eftir kl. 18.
Til sölu er lyftingasett.
Verð kr. 5.000. Upplýsingar í síma 456 3884.
Til sölu eða leigu er húseignin að Seljalandsvegi 12
á Ísafirði. Húsið er laust
mjög fljótlega. Upplýsingar
gefur Kristín í síma 456
5040 eftir kl. 17.

Þriðjudagstilboð
Tvær nýjar spólur
á kr. 400.-

Óska eftir barnapíu tvö
kvöld í viku. Upplýsingar í
síma 456 4445.
Unglingahjól er í óskilum. Uppl. í síma 456 3797.
Óska eftir bassamagnara
fyrir byrjendur á góðu
verði. Upplýsingar í síma
456 3261 á kvöldin.
Tréskurðarnámskeið.
Fyrirhugað er að halda
tréskurðarnámskeið á Ísafirði helgina 9.-11.október.
Skráning er í síma 456
7430 fyrir 5. október.
Til sölu er Ford Econoline
árg. 89, á nýjum 36" dekkjum. Upplýsingar í síma
456 4364 eftir kl. 19.

Gildir til 1. nóv. 1998

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

Beinar útsendingar erlendra sjónvarpsstöðva
TV 3 - NOREGUR

Horfur á fimmtudag
og föstudag:
Fremur hæg breytileg
átt. Smáskúrir austan
lands, en víða léttskýjað
um vestanvert landið.
Hiti 2-8 stig.
Horfur á laugardag:
Hæg breytileg átt.
Dálítil súld sunnan- og
vestanlands, en skýjað
með köflum og þurrt á
Austur- og Norðausturlandi. Hiti 3-10 stig.
Á sunnudag
og mánudag:
Sunnan- og suðvestan
kaldi eða stinningskaldi.
Rigning eða súld.

Miðvikudagur 30. september kl. 18:00
Rosenborg - Juventus

TV 3 - DANMÖRK
Miðvikudagur 30. september kl. 18:00
F.C. Barcelona - Brönby

TV NORGE

Föstudagur 2. október kl. 19:00
Hnefaleikar í beinni útsendingu
Laugardagur 3. október kl. 14:30
ATP-mótið í tennis á Mallorca
Laugardagur 3. október kl. 17:00
Maraþonmót á Hawaii
Sunnudagur 4. október kl. 13:00
ATP-mótið í tennis á Mallorca
Sunnudagur 4. október kl. 14:30
Paris-Tour hjólreiðar

CANAL+ NOREGUR

Sunnudagur 4. október kl. 15:25
Sandefjörd - A.S. Ikonos
í Evrópukeppni karla í handknattleik

Laugardagur 3. október kl. 13:40
Enski boltinn

CANAL+ GUL

TV2 NOREGUR

Sunnudagur 4. október kl. 20:00
Liverpool - Chelsea

Laugardagur 3. október kl. 14:10
Tertnes - Helsingfors í Evrópukeppni í
handbolta kvenna

EUROSPORT
Fimmtudagur 1. október kl. 18:00
Evrópukeppni bikarhafa í knattspyrnu
Föstudagur 20. október kl. 1430
ATP-mótið í tennis á Mallorca
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Opið

allt árið
Gisting
Veitingar
Bensínsala

Góð aðstaða
fyrir fundi og
árshátíðir

Sýslumenn landsins og aðrir fundargestir á aðalfundi Sýslumannafélags Íslands sem haldinn var á Ísafirði á fimmtudag og föstudag.

Sýslumenn landsins komu saman til aðalfundar á Ísafirði

Fundurinn endaði með brúðkaupi
Árlegur aðalfundur Sýslumannafélags Íslands var haldinn á Ísafirði á fimmtudag og
föstudag í síðustu viku. Til
fundarins mættu 25 af 27
sýslumönnum landsins auk
setts lögreglustjóra í Reykjavík, ríkissaksóknara, saksóknara ríkislögreglustjóra og fleiri
gesta. Þá sótti fundinn einn
heiðursfélagi Sýslumannafélagsins, Jón Ísberg, fyrrverandi sýslumaður á Blönduósi.
Áður en aðalfundurinn
hófst var haldinn svonefndur
Sýslumannafundur, en slíkir
fundir eru haldnir nokkrum
sinnum á ári. Auk hefðbundinna aðalfundarstarfa ræddu
fundarmenn m.a. um framtíðarstefnu lögreglunnar, saksókn, bílamál og fjármál
sýslumannsembættanna svo
fátt eitt sé talið. Að aðalfund-

inum loknum fóru fundarmenn og makar í skoðunarferð
um Ísafjörð og nágrenni og
snæddu síðan saman hátíðarkvöldverð á Hótel Ísafirði.
Einn fundarmanna, Björn
Rögnvaldsson sýslumaður á
Ólafsfirði, ákvað að ganga í
hjúskap og gekk hann að eiga
sambýliskonu sína Auði Helenu Hinriksdóttur, í Turnhúsinu í Neðstakaupstað á Ísafirði. Það var sýslumaðurinn
á Ísafirði, Ólafur Helgi Kjartansson sem gaf þau saman að
viðstöddum flestum sýslumannanna sem sóttu aðalfundinn og mökum þeirra.
Svaramenn brúðhjónanna
voru tveir sýslumenn, þeir
Björn Jósef Arnviðarson á
Akureyri og Ríkarður Másson á Sauðárkróki.
Að athöfninni lokinni

Hard Rain
er komin!

Ólafur Helgi Kjartansson sýslumaður á Ísafirði gefur brúðhjónin saman að viðstöddum
svaramönnum þeirra, þeim Ríkarði Mássyni og Birni Jósef Arnviðarsyni og gestum.
sungu tvær ísfirskar stúlkur, dóttir og Herdís Jónasdóttir, síðan var skálað í kampavíni
þær Þórunn Arna Kristjáns- tvö lög fyrir brúðhjónin og brúðhjónunum til heiðurs.

Ísafjörður

Nemendur hlaupa
Norræna skólahlaupið fer fram á hverju ári og þá taka
yngstu nemendurnir sprettinn líkt og þeir eldri. Hér eru
nokkrir krakkar úr sex ára bekk við Grunnskóla Ísafjarðar
sem hlupu 2,5 kílómetra leið, frá Seljalandsvegi 1 og inn
að Engi í fyrradag. Ekki var annað að sjá á þessu ungviði
en að það skemmti sér vel í hlaupinu og varla blésu þau úr
nös þegar ljósmyndari blaðsins náði þeim á mynd.

Þær eru komnar!

Stór Freyju
hríspoki
Tilboð kr. 149.- HAMRABORG
Sími: 456 3166

