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- Sautján ára
Ísfirðingur,
Kristján Dale,
tekinn tali í
stuttu fríi frá
herþjónustunni.
Sjá bls. 6 og 7.

Jersey
Pils

Jakkar

Bolir

Ath!
PAS buxurnar
eru komnar!

Munið!
Opið í hádeginu

� sjá viðtal við Pál Halldór
Halldórsson úr Hnífsdal,
Íslandsmeistara í ralli á bls. 4.

Hefur ekki
ennþá heyrt
þrjú úps

Húfuveisla í Legg og Skel

Pipolaki
Kivat

Blanco Y Negro
Opið í hádeginu!

Íshúsfélag Ísfirðinga vantar hráefni

Athugað með kaup á
erlendum togara með
kvóta í Barentshafi
� aflanum yrði landað í Norður-Noregi og hann fluttur til vinnslu á Ísafirði

Nokkuð skortir á að Íshús-
félag Ísfirðinga fái nægan fisk
til þess að afkastageta þess sé
fullnýtt. Forráðamenn félags-
ins eru um þessar mundir að
leita leiða til þess að afla auk-
ins hráefnis til vinnslu og sam-
kvæmt heimildum blaðsins er
þar einkum horft til þess að
kaupa rússneskt eða norskt
skip með veiðiheimildum í
Barentshafi.

Meðal annars munu vera til
athugunar kaup á rússneskum
togara, sem nú er í eigu Jóns
Guðlaugs Magnússonar í
Marbakka í Kópavogi, sem á
sínum tíma var bæjarstjóri á
Ísafirði. Þá yrði aflanum
landað í Norður-Noregi og
hann fluttur til Ísafjarðar í
gámum til vinnslu í Íshúsfé-
laginu.

Samkvæmt heimildum
blaðsins eru líkur á því að

niðurstaða fáist í þetta mál
um helgina.

Forráðamenn Íshúsfélags Ísfirðinga eru um þessar mundir
að leita leiða til þess að afla aukins hráefnis til vinnslu og
hafa í því sambandi horft til erlends togara með veiðiheim-
ildir í Barentshafi.
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LEIÐARI

ORÐ VIKUNNAR

Þunnur
Að þegja þunnu hljóði merkir að hlusta af gaumgæfni

(og vitaskuld þegir maður á meðan). Þetta orðalag kemur
fyrst fram í Gestaþætti Hávamála. Skyldur þessu orðtaki
er málshátturinn þunnt er móðureyrað, sem merkir að
móðirin sé næm fyrir minnsta hljóði frá afkvæmi sínu. Á
þessum síðustu (og verstu) tímum eru margir farnir að
misskilja og misnota orðtakið að þegja þunnu hljóði og
nota það í merkingunni að steinþegja og svara engu.

Einar K. Guðfinnsson, alþingismaður og formaður

Samgöngunefndar Alþingis skrifar

Hvert stefnum við?
Vegamálin,

Ísafjarðardjúp
og tenging við
aðalþjóðvega-
kerfi landsins

Einar Kristinn Guðfinnsson.

BB hvatti til umræðu um
vegamál í leiðara 2. sept-
ember sl. Einkum beindi
blaðið orðum sínum til
þingmanna og Vegagerðar-
innar og innti eftir svörum.
Sjálfsagt er að bregðast við
þó því miður hafi svar dreg-
ist úr hömlu. Betra er þó
seint en aldrei, enda „næsta
víst“ (eins og góður maður
orðar það stundum) að
vegamálin úreldast seint í
umræðu hjá okkur Vestfirð-
ingum.

Blaðið vék sérstaklega að
veginum inn Ísafjarðardjúp
og tengingu við aðal þjóð-
vegakerfi landsins. Þessi
skrif sem hér fara á eftir
munu takamarkast við þá
umfjöllun.

Vegáætlun -
langtímaáætlun

Nýjar aðstæður eru nú
uppi í vegamálum í landinu.

Síðastliðið vor samþykkti
Alþingi nýja vegáætlun til árs-
ins 2002, en auk þess lang-
tímaáætlun sem gildir til  árs-
ins 2010. Þetta eru mikil tíma-
mót. Með þessum ákvörð-
unum er stefnan mörkuð til
lengri tíma en áður hefur verið
gert, sem gefur færi á því að
vinna með skipulegum hætti
að undirbúningi verka. Af
lestri þessarar vegáætlunar
sjáum við líka betur en áður
hvernig framvindan verður í
vegmálum okkar á næstu
árum.

Samþykkt vegáætlunarinn-
ar er líka mikilsverð fyrir okk-
ur Vestfirðinga að öðru leyti.
Við höfum oft kvartað undan
því að vegir á Vestfjörðum
séu ekki taldir með þegar rætt
er um hringveginn um landið.
Núna er í vegáætlun og lang-
tímaáætlun kveðið skýrt á um
tiltekin framkvæmdamark-
mið sem skapa vegakerfinu
okkar alveg nýjan sess.

Tvennt skiptir mestu máli í
þessu sambandi. Í fyrsta lagi
að stefnt sé að því að ljúka
hringveginum með bundnu
slitlagi og vegum að honum
til þéttbýlisstaða með 200
íbúa eða fleiri.

 
Í annan stað að tengja

saman með uppbyggðum vegi
nálæga byggðakjarna með
fleiri en þúsund íbúa á hvor-
um stað. Er þá miðað við að
fjarlægðin á milli þeirra sé
innan við 80 km og að slík
vegagerð leiði til styttingar á
vegum á milli slíkra staða um
að minnsta kosti 150 km.

Hvað þýðir þetta
fyrir Vestfirði?

Hvað þýðir þetta fyrir okk-
ur? Jú, þetta þýðir annars
vegar það að unnið verði með
sama hætti að uppbyggingu
vegarins frá hringveginum og
til Ísafjarðar og gert verður
varðandi hinn umtalaða hring-
veg. Nákæmlega sama á við
um veginn frá þjóðvegi 1 í
Borgarfirði, vestur um Dali,
um Reykhólasveit og til Pat-
reksfjarðar. Þar með er sá veg-
ur í fyrsta skipti kominn í flokk
stórverkefna, en eins og menn

Árni Brynjólfur Hjaltason, 34 ára Ísfirðingur

Tók þátt í söngvakeppni
á vegum TV 2 í Noregi

Árni Brynjólfur Hjaltason,
sem er Ísfirðingum og
öðrum Vestfirðingum að
góðu kunnur eftir að
hafa leikið og sungið
með mörgum vestfirsk-
um hljómsveitum um
árabil, tók fyrir stuttu
þátt í söngvakeppni á
vegum sjónvarpsstöðv-
arinnar TV2 í Noregi og
fyrirtækisins Endemol í
Svíþjóð. Yfir 26 þúsund
söngvarar sendu inn lög
til keppninnar og var
Árni valinn ásamt 44
öðrum úr 870 manna
hópi sem komust í
prufu, til að syngja í
undanúrslitum keppn-

innar í sjónvarpssal.
Þátturinn, sem Árni kom
fram í, var sá fjórði í
röðinni af níu og var
hann sýndur á föstudag-
inn var. Fimm söngvarar
koma fram á hverjum
þætti og er einn valinn
sem sigurvegari og
kemur hann fram í
úrslitakeppninni sem
fram fer í Stokkhólmi.
Það varð ekki hlutskipti
Árna að sigra í þætt-
inum þrátt fyrir að hafa
staðið sig með mikilli
prýði, en hann á enn
möguleika á að komast í
úrslitakeppnina þar sem
tíundi keppandi þar

verður valinn af áhorf-
endum stöðvarinnar.
Sigurvegarinn í þættin-
um sem Árni kom fram
í, söng lagið ,,Walking in
Memphis� eftir Mark
Coen, og þótti takast vel
upp enda atvinnusöng-
vari og spilari.

Árni hefur verið bú-
settur í Noregi um
tveggja ára skeið en
flutti aftur til Íslands um
síðustu helgi og hefur
sest að í Njarðvík. Blaðið
sló á þráðinn til hans á
mánudag og innti hann
eftir aðdragandanum að
þátttöku hans í keppn-
inni. ,,Keppnin heitir

,,Stjerner í sikte� eða
stjörnur í siktinu og er á
vegum TV2 í Noregi og
Endemol í Svíþjóð. Hún
fer þannig fram að
þátttakendur senda inn
lög með frægum flytj-
endum og þurfa þeir að
líkjast þeim sem mest,
bæði í röddinni, sem og
útliti og framkomu.
Keppnin er haldin árlega
og ég sótti um í fyrra
með Billy Joel lag. Þá
komst ég í prufu en
ekkert lengra. Í apríl á
þessu ári var síðan
auglýst aftur eftir þátt-
takendum og sendi ég
að nýju inn umsókn og

Námsmeyjar úr Húsmæðraskólanum Ósk

Fimmtíu ár eru liðin frá
því að Húsmæðraskólinn
Ósk á Ísafirði fluttist í nýja
og glæsilega húsið sitt við
Austurveg. Tímarnir breyt-

ast og nú hefur byggingin
fengið nýtt hlutverk sem að-
setur Tónlistarskóla Ísafjarð-
ar. Guðjón Samúelsson húsa-
meistari ríkisins teiknaði hús-

ið en byggingameistari var
Jón H. Sigmundsson.

Vígsludagur hússins var 5.
október 1948. Á fimmtugsaf-
mælinu í fyrradag hittust af

því tilefni í gamla skólanum
sínum þrjár námsmeyjar úr
fyrsta árganginum sem stund-
aði þar nám, eftir að skólinn
fluttist úr Fjarðarstræti 24 .

Hittust á fimmtíu ára afmæli
skólahússins við Austurveg

Draumur
Boltafélagsins

Nú þegar flest bendir til að blöðin sem geyma hugmynd-
ir um Grunnskólann á Torfnesi fái að gulna í friði, var
ekki seinna vænna að íþróttahreyfingin léti til sín heyra.
Vilji Boltafélags Ísafjarðar um að lokið verði við íþrótta-
svæðið á næstu tveimur árum sýnir að draumar lifa og
endurnýjast ekki síður en margt annað. Ætla mætti að til-
lögum Boltafélagsins verði tekið opnum örmum ef ein-
göngu er horft á peningahlið málsins og  samanburður
gerður á kostnaði við framkvæmd þeirra og kostnaðinum,
sem fylgt hefði því að taka Torfnesið undir Grunnskólann
og byggja nýtt íþróttasvæði í Tungudal. En þótt dæmið
kunni að vera fljótreiknað er hætt við að veruleikinn verði
annar þegar á hólminn er komið.

Vissulega myndi fullbúið íþróttasvæði á Torfnesi setja
snöggtum meiri svip á Ísafjarðarbæ en myndin sem blasir
þar við í dag. Satt best að segja eru knattspyrnuvellirnir
líkt og tötrumklæddir munaðarleysingjar við hliðina á
reisulegu íþróttahúsi og skólabyggingum er svæðið prýða.

En skyldi vandi Boltafélagsins eingöngu fólginn í
litlum og lágum völlum og galopnu áhorfendasvæði þar
sem mönnum er í sjálfsvald sett hvort þeir greiða aðgangs-
eyri að kappleikjum eða ekki þ.e.a.s. ef þeir fá bílastæði?
Er aðstöðuleysi einu um að kenna hversu brokkgengur
frami okkar á knattspyrnuvellinum hefur verið á liðnum
árum og áratugum?

Þótt auðvelt sé að færa rök fyrir því að viðunandi
aðstæður þurfi að vera fyrir hendi eigi árangur að nást í
íþróttum er öllum sem að þeim koma orðið ljóst, að
vandamálið er að íþróttir á Íslandi hafa verið að peninga-
væðast. Peningaþörfin eykst ár frá ári.

Gildi íþrótta fyrir almenning er hið sama og áður.
Keppnisíþróttir eru aftur á móti komnar út á aðra braut,
eru orðnar sýningar og skemmtan þar sem peningar eru í
öndvegi. Sláandi dæmi þar um eru kaup sjónvarpsstöðvar-
innar Sky á breska knattspyrnufélaginu Manchester
United. Íslensk knattspyrnufélög eru nú þegar komin á
stúfana eftir erlendu fjármagni.

Íþróttasvæðið á Torfnesi er hlekkur í þeirri keðju að
treysta bönd æskufólks við heimabyggð. Þess vegna er
ósk Boltafélagsins réttmæt. Þess vegna ber bæjaryfirvöld-
um að ljúka því verki sem hófst fyrir nokkrum áratugum
þegar gamli sparkvöllurinn við Grund var tekinn undir
íbúðir, hvað sem öllum draumum um úrvalsdeildarlið í
knattspyrnu líður.

s.h.
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muna tókst við undirbúning
vegáætlunar árið 1995 að fá
veginn um Ísafjarðardjúp
skilgreindan þannig.

Í Vegáætlun til fimm ára er
einstökum verkefnum raðað
niður á grundvelli þess fjár-
magns sem er til staðar og er
nauðsynlegt að rekja það að-
eins hér hvað Ísafjarðardjúp
varðar og eins og BB kallaði
eftir í leiðara sínum.

Vegaframkvæmdir í Ísa-
fjarðardjúpi á næstu árum

Fyrr í sumar var lagt bundið
slitlag á veginn frá Ögri og
inn fyrir Laugardalsá. Nú er
verið að vinna að vegagerð í
beinu framhaldi og verður lok-
ið við uppbyggingu vegar lang
leiðina inn að Látrum. Á þann
kafla verður lagt bundið slitlag
næsta sumar. Í vor verða boðn-
ar út verulegar framkvæmdir
á Djúpvegi. Í fyrsta lagi verður
kaflinn inn undir fyrirhugað
brúarstæði við Hrútey í Mjóa-
firði boðinn út. Ennfremur
verður boðinn út kaflinn í Ísa-
firði, þar sem slitlagi sleppir
rétt innan við Arnargerðareyri
og inn undir Múlaá. Sá kafli
er eins og allir vita gjörsam-
lega ónýtur og því löngu tíma-
bært að leggja þar nýjan veg.
Ætlunin er síðan að smíða
nýja brú yfir Múlaána, nær

sjónum, halda að því búnu
inn Ísafjörðinn eins og leið
liggur og yfir Ísafjarðará á
nýrri brú. Vegáætlunin gerir
ráð fyrir að þessari fram-
kvæmd ljúki árið 2001. Á því
ári er fyrirhugað að byrja að
nýju á veginum í Skötufirði
við brekkuna við Gilseyri, þar
sem slitlagi lýkur nú. Á síð-
asta ári vegáætlunar er gert
ráð fyrir að komið verði bund-
ið slitlag alla leið að Hvítanesi
í Skötufirði.

Mikið að baki við
lok vegáætlunar

Í Strandasýslu verður vega-
gerð norðan Hólmavíkur,  um
Fellabökin og yfir Ósá í Stein-
grímsfirði, boðin út að vori.
Strax árið eftir er gert ráð fyrir
fjármagni í veginn um Staðar-
dal í Steingrímsfirði og árið
2001 er fjármagn í vegkaflann
uppi á Steingrímsfjarðarheiði
við vegamótin við Þorska-
fjarðarheiði og áleiðis niður
Norðdalinn.

Þetta eru miklar fram-
kvæmdir. Við lok vegáætlun-
arinnar árið 2002 er ráðgert
að komið verði slitlag á veginn
frá Hvítanesi við Skötufjörð
og inn fyrir bæinn Látur í
Mjóafirði. Síðan frá Ísafjarð-
ará og  suður fyrir Kirkjuból í
Steingrímsfirði.

Skárri eða lakari
kaflarnir fyrst?

Af þessu má sjá að áhersla
er lögð á það að fara fyrst í þá
vegarspotta sem verstir eru á
hinum svo kallaða Djúpvegi,
skv. skilgreiningu Vegagerð-
arinnar. Það hefur sannað sig
að sú stefna er rétt. Þar með
ryðjum við fyrst burtu verstu
köflunum og því munar hlut-
fallslega meira um vegabætur
á hverjum kílómetra.

Sá misskilningur kemur
stundum fram að lítið kosti
að sulla bundnu slitlagi,
klæðningu,  á vegi eins og við
þekkjum í Hestfirði og Skötu-
firði. Þá er þess að minnast að
þessi hluti Djúpvegar, var
lagður fyrir um aldarfjórð-
ungi. Á þeim tíma voru kröfur
um burð vegarins mun minni
en nú. Þungaflutningar aukast
sífellt og því þarf að auka
burðinn í veginum áður en að
hann telst boðlegur fyrir
framtíðarumferð.  Kostnaður-
inn við að leggja hvern kíló-
metra bundnu slitlagi á þess-
um kafla er þar af leiðandi
umtalsverður. Því hefur það
sjónarmið verið ráðandi - með
réttu - að leggja fremur áherslu
á að leggja nýjan veg þar sem
ástandið er verst, en fara síðar

í þá kafla þar sem yfirborðs-
efnið er skárra og vegurinn
betri yfirferðar.

Gilsfjarðarbrú - ný viðhorf
Rétt er það sem fram kemur

í BB-leiðaranum að tilkoma
Gilsfjarðarbrúar mun hafa
mikil áhrif og krafan um að
nýta sér þetta góða mannvirki
er þegar komin á dagskrá, eins
og vænta mátti. Á þessari
stundu er einfaldlega ekki
hægt að svara því hvernig að
þeim málum verður staðið. Nú
standa yfir athuganir á ýmsum
valkostum. Vegur úr Stein-
grímsfirði og yfir í Reykhóla-
sveit er einn kostur sem
skoðaður er. Sú leið er örlítið
lengri en vegur um Þorska-
fjarðarheiði, sem flestir telja
á hinn bóginn að geti varla
nokkurn tíma orðið heilsárs-
leið. Vegur um Þorskafjarðar-
heiði er á löngum kafla í mik-
illi hæð. Fer til dæmis hærra
yfir sjávarmál en Steingríms-
fjarðarheiðin þar sem hún er
hæst.

Samhliða er líka unnið að
athugunum á vegarstæði um
Kollafjörð og Ennisháls á leið-
inni suður Strandir. Það er
einfaldlega of snemmt að slá
einhverju föstu núna um
hvaða ákvarðanir menn taka.
Forsendurnar sem menn þurfa

til slíkrar ákvarðanatöku
liggja ofur einfaldlega ekki
fyrir. Þess vegna ber að varast
deilur um hugsanleg vegar-
stæði, á meðan menn hafa
ekki í höndunum gögn til þess
að byggja á málefnalega um-
ræðu. Við skulum átta okkur
á að hér er á ferðinni við-
kvæmt og vandmeðfarið mál
og skynsamlegar ákvarðanir
verða ekki teknar nema að
menn þekki málin sem best.

Hvað með frekari
jarðgangagerð?

Í lok þessarar samantektar
er þess rétt að geta að gildandi
vegáætlanir taka ekki til
hugsanlegarar jarðgangagerð-
ar. Rannsóknir  á þessu sviði
fá á hinn bóginn sérstakt fjár-
magn á ári hverju, alls um
120 milljónir króna á tímabili
langtímaáætlunar. Þessir fjár-
munir eru eyrnamerktir þrem-
ur svæðum. Austfjörðum,
vegtengingu á milli Siglu-
fjarðar og Ólafsfjarðar og vegi
og leiðinni frá Dýrafirði og
suður á Barðaströnd. Ljóst er
hins vegar að við þurfum veru-
legt árlegt viðbótarfé þegar
að því kemur að hefja jarð-
gangagerð. Um það verður að
taka sjálfstæða ákvörðun og
afmarka fjármagn til þeirra
verka. Ef að líkum lætur þyrftu

þær fjárveitingar að nema
um 1,5 milljarði á ári á
meðan á verki stæði.

Regluleg endurskoðun
Umræður um vegamál

eru afar gagnlegar. Sam-
göngumál brenna á okkur
Vestfirðingum. Með þeirri
stefnumnótun sem felst í
vegáætlunum Alþingis er
ljóst að auðveldara verður
fyrir okkur að standa skyn-
samlega að málum. Slíkar
áætlanir eru á hinn bóginn
mannanna verk, sem vissu-
lega orka ætíð tvímælis.
Þær þurfa líka reglulegrar
endurskoðunar við, eins og
lög kveða raunar á um, enda
breytast oft aðstæður sem
kalla á að menn meti for-
sendur upp á nýtt, þegar
fram líða stundir. Þess
vegna er okkur öllum hollt
að taka þátt í umræðu um
vegamálin og raunar sam-
göngumálin í heild, til þess
að ná árangri í þessum
mikilvæga málaflokki og
tryggja að það umtalsverða
fjármagn sem til hans fer,
sé sem best nýtt.

– Einar K. Guðfinnsson,
alþingismaður, formaður

Samgöngunefndar
Alþingis.

Árni kynntur fyrir áhorfendum keppninnar... ...og hér er hann á sviðinu ásamt aðstoðarfólki sínu.

nú með lögin ,,The heat
is on� sem Glen Frey úr
Eagles flutti á sínum
tíma og ,,Nikita� með
Elton John. Ég fór í prufu
og stjórnendur þáttarins
urðu hrifnir af ,,The heat
is on�. Ég var síðan
boðaður í aðra prufu þar
sem nokkur hundruð
keppendur tókust á um
að komast í undanúrslit-
in. Ég gaf allt mitt í
sönginn og var valinn
einn af þeim 45 sem
komust í undanúrslitin í
sjónvarpi.�

Einn sigurvegari er
valinn í hverjum þætti,

samtals níu söngvarar
og koma þeir allir til
með að taka þátt í
úrslitakeppninni sem
fram fer í Stokkhólmi í
Svíþjóð 20. nóvember
nk. Tíundi keppandi
verður síðan valinn af
áhorfendum stöðvar-
innar og á Árni því enn
möguleika á að komast í
úrslitakeppnina. Einn af
stjórnendum þáttanna
er hinn þekkti norski
söngvari Jan Tagen,
sem var frægur fyrir það
á sínum tíma að fá
ekkert stig fyrir hönd
Noregs í Evrópukeppni Árni í hlutverki Glen Frey, fyrrum söngvara Eagles.

Ísafjarðar-
prestakall

Ísafjarðarkirkja -
fjölskylduvænt samfélag

Foreldrasamverur verða í safnaðarheimili
Ísafjarðarkirkju á mánudögum frá kl. 10:00
til 12:00. Hér er vettvangur fyrir foreldra
ungra barna til að hitta aðra, sem standa í
sömu sporum og þau. Umsjón með starfinu
hefur Hulda Guðmundsdóttir. Fyrsti mömmu-
eða pabbamorgunn vetrarins verður 12.
október.

Barnaguðsþjónustur eru í Ísafjarðarkirkju
á laugardögum frá kl. 11:00 til 12:00. For-
eldrar eru hvattir til að koma með yngstu
börnunum. Kirkjustrætó leggur af stað úr
Holtahverfi kl. 10:45.

Námskeið um fjölskyldumál verða fjögur
miðvikudagskvöld í október og nóvember.
Fyrsta kvöldið er 21. október en það seinasta
11. nóvember. Fjallað verður um uppeldi
barna, trúþroska þeirra, tengslin við skólann,
mikilvægi frístunda fyrir gott fjölskyldulíf og
leiðir til að rækta ástina í hjónabandinu.

Ísafjarðarprestakall.

sjónvarpstöðva. Þá er í
hverjum þætti þriggja
manna dómnefnd sem
endanlega tekur ákvörð-
un um sigurlagið ásamt
áhorfendum stöðvar-
innar.

,,Það var alveg meiri-
háttar að taka þátt í
keppninni,� sagði Árni,
en af hverju valdi hann
lagið ,,The heat is on�
með Glen Frey? ,,Þetta
lag hefur lengi verið í
uppáhaldi hjá mér. Ég
söng þetta lag fyrst
1984 þegar ég var í
hljómsveitinni Digital
með Gumma bróður,
Halla Engilberts og Eddu

Borg.� Árni hefur búið
um tveggja ára skeið í
Tranby í Noregi og hefur
gert nokkuð af því að
spila á skemmtistöðum.
,,Ég hef verið að spila
bæði einn og með
Lassa sem um nokkurt
skeið spilaði með Birki
,,rokkbónda�, bæði í
brúðkaupum og öðrum
veislum. Ég spilaði
meira að segja fyrir einn
Ísfirðing sem búið hefur í
Noregi lengi, hann
Hálfdán Hauksson, sem
lengi var í hljómsveitum
á Ísafirði. Ég ætlaði varla
að þekkja hann því hann
var ekki með neitt hár á

hausnum,� segir Árni og
hlær.

,,Ég er búinn að spila
með mörgum hljóm-
sveitum í gegnum tíðina.
Ég byrjaði með Rokk-
&Co, fór síðan í Digital,
Dolby og með BG-
flokknum. Ég reikna
með að taka upp þráð-
inn hér á Suðurnesj-

unum,� segir Árni sem
er nýfluttur til Njarðvíkur
ásamt eiginkonu sinni
og mánaðar gamalli
dóttur. ,,Það var mikill
sigur fyrir mig að kom-
ast í keppnina og ég
vona að sú reynsla eigi
eftir að hjálpa mér í
framtíðinni,� sagði Árni.

Þær komu saman á mánudagskvöldið í gamla skólanum
sínum (sem þá var alveg nýr) og rifjuðu upp minningar
frá skólavistinni fyrir fimmtíu árum. Frá vinstri:  Halldóra
Daníelsdóttir, Elín Valgeirsdóttir og Gerður Pétursdóttir.
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TRYGGVI GUÐMUNDSSON HDL
HAFNARSTRÆTI 1 • ÍSAFIRÐI

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

  Fasteignaviðskipti

Einbýlishús / raðhús

Fasteignir í þessari auglýsingu eru aðeins
sýnishorn af söluskrá skrifstofunnar.

 Allar  frekari  upplýsingar  varðandi söluskrá
fasteigna eru veittar á skrifstofunni að

Hafnarstræti 1, 3. hæð.

Bakkavegur 39: 201 m² ein-
býlishús á tveimur hæðum
ásamt innb. bílskúr. Húsið
nýmálað, nýtt þak. Áhv. ca.
3,8 millj. Verð kr. 13,500,000,-
Góuholt 3: 140,7 m² einbýlishús
á einni hæð ásamt bílskúr.
Möguleg skipti á minni eign.
Áhv. ca. 2,7 millj. Laust fljót-
lega. Verð kr. 12,000,000,-
Hafraholt 22: 144,4 m² e n d a
raðhús á tveimur hæðum ásamt
22,4 m² bílskúr. Áhv. ca. 2,5
millj. Verð kr. 9,500,000,-
Heiðarbraut 6: 133,3 m² ein-
býlishús á einni hæð ásamt
bílskúr. Engar áhvílandi veð-
skuldir. Skipti á eign á Ísafirði
mögul.
Verð kr. 10,700,000,-
Hjallavegur 19: 242 m² einb.-
hús á 2 hæðum ásamt inn-
byggðum bílskúr. Sér íbúð á
n.h. Ýmis skipti möguleg. Áhv.
ca. 5 millj.
Verð kr. 10,500,000,-
Hlíðarvegur 26a: 120 m² timb-
urklætt einbýlishús á tveimur

hæðum ásamt kjallara. Húsið er
óklárað. Áhv. ca. 2 millj.
Verð kr. 6,700,000,-
Hlíðarvegur 31: 130 m² einb.hús
á 2 hæðum ásamt bílskúr. Húsið
er nær allt uppgert að utan sem
innan. Mjög gott útsýni.
Verð kr. 10,700,000,-
Hnífsdalsvegur 13: 160 m²
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt kjallara og geymslu-
háalofti. Áhv. ca. 1,7 millj.
Verð kr. 5,300,000,-
Kjarrholt 2: 173,6 m² einbýlishús
á einni hæð ásamt góðum
tvöföldum bílskúr. Áhv. ca. 3,7
millj. Verð kr. 13,200,000,-
Silfurgata 9: 150 m² gamalt
einb.hús á 2 hæðum, ásamt
kjallara, geymsluskúr og góðum
garði. Mögul. á sölu m/yfirtöku
lána. Verð kr. 6,900,000,-
Stakkanes 4: 144 m² raðhús á
tveimur hæðum ásamt bílskúr.
Skipti möguleg á eign á Eyrinni.
Áhv. ca. 3,5 millj.
Verð kr. 9,900,000,-
Sunnuholt 6: 231,7 m² rúmgott
einb.hús á 2 hæðum ásamt
bílskúr. Skipti á minni eign
möguleg. Í kjallara er 60 fm

einstakl.íbúð.
Verð kr. 13,500,000,-
Tangagata 15b: 103 m² einb.hús
á 2 hæðum ásamt geymsluskúr
(nýtist sem herbergi). Laust fljótl.
Áhv. ca. 3,3 millj.
Verð kr. 6,200,000,-
Urðarvegur 26: 236.9 m² raðhús
á tveimur hæðum ásamt
innbyggðum bílskúr. Ekkert
áhvílandi. Verð kr. 11,800,000,-
Urðarvegur 27: 190,5 m²
einb.hús á 2 hæðum ásamt
bílskúr, góðum garði, svölum og
sólpalli. Skipti á minni eign
mögul. Verð kr. 13,500,000,-

Góuholt 1:
142 m² einbýlishús í góðu standi á einni hæð ásamt bílskúr.

Áhv. ca. 5,8 millj. Verð kr. 11,600,000,-

 4-6 herbergja íbúðir

 3ja herbergja íbúðir

Fjarðarstræti 38: 130 m² 4ra
herb. íbúð á tveimur hæðum í
þríbýlishúsi. Áhv. ca. 3,4 millj.
Möguleiki á lánum að fjárhæð
4,9 millj. Verð kr. 7,000,000,-
Hjallavegur 12: 113,9 m² 4-5
herbergja íbúð á neðri hæð í
tvíbýlishúsi. Áhv. ca. 1,9 millj.
Verð kr. 5,500,000,-
Seljalandsv. 20: 161,2 m² 5-6
herb. íbúð á efri hæð í tvíb.húsi
ásamt bílskúr. Íbúðin mikið
uppgerð. Áhv. ca. 5,2 millj.
Verð kr. 10,700,000,-
Stórholt 9: 164,30 m² 6 herb.
íbúð á 1. h.t.v. ásamt kjallara m/
sér inngangi. Hægt er að ganga
í garð af svölum. Áhv. ca. 3,8
millj. Verð kr. 8,000,000,-
Tangagata 8a: 106,5 m² 4-5
herbergja íbúð á þremur hæðum.
Tilboð
Túngata 18: 89,2 m² 4ra herb.
íbúð í fjölb.húsi í góðu standi.
Húsið allt uppgert. Mögul.sk. á
minni eign. Áhv. ca. 3,6 millj.
Verð kr. 6,900,000,-

Aðalstræti 20: 98 m² íbúð á 2.
hæð t.h. í fjölbýlishúsi ásamt sér
geymslu. Áhv. ca. 4,2 millj. Verð
kr. 7,200,000,-
Brunngata 12a: 68 m² íbúð á efri
hæð, að hluta undir risi, í tvíb.húsi
ásamt sér geymslu. Áhv. ca. 2
millj. Verð kr. 3,000,000,-
Fjarðarstræti 13: 80 m²íbúð á
efri hæð í tvíbýlishúsi. Tvö
aukaherbergi, eitt í kjallara og
eitt í risi. Áhv. ca. 1,5 millj. Verð
kr. 5,700,000,-
Sólgata 8: 80 m² íbúð  á neðri
hæð í þríbýlishúsi. Möguleg
skipti á stærri eign. Áhv. ca. 3
millj. Verð kr. 5,800,000,-
Stórholt 7: 76 m² íbúð á 1. hæð
fyrir miðju í fjölbýlishúsi ásamt
sér geymslu. Áhv. ca. 2 millj.
Verð kr. 4,800,000,-
Stórholt 13: 86,3 m² íbúð á 2.
hæð í fjölbýlishúsi ásamt sér
geymslu og bílskúr. Verð kr.

6,200,000,-
Stórholt 13: 79,2 m² íbúð á 3ju
hæð til hægri í fjölbýlishúsi ásamt
sér geymslu.
Verð kr. 6,000,000,-
Túngata 21: 84,9 m² íbúð á 1.
hæð í þríb.húsi ásamt bílskúr.
Áhv. ca. 3,8 millj. Góð kjör í
boði. Verð kr. 6,500,000,-

2ja herbergja íbúðir

Grundargata 2: 50,5 m²
íbúð á 1. hæð í fjölbýlishúsi.
Verð kr. 3,800,000,-
Hlíðarvegur 18: 64,5 m² íbúð á
neðri hæð í tvíbýlishúsi. Áhv. ca.
1,7 millj. Tilboð
Túngata 20: 53,4 m² íbúð á 3.
hæð í fjölb.húsi í góðu standi.
Húsið nýlega gert upp að utan.
Áhv. ca. 2 millj.
Verð kr. 4,900,000,-

Bolungarvík

Búðarkantur 2: 205 m² lager/
atvinnuhúsnæði á góðum stað
við höfnina, byggt úr stálgrind,
járnklætt og einangrað.
Verð kr. 10,000,000,-
Heiðarbrún 4: 140 m² einbýlis-
hús á einni hæð ásamt bílskúr.
Áhv. ca. 4 millj. Tilboð
Vitastígur 9: 150 m² séríbúð,
gerð úr 2 íbúðum á efri og neðri
hæð í 4 íbúða húsi. Sérinng.,
falleg sér lóð. Áhv. ca. 2.2 millj.
Verð kr. 6,700,000,-

Flateyri
Hjallavegur 7: 80,6 m² þriggja
herbergja íbúð á neðri hæð í
fjórbýlishúsi. Áhv. ca. 1,2 millj.
Verð kr. 4,000,000,-

Hefur ekki ennþá
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� segir Páll Halldór Halldórsson úr Hnífsdal, Íslandsmeistari í ralli
Páll Halldór Halldórsson

(Friðbjarnarsonar) úr Hnífsdal
er Íslandsmeistari í ralli 1998
ásamt aðstoðarökumanni sín-
um, Jóhannesi Jóhannessyni.
Bíllinn þeirra er af gerðinni
Mitsubishi Lancer Evolution
4, sérsmíðaður og „klæð-
skerasaumaður“ utan um öku-
manninn, og kannski ekki
vanþörf á, því að maðurinn er
heldur í stærra lagi.

Það kemur kannski ekki á
óvart, að Íslandsmeistari í
rallakstri skuli koma að vest-
an. Hann ætti a.m.k. að vera
vanur malarvegunum og
beygjunum. Páll var á sínum
tíma flutningabílstjóri hjá
Ármanni Leifssyni í Bolung-
arvík en fluttist suður fyrir tíu
árum. Hann byrjaði á neðsta
þrepi í Vöruflutningamiðstöð-
inni í Reykjavík en hefur unn-
ið sig upp stigann jafnt og
þétt, verið verkstjóri og síðan
yfirverkstjóri og er nú sölu-
og þjónustufulltrúi hjá fyrir-
tækinu.

Páll og þrír félagar hans frá
Ísafirði fóru að horfa á rallí í
fyrsta skipti árið 1987 og þá
kynntist hann Jóhannesi Jó-
hannessyni. „Við höfum hald-
ið kunningsskap síðan og ver-
ið miklir vinir seinni árin.“

– Nú er 35 km hámarks-
hraði gegnum Hnífsdal og
þykir ýmsum lítið, a.m.k. Bol-
víkingum sem eiga leið þar
um. Er þetta e.t.v. ástæðan
fyrir því að þú fluttist suður
og treður bensíngjöfina jafn-
ákaflega og raun ber vitni þeg-
ar þú kemst á auðan sjó (veg)?

„Nei. Ástæðan fyrir því að
ég fór suður voru atvinnutæki-
færin og fleira.“

– Í símaskránni ert þú titl-
aður bifreiðarstjóri. Út af fyrir
sig er það rétt – þú ert meira
að segja Íslandsmeistari í
þeirri grein. Aftur á móti ertu
ekki lengur bifreiðarstjóri að
atvinnu...

„Já, það er rétt að ég er
ennþá bifreiðarstjóri, en ég er
það ekki lengur að atvinnu og
bílarnir sem ég ek hafa heldur
minnkað, þó að hestaflafjöld-
inn sé ennþá svipaður, eða
um 300. Ég keyrði flutninga-
bíla hjá Ármanni Leifssyni í
ein átta ár og á þess vegna
nokkur hundruð þúsund kíló-
metra að baki í Djúpinu og
suður.“

– Hvers vegna fórstu út í
rallið? Varstu ekki búinn að
andskotast nóg á bílunum hjá
Ármanni?

„Þetta er bara eitthvað sem

blundar í manni. Ég hef alltaf
verið með alveg rosalega bíla-
dellu, alveg frá því að ég man
eftir mér. Það getur móðir mín
staðfest! Það voru aldeilis til
dótabílarnir á heimilinu þegar
ég var strákur. Mamma vissi
alltaf að eitthvað af þessu tagi
myndi liggja fyrir mér. Ég
byrjaði svo á mótorhjólunum
um leið og ég hafði próf til
þess. Ég fyllti kjallarann af
mótorhjólum sem ég var að
gera upp og smíða.“

– Þú byrjaðir á mótorhjólum
um leið og þú hafðir próf,
segirðu. Ekki áður?

„Nei, þetta var allt löglegt.
Ég er alveg rosalega löghlýð-
inn borgari! En ástæðan fyrir
þessu öllu er væntanlega sú,
að ég hef alltaf haft gaman af
því að þeytast um og djöflast
á bílum, og rallið er einmitt
lögleg aðferð til þess að fá
útrás og keyra eins og vitleys-
ingur. Maður má það ekki í
almennri umferð og gerir það
alls ekki. Annars held ég að
það hafi orðið mér til lífs, þeg-
ar ég fékk bílpróf sautján ára
gamall árið 1981, að þá voru
ekki til GTi-bílar. Maður var
ansi villtur.“

– Hver er leiðin hjá þér upp
í það að verða Íslandsmeistari
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Haukur Már

Sigurðarson,
formaður Fjórð-

ungssambandsins

Fasteigna-
sali, sjó-

maður og...

línunni hjá Hlyni Þór

Sæll, Haukur Már. Þú ert
nýkjörinn formaður Fjórð -
ungssambands Vestfirðinga
en margir á norðursvæðinu
virðast ekki kannast neitt við
þig. Hver er maðurinn?

Ég er ættaður frá Skaga-
strönd en var lengst af búsettur
á Hellissandi. Fljótlega eftir að
hið nýja bæjarfélag Vestur-
byggð var stofnað var ég ráðinn
þar bæjarritari og fluttist til
Patreksfjarðar á haustdögum
1994. Því starfi gegndi ég
þangað til um mitt sumar í
fyrra. Þá tók ég að mér sérverk-
efni við þróunarvinnu hjá Odda
en síðan í ágúst í sumar hef ég
unnið hér hjá Vöruafgreiðsl-
unni við bókhald og skrifstofu-
stjórn.

Hvað gerðirðu helst á Hell-
issandi?

Þar var ég sjómaður, úti-
bússtjóri Kaupfélags Borgfirð-
inga og starfsmaður Verka-
lýðsfélagsins. Reyndar er ég
fasteignasali að mennt og
starfaði í sjö ár á Fasteignasöl-
unni Gimli í Reykjavík.

Fjölskylduhagir...
Ég á konu, Gunnhildi Þór-

isdóttur, og tvær dætur, níu og
ellefu ára.

Hvað eru gamall sjálfur?
Sjálfur er ég fertugur.
Í símaskránni ertu Sig-

urðarson en í þjóðskránni og
gögnum Fjórðungsþings ertu
Sigurðsson. Hvort er rétt?

Sigurðarson er rétt. Mér
gengur illa að fá þetta leiðrétt í
þjóðskránni.

Hvað er fyrst og brýnast á
döfinni hjá Fjórðungssam-
bandinu?

Þar er af ýmsu að taka. Í
innra starfi sambandsins eru
það stefnumótunin og aukin
samskipti við sveitarstjórn-
irnar. En hvað varðar ytri
málefni er það helst að fylgjast
með á vettvangi sveitarstjórn-
armála og reyna að hafa áhrif á
lagasetningu, ég tala nú ekki
um hvað snertir breytingar á
kjördæmaskipan og vægi at-
kvæða, svo og fiskveiðistjórn-
unarmálin.

Nú eru þið Ásgeir Þór
framkvæmdastjóri FV báðir
nýir á þessum vettvangi.
Fylgja miklar breytingar nýj -
um herrum?

Ekki á ég nú von á því. Ein-
mitt vegna þess að við erum
báðir nýir munum við byggja á
reynslu þeirra sem fyrir eru.
Samt sem áður vona ég að með
okkur muni koma einhverjar
nýjungar og breyttar áherslur
inn í sambandið."

í ralli?
„Hún er væntanlega mjög

hefðbundin og svipuð því sem
flestir fara. Ég byrjaði á heim-
ilisbílnum. Árið 1988 átti ég
Subaru Hatchback og fannst
gaman að spæna aðeins á
honum. Ég setti í hann veltibúr
og keypti belti og smellti mér
svo á fjölskyldubílnum í rall.
Þá varð ekkert aftur snúið.
Árið eftir keypti ég mér bíl
sem hafði verið smíðaður sér-
staklega til rallkeppni og ég
er búinn að vera í þessu meira
og minna síðasta áratuginn,
af og til, sumar og sumar. En
þetta er fyrsti bíllinn sem ég
er með í þessum klassa varð-
andi afl og ekki ætlaður til
neins annars, ekki t.d. í sunnu-
dagsbíltúra með konuna og
börnin. Hann er bara með sæti
fyrir tvo og engin teppi eða
útvarp eða neitt.

Lancerinn er smíðaður sér-
staklega fyrir okkur í Bret-
landi. Menn hafa vissulega
verið að smíða rallbíla hér
heima en við ákváðum að vera
aðeins flottari á því og leita til
verksmiðju sem hefur sérhæft
sig í því að smíða rallbíla eftir
þörfum hvers og eins. Það er
t.d. ekki sama hvort smíðaður
er bíll fyrir mig sem er hundr-
að kíló og einn og níutíu á
hæð eða fyrir menn sem eru
smávaxnari. Þetta er eins og
að fara til klæðskera.

Við fengum þennan bíl seint
í fyrrasumar og kepptum þá
tvisvar, rétt til að prófa hann.
Í sumar vorum við svo aðeins
að færa okkur upp á skaftið
og erum reyndar ennþá að
læra.

Við Jóhannes höfum ekki
rallað mikið saman ennþá, en
samvinnan skiptir rosalega
miklu varðandi árangur. Við
þurfum að treysta hvor öðrum
fullkomlega. Hann treystir
mér til að keyra bílinn og ég
þarf að treysta honum. Hann

Páll og Jóhannes á fullri ferð í síðasta rallmóti ársins en í því réðust úrslitin um Íslandsmeistaratitilinn.
les upp fyrir mig beygjurnar
og hvað er framundan. Það er
efni sem við búum til sjálfir á
milli mótanna. Þá förum við
út á þessa vegi og skrifum
niður nákvæma leiðarlýsingu
– vinstri beygja, hægri beygja,
beinn kafli, svo kemur brú,
steinn í kantinum og ég veit
ekki hvað og hvað.“

– Geltir hann einu sinni fyrir
vinstri beygju og tvisvar fyrir
hægri?

„Það heyrist stundum dá-
lítið mikið í honum. Ef það
heyrist eitt úps, þá sleppur
það, en ef það kemur úps-
úps, þá er það heldur tæpara.
Ég hef ekki ennþá heyrt þrjú
úps, sem betur fer.“

– Er það ekki dálítið óvænt
að ná titilinum svona fljótt –
þeir sem þið voruð að keppa
við eru búnir að vera í þessu í
mörg, mörg ár?

„Jú, það kemur svolítið á
óvart að við skulum vera Ís-
landsmeistarar núna, í raun-
inni fyrsta árið sem við erum
að keppa í alvöru. Í fyrra vor-
um við bara að prófa en í
sumar fórum við í öll sex mót-
in og stöndum uppi sem
sigurvegarar. Reyndar högn-

uðumst við dálítið á óförum
annarra, en það er nú einmitt
hluti af rallinu að skila sér í
gegn. Það er heildarárangur-
inn sem skiptir máli. Þar erum
við bestir.“

– Er þetta ekki dýrt?
„Jú, maður lifandi. Nú þarf

að fara að taka til í buddunni
og skoða hvað sumarið hefur
kostað.“

– En þið halið eitthvað inn
líka...

„Já, það er nýtt hér á landi
að útgerð bílsins sé algerlega
á grundvelli atvinnumennsku.
Hekla hf., umboð bílsins, að-
stoðaði okkur myndarlega.
Við gerðum við þá samning
til þriggja ára, og fleiri koma
inn í dæmið, svo sem Eimskip,
Esso og Coca Cola. Við erum
með samtals 25 fyrirtæki með
okkur í samstarfi við rekstur
bílsins á allra handa máta. Við
sjálfir eigum ekki peninga til
að gera þetta. Jafnvel þó að
við notuðum alla mjólkurpen-
ingana í þetta, þá dygðu þeir
skammt. Sjálfir erum við
launalausir og nánast allir sem
að þessu koma með okkur.“

– Bíllinn er í kröftugra lagi...
„Þetta er Mitsubishi Lancer,

Evolution 4, eða fjórða kyn-
slóð rallbíla. Við fengum hann
alveg splunkunýjan. Hann var
ekinn 0 km þegar við prófuð-
um hann fyrst úti í Bretlandi.
Við ætluðum upphaflega að
kaupa okkur notaðan bíl og
höfðum augastað á bíl úti í
Bretlandi sem búið var að
keyra hálft sumar, en þegar til
kom þá vildi eigandinn ekki
selja. Við vorum hins vegar
komnir það langt með allan
pakkann að við létum sömu
verksmiðjuna bara smíða bíl
fyrir okkur og fengum hann í
ágúst í fyrra.“

– En fyrir utan mótorhjólin
í gamla daga – þú hefur verið
á öllum skrattanum gegnum
tíðina...

„Já, eins og ég sagði var ég
á Subaru-fjölskyldubílnum ár-
ið 1988. Árið eftir var ég á
Subaru turbo sem var búið að
keppa á eitt sumar. Sá bíl var
ansi kraftmikill en óbreyttur
að hluta. Sætin voru í honum
og ég gat notað hann í vinnuna
á milli. Árið 1992 var ég á
Suzuki Swift og keppti á hon-
um heilt sumar. Það var líka
bíll sem ég gat notað í annað.
Síðan var ég í rallíkrossi í tvö

sumur, annars vegar á BMW
og hins vegar á Toyotu. Eitt-
hvað keppti ég svo á snjó-
sleða, en síðan ekkert fyrr en
á síðasta ári, þannig að reynsl-
an er í sjálfu sér ekkert óskap-
lega mikil.

En manni fannst maður vera
alveg rosalega kaldur kall og
kunna allt og vera til í flest.
Vissulega var ég mikið á
flutningabílum og síðan á
jeppum að þvælast um fjöll
og firnindi og jökla. En þegar
maður kom svo inn í þennan
bíl, þá var hann svo aflmikill
að ég var hreinlega hálfhrædd-
ur fyrst. Ég hugsaði með mér:
Hvern djöfulinn ertu nú kom-
inn út í? Ég ræð aldrei við
þetta! En þetta kemur.

Rallaksturinn kennir manni
margt sem kemur að gagni í
almennri umferð, þannig að
maður getur bjargað sér út úr
aðstæðum sem flestir aðrir
myndu klúðra. Ég var t.d. að
koma frá Akureyri í gær og þá
mætti ég tveimur sem voru
komnir yfir miðlínuna. Ég veit
ekki hvort þeir voru sofnaðir
eða hvað. Ég þurfti að keyra
niður stikur þegar ég mætti
þeim.“

Gönguhópurinn ,,Breiðu bökin" breytti út af vananum í ár

Gönguhópur á
Ísafirði, sem kallar sig

,,Breiðu bökin� og
árlega hefur gengið á

Hornstrandir ákvað að
breyta út af vananum í
ár og leggja í hjólaferð
um Danmörk. Ferðin,

sem var skipulögð í
byrjun árs, var farin í
júní og hófst með því
að hjól og töskur voru

tekin á leigu í Kaup-
mannahöfn en annar

búnaður var hafður
með að heiman.
Hópurinn hjólaði

hring, frá Kaupmanna-
höfn, suður Sjáland,
gegnum Falstur og

Láland, yfir eyjarnar
Langaland og Ærö og

til Als við Suður-
Jótland. Þaðan var

hjólað norður Jótland,

til Árósa og síðan austur
Sjáland, til Roskilde og
hringnum síðan lokað í

Kaupmannahöfn. Í
hringferðinni hjólaði

hópurinn um 500 kíló-
metra en heildarlengd

ferðarinnar var mun
meiri þar sem ferjur voru
teknar milli eyjanna auk
þess sem tvisvar sinn-
um var farið með lest.

Mestan hluta leiðarinnar
var hjólað eftir hjólastíg-
um sem liggja meðfram

fáförnum sveitavegum
og þá eftir þar til gerð-

um kortum.
Göngutjöld og annan

viðlegubúnað hafði
hópurinn meðferðis á

hjólunum og var gist á
tjaldstæðum og í görð-

um vina og ættingja. Að
sögn Hermanns Hákon-

Á hjólum
um Danmörk

Gönguhópurinn ,,Breiðu bökin” á einum af áfangastöðunum í ferðinni um Danmörk
við Grand Gården herragarð í Kirkesöby en hann er í eigu systurdóttur Ruthar Tryggva-
son. Frá vinstri: Sigurður Hólmsteinsson, Sigurlaug  Þórhallsdóttir, Hermann Hákonar-
son, Sigurveig Gunnarsdóttir, Guðríður Sigurðardóttir, Guðný Þórhallsdóttir, Svava
Oddný Ásgeirsdóttir, Tryggvi Aðalbjörnsson, Samúel Einarsson og Örn Ingólfsson.

Sigurveig, Svava og Guðríður skoða leiðarkortið á einum áfangastaðnum. Tryggvi og
Samúel fengu sér kaldan drykk á meðan leiðangursstjórarnir ákváðu næstu ferðaleið.

arsonar, eins úr göngu-
hópnum, var ferðin í alla
staði hin stórkostlegasta

og sagði hann hópinn
geta mælt með slíkum

ferðamáta, því tengsl við
umhverfi og náttúru voru
mikil og allt öðru vísi en

þegar þeyst er um á bíl.
Meðfylgjandi myndir

voru teknar af ,,Breiðu
bökunum� í ferðinni.
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Úr Framhaldsskóla
fjarða í norska he

Ungur piltur sem gegnir
herþjónustu í konunglega
norska hernum var í stuttu fríi
hjá móður sinni og móðurfólki
á Ísafirði í síðustu viku en
hélt aftur utan um helgina.
Hann heitir Kristján Dale, 17
ára gamall, sonur Kristjönu
Jónasdóttur, en hún er dóttir
Jónasar Björnssonar sem rek-
ur Hjólbarðaverkstæði Ísa-
fjarðar. Faðir Kristjáns er aftur
á móti norskur, John Dale.

Kristján Dale er fæddur í
Noregi og alinn þar upp til
tólf ára aldurs, en þá fluttist
hann til Ísafjarðar með móður
sinni og átti hér heima á sjötta
ár og stundaði nám í grunn-
skólanum og síðan framhalds-
skólanum á Ísafirði. Hann er
norskur ríkisborgari og þarf
því að gegna herþjónustu í
eitt ár hið minnsta.

Ástæðan fyrir því að Krist-
ján gekk í herinn svona ungur
var öðrum þræði sú,
að hann hafði hug

á því að leggja stund á bif-
vélavirkjun. Í norska hernum
geta menn sótt um að komast
í mismunandi deildir í hernum
og leggja þar stund á tilteknar
iðngreinar jafnhliða herþjálf-
uninni. Þess vegna sótti Krist-
ján um að komast í þá deild
norska hersins þar sem bif-
vélavirkjun er kennd og fékk
inngöngu.

Sautján ár
eru mjög
ungur

aldur í hernum og fáir sem
sækja um að gegna herskyld-
unni svo ungir. Algengast er
að menn gangi í norska herinn
18-19 ára gamlir, en geta þó
yfirleitt fengið að gera það
fyrir eða eftir þann tíma og
þarf þá að sækja um það sér-
staklega.

– Þér hefur ekki dottið í

hug að gerast íslenskur ríkis-
borgari til þess að sleppa við
herþjónustu – eða langaði þig
ef til vill að fara í herinn?

„Mig hefur langað til þess
að ganga í herinn alveg frá
því að ég var lítill.“

Herþjónustan byrjaði hjá
Kristjáni Dale í byrjun júlí-
mánaðar í sumar. Hann hefur
fram að þessu verið í herbúð-

um í Hönefoss skammt utan
við Osló og þar hefur hann
eingöngu verið í margvísleg-
um heræfingum, en núna eftir
fríið er hann kominn alla leið
til Setermoen í Norður-Nor-
egi, ekki langt frá Tromsö, og

verður þar í vetur. Þar kemur
námið í bifvélavirkjun

líka til sögunnar jafn-
hliða herþjálfuninni.

Dagurinn er
vel skipulagður hjá
hinum ungu her-
mönnum. Þeir fara á
fætur kl. 6 á morgn-
ana og á hverjum
morgni eiga þeir að
ganga frá herbergj-
um sínum tandur-
hreinum og snyrti-
legum. Síðan mæta
þeir til æfinga upp-
stilltir og teinréttir
í óaðfinnanlegum

búningi. Það fer eft-
ir dögum hvað fyrst

er á dagskránni, en það
getur t.d. verið nám í

skyndihjálp, æfingar í með-
ferð ýmiskonar vopna o.s.frv.
Eftir hádegismatinn mæta
menn aftur uppstilltir og fínir
og þá taka við margvíslegar
þrekæfingar fram að kvöld-
matartíma, sem er klukkan
hálffimm. Suma daga er
aftur farið út, menn stilla
sér upp enn á ný og takast
síðan á við ýmis verkefni
fram til átta eða níu á
kvöldin.

– Þurfið þið að
vera í herbúðunum
þegar æfingadegin-
um er lokið, eða
megið þið fara út?

„Við megum fara út, en
fyrstu mánuðina urðum við
alltaf að vera í búningnum.“
– Er þetta erfitt, svo sem

þrekæfingarnar?
„Þær geta verið dálítið erf-

iðar og sumir ráða ekki við
þær, eins og gengur, en ég hef
reyndar átt fremur auðvelt
með þær.“

Á undirbúningstímanum í
Hönefoss hafa hinir ungu
hermenn eingöngu verið að
læra undirstöðuna fyrir her-

þjónustuna,
þannig

að nú eiga þeir að
vera tilbúnir að fara á vettvang
ef til hernaðarátaka kemur.
Þegar norður til Setermoen er
komið hefst aftur á móti námið
í bifvélavirkjuninni en her-
æfingar eru tvo daga í viku.
Jafnframt eru menn ætíð
reiðubúnir til útkalls er nauð-
syn krefur.

– Nú er sjálf herskyldan
aðeins eitt ár, en síðan eru
margir lengur og gerast at-
vinnumenn í hernum. Ætlar
þú að gera það?

„Ég veit það ekki ennþá, en
mig langar til þess. Mér þykir
alveg frábært að vera í hern-
um. Það verður bara að sjá
til.“

Einn möguleikinn er að vera
áfram í herskóla í tvö ár í
viðbót og halda þar áfram
iðnnáminu, og Kristján hefur
að minnsta kosti áhuga á að
sækja um það til að byrja með.

– Nú eru norskir hermenn
sendir til friðargæslustarfa
víða um heim, svo sem á ófrið-
arsvæðunum þar sem áður var
Júgóslavía. Það gerist vænt-
anlega ekki á fyrsta árinu...

„Nei, þá þurfa menn að hafa
farið í gegnum sérstakt
prógramm og
þurfa að sækja

um að
fara í FN-þjónustu (störf á
vegum Sameinuðu þjóðanna).
Það er mjög erfitt prógramm

og þá eru menn allan tímann í
þrekæfingum og heræfingum
en ekki í neinu iðnnámi með.“

Strax í upphafi herskyld-
unnar læra hinir ungu dátar á
skotvopn af ýmsum gerðum
og æfa sig í skotfimi. Nokkru
áður en Kristján kom í fríið
var hann í æfingum með bæði
hríðskotabyssur og bazooka-
byssur eða sprengjuvörpur
(granatenvåpen) sem bornar

eru á öxl-
inni. Magasín-

ið í hríðskotabyss-
unum tekur tuttugu skot og
þær skjóta þeim á átta sekúnd-
um.

Kristján hefur ekki verið
neitt á skriðdreka, enn sem
komið er, þótt hann hafi komið
um borð í þá. Skriðdrekar
norska hersins eru af gerðinni
Leopard og fljóta á vatni, þótt
undarlegt megi virðast. Ekki
eru þeir þó með skrúfubúnaði
og Kristján veit ekki hvernig
þeir komast leiðar sinnar á
vatni eða sjó. Kannski það
séu árar um borð.

Í Noregi er herskylda hjá
karlmönnum en ekki hjá kon-
um. Menn að sjálfsögðu í mis-
munandi formi líkamlega og
er skipt í hópa eftir því, þannig
að nokkurt jafnræði sé með
mönnum sem æfa saman.
Hverjum hópi stjórnar lið-
þjálfi. Þrekæfingarnar eru
margvíslegar, allt frá arm-
beygjum og upp í hindrunar-
hlaup um skóga og fenja-
svæði. Piltarnir eiga að geta
hlaupið þrjá kílómetra á innan
við fimmtán mínútum og
Kristján fer létt með það.

Aginn er töluvert strangur,
að sögn Kristjáns. Ætli dát-
arnir þurfi að „gera honnör“

fyrir yfirmönnum sín-
um?

„Já, við
gerum það

formlega tvis-
var á dag. Og síðan er

það sjálfsögð kurteisi að
heilsa þeim þegar við mætum
þeim.“
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a Vest-
erinn

– Eru liðþjálfarnir grimmir,
eru þetta harðjaxlar sem öskra
á ykkur eins og í amerískum
bíómyndum?

„Yfirleitt eru þeir mjög
góðir, en þeir voru strangir
þegar við vorum að byrja.
Einn þeirra var dálítið grimm-
ur eins og í bíómyndunum, en
hann var nýkominn frá gæslu-
störfum í Bosníu.“

Æfingarnar í hernum minna
svolítið á það sem sagt er að
lagt sé á liðsmenn í frönsku
útlendingaherdeildinni, en eru
þó yfirleitt langtum mildari.
„Við leggjum af stað á eftir
liðþjálfanum og vitum ekkert
fyrirfram hvernig æfingin
verður. Fyrst er kannski hlaup-
ið eftir malbiki en síðan beygir
liðþjálfinn allt í einu út í skóg-
inn. Þar getur maður lent í
leðjusvæði nokkra tugi metra
og þar eru spýtur sem maður
þarf að fara annað hvort yfir
eða undir. Maður getur þurft
að fara í kaf í leðjuna með
hjálminn og allt. Líka getum
við þurft að skríða eftir jarð-
göngum í niðamyrkri.“

– Það er svipað með her-
sveitir og slökkvilið – menn
eru alltaf viðbúnir, en vonandi
kemur aldrei neitt útkall.
Hefurðu hugleitt það hvernig
það legðist í þig, ef til alvör-
unnar kæmi, til dæmis ef allt
færi upp í loft á Balkanskag-
anum og þú værir sendur
þangað? Hefurðu velt fyrir þér
muninum á því að skjóta í
mark og skjóta á lifandi fólk?

„Ég hef nú lítið velt því
fyrir mér, en ég er viss um að
ég yrði að minnsta kosti
smeykur fyrst. Ég held að
maður geri sér ekki grein fyrir
slíku fyrr en á reynir.“

– Fáið þið einhvern sál-
fræðilegan undirbúning fyrir
raunveruleg átök og hörmung-
ar?

„Já, og meðal annars er
prestur til staðar allan sólar-
hringinn sem við getum talað
við ef okkur finnst við þurfa
þess.“

– Eitthvað sem hefur komið
þér sérstaklega á óvart?

„Nei, reyndar ekki. Ég vissi
nokkuð vel út í hvað ég var að
fara, því að pabbi var í hernum
og sagði mér rækilega frá
þessu. Helst kom mér á óvart
hvað við höfum verið látnir
æfa okkur mikið með vopn
og hvað við höfum verið látnir
skjóta mikið.“

– Er góður andi í hópnum?
„Já, mjög góður. Þarna er

mikill fjöldi af kraftmiklum
strákum saman kominn en það
hefur aldrei komið til neinna
illinda eða áfloga.“

– Fáið þið að fara með
stelpur inn til ykkar á kvöldin?

„Ekki á virkum dögum, en
um helgar er ekki eins strangt
og þá koma stundum stelpur
inn í búðirnar. Við ráðum því
hvort við erum í búðunum um
helgar eða förum heim. Ég
fór næstum alltaf heim. Ann-
ars förum við bara í bæinn á
kvöldin og skemmtum okkur.“

Sautján ára
Ísfirðingur,

Kristján Dale,
tekinn tali í

stuttu fríi frá
herþjónustunni

Sautján ára
Ísfirðingur,

Kristján Dale,
tekinn tali í

stuttu fríi frá
herþjónustunni

Kristján og félagar æfa fyrir hugsanlega ,,eiturefnaspreng-
ingu" í skóginum við herbúðirnar.

Kristján og félagar koma í mark eftir velheppnaða æfingu.

Máttur áhugans
Eitt hið athyglisverðasta við hátíðahöldin 26. september síðast-

liðinn, komu sínfóníunnar og aldarafmæli Ragnars H. Ragnar,
voru þau tímamót að taka skóflustungu að nýjum tónleikasal
fyrir tónlístarskólann á Ísafirði. Ragnar var eldhugi og þau
Sigríður eiginkona hans fórnuðu sér fyrir þá hugsjón að lyfta
tónlistarlífinu áÍsafirði í þær hæðir sem því ber.

Árangur starfs þeirra sér víða stað. Frá Ísafirði hafa komið til
starfa um allt Ísland og reyndar út í heim tónlistarmenn sem bera
lærimeisturum sínum fagurt vitni. En augnablikið þegar katrín
Skúladóttir formaður styrktarsjóðs tónlistarskólans afhenti Úlfari
Ágústssyni formann stjórnar hins sama skóla ávísun að fjárhæð
kr. 15 milljónir sýndi einnig hversu máttur áhugans fær orkað.
Þar birtist með áhrifaríkum hætti kraftur þeirra kvenna sem
Ragnar H. Ragnar kallaði til liðs við sig í því skyni að fá að sjá
draum sinn um tónlistarskóla í eigin húsnæði rætast á Ísafirði.

Konurnar sem selt hafa lummur og kakó á köldum desember-
dögum á Silfurtorginu risu óvænt upp með
afgerandi hætti. Og þó kannski var það ekki
óvænt. Þrautseigja þeirra og trú á málstaðinn
hefur verið mjög áberandi. Ekki má gleyma
gleðinni sem ávallt hefur sýnt sig við
söfnunina. Ekki voru þessir peningar
sóttir til ríkis eða bæjar. Þeir voru
látnir af hendi með glöðu geði í
þágu góðs málstaðar, hver einasta
króna. en það þurfti einhvern til
þess að halda utan um söfnunina.
Starfið sem að baki býr verður
sennilega aldrei fullþakkað.

Enn einu sinni mátti sjá hve
miklu samtakamátturinn áorkar.
Vestfirðingar hafa marg sinnis
sýnt að þeir eru mikils megn-
ugir. Að sjálfsögðu hefur
borið mest á Ísafirði og Ísfirð-
ingum í þeim efnum. Ísa-
fjörður hefur verið höfuð-
staður á Vestfjörðum.

Forysta í menningu
Margt hefur orðið til þess að Ísafjörður hefai haft forystu í

menningarmálum ekki bara á Vestfjörðum, heldur ná áhrif
hennar langt út fyrir fjórðunginn. Metnaður sá sem Jónas
Tómasson og Ragnar H. Ragnar bjuggu yfir og syndu glögglega
í hvívetna hefur örvað marga til dáða. Reyndar mætti líta til Jóns
Sigurðssonar forseta Hins íslenska bókmennatafélags, sem
ótrauður barðist fyrir hagsmunum Ísfirðinga, jafnt og annarra
Íslendinga þótt hann byggi megin part ævinnar í Kaupmannahöfn.

Rangar og Jónas voru báðir aðfluttir en helguðu Ísafirði
drjúgan hluta starfsævinnar og unnu marga á sitt band. En jarð-
vegurinn var frjór. Sú menning sem óx fiskur um hrygg við þétt-
býlismyndun á Skutulsfjarðareyri tók öllum nýjum menning-
arvitum fagnandi. Ísfirðinar áttu greiðar samgöngur við útlönd
vegna mikilla viðskipta. Margir hafa haft af því þungar áhyggjur
að Ísland sporðreistist, allir flytji til Reykjavíkur, og nágrennis.
Þangað segjast margir sækja menningu, sem fáist ekki á Vest-
fjörðum.

Það má vera að eitthvað sé til í því, en Ísafjörður hefur verið
og er enn menningarbær. Tónlistarlífið, Sunnukórinn, svo dæmi
sé tekið, nú eða Tónlistarskóli Ísafjarðar eru skýr merki þess.
Enn þeirra sér víðar stað. Listasýningar eru algengar hér um
slóðir. Fólk kemur til að sýna, jafnvel frá útlöndum, og alþýðulist
vex nú ört fiskur um hrygg. Framhaldsskóli Vestfjarða starfar
hér og nú hillir undir það að stunda megi fjarnám á háskólastigi
til viðbótar við hjúkrunarnám.

Hlúa þar vel að þeim frjóöngum háskólamenntunar sem nú
skjóta rótum hér. Menntun nútímans verður æ frekar í formi
símenntunar. Stundur er það kallað endurmenntun, sem minnir
æði mikið á endurhæfingu manna sem ekki vildu gangast undir
hinar einu réttu pólitísku skoðanir.

Nútíma tölvutækni mun með réttum tækjabúnaði auðvelda
fólki að stunda nám hvar sem er í heiminum, án þess að þurfa að
flytja frá Ísafirði, svo dæmi sé tekið.

Hér eiga Vestfirðingar að taka saman höndum og vera fremstir
og renna þannig einni stoðinni enn undir forystu í menningarlífi.

Menning og atvinna

Atvinna er nauðsyn til að fólk hafi lífsviðurværi. En menningin
er fólki djúpstæð þörf þegar frumþörfunum hefur verið sinnt. Án
atvinnu þrífs menning ekki. Án menningar þrífst atvinna ekki
heldur. Samtakamátturinn og áhuginn fyrir byggingu tónlistar-
skóla skilaði árangri svo um munaði. Hljómleikasalurinn mun
rísa og verða fokheldur fyrir þessa fjármuni.

En góðir hlutir gerast stundum hægar en kosið er. Með ein-
lægum vilja og áhuga er allt hægt. Líklistarlíf á sér langa hefð á
Ísafirði. Hópur áhugafólks er að endurgera Edinborgarhúsið.
þar mun verða leikhús Ísfirðinga og hefur þegar verið sýnt. Eins
og gildir um tónlistarskólann er það þrautseigja sem skilað hefur
verkinu fram á veginn.

Hvarvetna á Vestfjörðum eru angar menningar, tónlistarskólar
starfa, leikfélög sýna og oft verður manni hugsað til þess hvert
fólk sæki allan þann kraft sem til þarf. Vestfirðingar hafa verið
þekktir fyir vinnuhörku og dugnað, samt láta þeir sig ekki muna
um að sinna listinni. Enda er auður byggðar hér fólgin í fólkinu
og áhuga þess fyrir lífinu og listinni. Alltof sjaldan vekjum við
athygli á þessari staðreynd.

– Stakkur.
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STUTTAR
FRÉTTIR
STUTTAR Farand- og fjöllistahópurinn á Ísafirði gerir upp sumarstarfið

� sumarið  var fínt, þrátt fyrir öfund og andbyr úr vissum áttum

�Þetta var svolítið villt, en samt þannig,
að snyrtimennskan var í fyrirrúmi!�

heimsækja alla leikskólana á
norðanverðum Vestfjörðum
og flytja þar ævintýri, þeim
að kostnaðarlausu. „En en
fórum aðeins á tvo“, segja þau.
„Í annað skiptið báðum við
um að fá að koma og taka upp
ævintýrið okkar fyrir sjón-
varpið, en í hitt skiptið vorum
við beðin um að koma. Við
fórum í vor á fund með öllum
leikskólastjórum á svæðinu
og kynntum þetta fyrir þeim.
Allir tóku vel í þetta, en svo
var ekkert haft samband við
okkur aftur. Það var eins og
þeir litu svo á að það væri
verið að gera okkur einhvern
greiða, en ekki öfugt. En það
er sjálfsagt okkur að kenna
líka, að fylgja þessu ekki betur
eftir. Svo bætti ekki úr skák
að leikmyndin okkar var föst
úti á plani suður í Borgarfirði
í þrjár vikur, ótrúlegt en satt –
rútukerfið á Íslandi er ekki
sem skyldi!“

Botninn var suður
í Borgarfirði

– Hvað var leikmyndin að
gera suður í Borgarfirði?

„Við tróðum upp á Varma-
landi á átthagamóti brottfluttra
Önfirðinga, Dýrfirðinga og
Súgfirðinga, og þar held ég
að við höfum aukið hróður
Ísafjarðarbæjar út á við fremur
en hitt“, segir Greipur. „Og á

vestan. Að vísu er ferðaþjón-
usta nokkuð vítt hugtak og
sjómannadagurinn og 17. júní
þar sem við komum fram
tengjast henni á vissan hátt.
En þar fyrir utan voru ekki
nema tveir aðilar í ferðaþjón-
ustu sem fengu okkur til að
skemmta. Annars vegar var
það hjá Vesturferðum, þegar
við tókum á móti farþegum á
skemmtiferðaskipinu Victor-
ia, og síðan á Bryggjuhátíð-
inni á Drangsnesi eftir miðjan
júlí.“

Aftur á móti voru einka-
verkefni mörg hjá hópnum,
þar á meðal barnaafmæli. Þar
komu trúðar mjög við sögu.

„Friðrik var vinsælastur í
trúðshlutverkinu“, segir
Greipur. „Já, við vorum dug-
leg að fara í trúðsgervin og
Ingvar var alltaf með harmó-
niku og spilaði trúðalög og
auðvitað afmælissönginn“,
segir Herdís Anna. „Reyndar
höfðum við það mikið að gera
í öðrum verkefnum að barna-
afmælin féllu nokkuð í skugg-
ann.“

Meinlegur misskilningur
hjá leikskólastjórum

Hópurinn kom fram tuttugu
og tvisvar sinnum á ellefu
vikum, eða tvisvar í viku að
jafnaði. Meðal þess sem upp-
haflega var stefnt að var að

Nýtt og merkilegt blóm sprakk út á ísfirskum
menningarakri í sumar. Það var farand- og

fjöllistahópur ungs fólks, átta manna hópur úr
efstu bekkjum Grunnskólans á Ísafirði, og mun

ekki á neinn hallað, þó að sagt sé að þar hafi
Greipur Gíslason verið frumkvöðull og fremst-

ur meðal jafningja. Hér var í rauninni um að
ræða atvinnuleikhús, rekið af Ísafjarðarbæ og
Vinnuskólanum, undir leiðsögn leikstjóra sem

ráðinn var. Þetta var samvalinn og traustur
hópur sem átti það sameiginlegt að hafa stund-
að tónlistarnám um langt árabil og einnig lagt

stund á leiklist.

Ekki skýrsla, heldur
samantekt

Þrjú úr hópnum, þau Greip-
ur Gíslason, Herdís Anna
Jónasdóttir og Friðrik Hagalín
Smárason, segja okkur frá því
sem vel gekk og ekki síður
því sem betur mætti fara, ef
þráðurinn yrði tekinn upp á
ný á næsta ári. Undanfarið
hefur hópurinn verið að gera
upp sumarstarfið og semja um
það skýrslu, sem krakkarnir
vilja reyndar ekki kalla
skýrslu, af því að það er svo
ljótt orð. Skýrsluna kalla þau
samantekt og samantektin
heitir Gaman saman.

Þeim ber öllum saman um
að þetta hafi verið ákaflega
skemmtilegt og lærdómsríkt.

„Sumarið var fínt“, segir
Herdís Anna. Í spjalli okkar
kemur þó fram, að hópurinn
átti við töluverðan andbyr að
stríða úr vissum áttum, að
maður segi ekki andúð og
öfund. Spyrja má: Vissuð þið
hvað þið voruð að fara út í?

Litlar undirtektir hjá
ferðaþjónustunni

„Bæði já og nei“, segir Frið-
rik Hagalín. „Þetta var að
ýmsu leyti öðruvísi en við
bjuggumst við. Við áttum von
á öðruvísi verkefnum.“

„Þegar við vorum að undir-
búa starfið í vor“, segir Greip-
ur, „þá reiknuðum við með
því að verða meira í tengslum
við ferðaþjónustuna hér fyrir

Bryggjuhátíðinni á Drangs-
nesi slógum við hreinlega í
gegn, þó að ég segi sjálfur frá,
bæði með æfðum og óundir-
búnum uppákomum.“

Síðan má geta þess, að 22.
ágúst var á Ísafirði haldið yfir-
og undirmeistaraþing íslensk-
ra Oddfellowa. „Þar vorum
við með mjög flott prógramm
sem við eyddum miklum tíma
í að undirbúa, og þakið ætlaði
hreinlega að rifna. Þar var fólk
úr öllum krummaskuðum á
landinu og það er ennþá verið
að...“

– gera við þakið...
„Nei, hringja í okkur og

þakka okkur fyrir. Það hafa
margir sagt að Ísafjarðarbær
megi vera stoltur af þessu
framtaki unga fólksins.“

Vona að starfið
haldi áfram

– Hvað með næsta sumar?
„Ég vona að þessi starfsemi

haldi áfram“, segir Herdís
Anna. „Við vitum ekkert hvort
nokkurt framhald verður á
þessu“, segir Greipur, „en við
leggjum til að þetta verði gert
aftur og reynsla okkar verði
notuð til að hjálpa þeim sem
við taka, til að komast hjá og
læra af þeim mistökum sem
við höfum gert. Ég held raunar
að flestir eða allir í hópnum
hafi áhuga á því að halda
áfram, ef vilji verður til þess
af hálfu bæjaryfirvalda, og
flest okkar muni sækja um, ef
auglýst verður eftir mannskap.
Þó að við höfum í upphafi
verið á margan hátt mjög vel í
stakk búin að takast á við
þetta, þá höfum við bætt við
okkur mikilli reynslu og
mörgu nytsamlegu í safnið
eftir sumarið.

Við leggjum til, að þetta
verði ekki gert á sama hátt
aftur. Við vorum formlega
hluti af Vinnuskóla Ísafjarðar-
bæjar. Sú hugmynd kom
reyndar frá okkur sjálfum á
fundi með fræðslunefnd, að
við yrðum sérstakur flokkur í
Vinnuskólanum. Hins vegar
fórum við fram á að í hópnum
yrðu ekki allir í sama árgangi,
heldur væri reynt að ná saman
hæfu fólki á mismunandi
aldri, og fórum líka fram á að
við fengjum öll að vinna á
sama tíma. Þetta var allt
samþykkt. Síðan æxlaðist það
þannig, að við urðum öll á
sömu launum. Mér fannst það
reyndar sjálfsagt, vegna þess
að við vorum öll að vinna
sömu vinnu, en í Vinnuskólan-
um munar annars miklu á
tímakaupi eftir árgöngum.“

Áskrift sími 456 4560

Ungur
maður
lést

Ungur maður lést í
umferðarslysi á Hólma-
vík aðfaranótt sunnu-
dags.

Tilkynnt hafði verið
til lögreglu að ölvaður
ökumaður væri á ferð
um bæinn. Þegar lög-
regla mætti umræddri
bifreið tókst ekki að
stöðva akstur ökumanns
sem ók mjög greitt um
bæinn. Var bifreiðinni
ekið á vigtarhús við
höfnina og er lögregla
kom á staðinn reyndist
ökumaðurinn, karlmað-
ur á nítjánda ári, vera
látinn.

Ökumaðurinn mun
ekki hafa verið í örygg-
isbelti. Farþegi í bifreið-
inni, stúlka á sama aldri,
slapp lítið meidd en hún
hafði verið í öryggis-
belti.

Kjólar á
sýningu
Á laugaradag var

opnuð fremur óvenju-
leg sýning í Slunkaríki
á Ísafirði.

Þar sýnir Díana Staa-
raasen myndlistarkona
og myndmenntakenn-
ari kjóla sem eru fremur
óvenjulega gerðar.

Góður túr
hjá Slétta-

nesinu
Fimm togarar lönd-

uðu í Ísafjarðarhöfn á
mánudag og var aflinn
þokkalegur.

Skutull landaði 56
tonnum af frystri rækju,
Páll Pálsson kom með
115 tonn af blönduðum
afla, Stefnir með 70
tonn af blönduðum afla
og Guðmundur Péturs
kom með 20 tonn af
ferskri rækju.

Þá landaði Sléttanes
242 tonnum af frystum
flökum að verðmæti
um 45 milljónir króna.
Frá höfninni fengust
einnig þær fréttir að
Guðmundur Péturs
væri á leiðinni í slipp
og að Andey, skip Hrað-
frystihússins hf. í
Hnífsdal, hefði haldið
áleiðis til Póllands á
sunnudag en þar mun
eiga að lengja skipið.

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

Fasteignaviðskipti
Eftirtaldar eignir eru einungis sýnishorn úr sölu-
skrá okkar, leytið nánari upplýsinga á skrifstofu.

ÍSAFJÖRÐUR:
Heiðarbraut 12: Rúmlega 220m²
tvílyft einbýlishús ásamt bílskúr. Geta
verið tvær íbúðir. Laust fljótlega.
Verðkr.11.500.000.-
Skipti á minni eign koma til greina.
Kirkjubær: Lítið einbýlishús. Laust.
Mánagata 6: Efri hæð 155m² 5-6
herbergja. Laus fljótlega.
Verð: 6.300.000,-
Mjallargata 6, norðurendi: Lítil 3-
4 herb. íbúð ásamt tvöföldum bílskúr.
Laus fljótlega.
Pólgata 4: 5 herbergja íbúð á 3.
hæð. Verð: 3.600.000,-
Stakkanes 6: Rúmlega 140m²

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

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

PATREKSFJÖRÐUR:
Aðalstræti 16: Lítið einbýlishús.
Verð kr. 600.000,-. Laust.
Brunnar 2: 170 m² einbýlishús.
Laust. Verð kr. 5.200.000,-
Hjallar 10: Stórt einbýlishús - laust.
Verð: 3.600.000,-

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

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

FLATEYRI:
Hjallavegur 9: 3ja og 4ja herbergja
íbúðir.
Hjallavegur 14 og 16: Lítil raðhús
á einni hæð.
Hjallavegur 18: Efri og neðri hæð í
tvíbýlishúsi.
Hjallavegur 20: Efri hæð í tvíbýlis-
húsi
Hafnarstræti 23: Einbýlishús ásamt

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

Strandgata 7: Þetta hús er nú til
sölu á aðeins kr. 6.000.000,-
Túngata 18: 4 herbergja íbúð á 3.
hæð. Nýuppgerð. Verð kr. 6,9 millj.

bílskúr. Húsið er laust.
Verð: 2,600,000,-
Góð áhvílandi lán fylgja öllum
eignunum á Flateyri.

BOLUNGARVÍK:
Þuríðarbraut 9: Rúmlega 120m²
einbýlishús úr timbri ásamt mjög
stórum bílskúr (hátt til lofts). Húsið
getur verið laust fljótlega. Verð kr.
6.200.000.-
Búðarkantur 2: Rúmlega 200m²
stálgrindarhús.
Holtabrún 5: Ca. 140m² ein-
býlishús ásamt bílskúr.
Höfðastígur 6: U.þ.b. 80m² kjall-
araíbúð. Íbúðin er laus. Verð:
1.200.000,-
Stigahlíð 2 og 4: 2ja og 3ja herb.
íbúðir. Verð: 1,5 til 3 milljónir.
Traðarland 10: Einbýlishús ásamt
bílskúr. Verð: 7,2 milljónir.
Vitastígur 9: 2 x 75m² parhús.
Nýuppgert og mjög vandað.
Völusteinsstræti 3: Einbýlishús
ásamt bílskúr.
Völusteinsstræti 28: 150m²
einbýlis-hús á tveimur hæðum ásamt
bílskúr. Verð: 7.000.000,-

SUÐUREYRI:

Hlíðarvegur 10: Efri hæð í tvíbýlis-
húsi. Góð áhvílandi lán.
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að fyrsta kynningin á starfi
okkar hafi verið níðgrein um
okkur. Það var kannski ekki
það sem við vildum helst.“

Af heimskauti í hitabeltið
„Aðstaðan sem okkur var

boðið upp á í Grunnskólanum
var út af fyrir sig mjög góð,
bæði til skrifstofuvinnu og
æfinga og afnot af tónlistar-
græjum, enda var minnstur
hluti vinnunnar að koma fram
á sýningum. Mesta vinnan
fólst í því að semja og æfa og
finna tónlist við hæfi og setja
saman prógramm. Það var
búið að gera okkur grein fyrir
því, að þarna í skólanum yrði
verið að vinna í sumar, en við
þurftum að flýja út úr salnum
í hálfan mánuð vegna kulda,
því að hitinn var tekinn af
vegna framkvæmda. Það var
ekki líft þar inni. Og þegar
hitinn kom loksins, þá var þar
rakt hitabeltisloftslag. Við
hefðum aldrei getað gert okk-
ur grein fyrir því að þetta yrði
svona slæmt“, segir Herdís
Anna.

„Síðan verður að standa
öðruvísi að kynningunni, ef
þetta verður gert aftur“, segir
Greipur. „Hugmyndin kom
fyrst fram í febrúar, en við
fengum ekki grænt ljós á hana
fyrr en þremur vikum eftir
páska, og þá fyrst var hægt að
fara að leita að leikstjóra og
húsnæði og reyna að koma
okkur á framfæri. Ef þetta

verður endurtekið, þá verða
hlutirnir að vera komnir á
hreint miklu fyrr.“

– Það er alltaf erfiðast að
ryðja brautina...

„Það vissum við allan tím-
ann“, segir Greipur. „Þegar
ég byrjaði að ræða þetta við
Halldór Halldórsson, sem þá
var hjá Fjórðungssamband-
inu, þá gerðum við okkur
grein fyrir því að þetta þyrfti
að vera góður og valinn hópur
sem vitað væri fyrir-
fram að gæti unnið
saman. En flokk-
stjórarnir höfðu at-
hugasemdir við
það eins og
annað.“

Nú er að læra af
reynslunni

„Núna er Ísafjarðarbæ vel-
komið að gera þetta aftur og
notfæra sér reynslu okkar.
Honum er auðvitað í sjálfs-
vald sett að hafa inntökupróf,
eins og flokksstjórarnir vildu.
Alveg guðvelkomið! En ég er
alveg viss um að öll sem voru
í hópnum myndu standast
slíkt próf. Ég sagði í vor að

ég myndi gera þetta einu
sinni og aldrei aftur, en
núna vildi ég gjarna gera
þetta aftur til þess að gera

betur. Núna veit ég svo margt
sem ég vissi ekki þá, hvernig
ætti að standa að hlutunum.
Ég eiginlega verð að fá að
gera þetta aftur, bara öðruvísi
og miklu betur! Og ég legg
til, að þetta verði sett beint
undir fræðslunefndina, alveg
óháð Vinnuskólanum.“

Þau Herdís Anna, Friðrik
Hagalín og Greipur vilja nota
tækifærið til að koma á fram-
færi þökkum til allra þeirra
sem liðsinntu
h ó p n u m
með einum
eða öðrum

hætti. „Þegar upp er staðið,
þá erum við mjög, mjög
ánægð með sumarið“, segja
þau einum rómi.

Svo þetta klassíska: Hvað
viljið þið segja að lokum?

Og þau hafa tilbúna fyrir-
fram samda og æfða lokasetn-
ingu, sem er eins og góður
ostur í lok margréttaðrar
máltíðar:

„Þetta var svolítið villt, en
samt þannig, að snyrtimenn-
skan var í fyrirrúmi!“

Lokasetning þessi er svo
góð, að hún er hér með afrituð
og gerð að fyrirsögn.

Skítamórall
í Vinnuskólanum

„En þegar vitnaðist um
launamálin og vinnutímann,
þá var farið að tala og skrifa
um klíkuskap. Við svöruðum
hér í blaðinu fyrir „klíkuskap-
inn“ svonefnda, en fræðslu-
nefnd svaraði ekki fyrir launa-
málin, sem voru á hennar
könnu en ekki okkar. Eftir
þetta var mikil óánægja hjá
öðrum krökkum í Vinnuskól-
anum. Við fundum alltaf fyrir
þessu og flokksstjórarnir voru
líka með stöðugt skítkast í
okkur. Við vorum búin að
semja um að fá aðstöðu hjá
Vinnuskólanum, afnot af ljós-
ritunarvél, síma og tölvu.
Reyndar notuðum við tölvuna
ekki mikið, en við ljósrituðum
mikið, svo sem handrit og
texta, enda var það óhjá-
kvæmilegt í starfi okkar. Við
þurftum líka mikið að hringja,
svo sem varðandi leikmuni,
sýningar og hvaðeina og not-
uðum aðstöðuna töluvert mik-
ið. Við fundum alltaf fyrir fýlu
í okkar garð, aðallega frá
flokksstjórunum. Manni
hreinlega leið illa út af þessu
og maður kveið fyrir að biðja
um að fá að hringja. Aðrir
krakkar lögðu okkur hálfpart-
inn í einelti, sérstaklega þau
yngri í hópnum. Það er erfitt
að vinna við slíkar aðstæður.
Við vorum að reyna að gera
okkar besta en svo má heita

Greipur Gíslason, Herdís Anna Jónasdóttir
og Friðrik Hagalín Smárason.

Körfuknattleikur

Sigur og tap hjá
KFÍ-mönnum

KFÍ sigraði Hauka með
29 stiga mun í fyrsta leik
liðanna í úrvalsdeildinni sem
fram fór í íþróttahúsinu á
Torfnesi á föstudagskvöld.
Lokatölur leiksins urðu 92-
63 fyrir heimamenn. Staðan
í hálfleik var 51-25 og um
miðjan síðari hálfleik kom-
ust heimamenn í 66 stig
gegn 37 stigum Hauka.
Stigahæstir í liði KFÍ voru
þeir James Cason og Ós-
valdur Knudsen með 18 stig
hvor. James Cason var einn-
ig með 20 fráköst.

Í öðrum leik í deildinni
sóttu KFÍ-menn Keflvíkinga
heim og lauk leiknum með
sigri heimamanna 97-92.
Þegar um 15 sekúndur voru
eftir að leiknum voru KFÍ
menn einu stigi yfir og virð-
ast því hafa kastað sigrinum
frá sér á lokasekúndunum.
Stigahæstir í liði KFÍ voru
þeir James Cason með 24
stig og Ólafur Ormsson með
22 stig. Stigahæstir Keflvík-
inga voru þeir Damon John-
son með 31 stig og Fannar
Ólafsson með 15 stig.

KFÍ er nú í 4. sæti deildar-
innar með 2 stig, jafnmörg
stig og Njarðvík, Þór Akur-
eyri, KR, Haukar og Kefla-
vík. Grindavík er í efsta sæt-
inu með 4 stig og ÍA og

Tindastóll eru í öðru og
þriðja sæti með jafnmörg
stig. Á botninum eru síðan
Skallagrímur, Snæfell og
Valur með ekkert stig. Næsti
leikur KFÍ í úrvalsdeildinni
verður í íþróttahúsinu á Torf-
nesi, föstudaginn 16. októ-
ber kl. 20, en þá tekur KFÍ á
móti Tindastóli. Næstu leik-
ir liðsins verða aftur á móti
í Eggjabikarnum á föstudag
og á sunnudag en þá mætir
KFÍ Valsmönnum, á föstu-
dag í Reykjavík og á sunnu-
dag á Ísafirði.

James Cason var stiga-
hæstur í tveimur fyrstu
leikjum KFÍ í úrvalsdeild-
inni.



10 MIÐVIKUDAGUR 7. OKTÓBER 1998

Dagskrá
7.október - 13.október 1998

Dagskrá

MIÐVIKUDAGUR
7. OKTÓBER 1998

13.45 Skjáleikurinn
16.45 Leiðarljós
17.30 Fréttir
17.35 Auglýsingatími
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Myndasafnið
18.30 Ferðaleiðir
19.00 Andmann (1:26)
19.27 Kolkrabbinn
20.00 Fréttir, íþróttir og veður
20.40 Víkingalottó
20.45 Mósaík

Í þættinum er raðað saman ýmsum
brotum sem tengjast menningu og
listum, auk umræðu um fróðleg og
framandi mál.

21.15 Sögur úr þorpinu (3:4)
22.10 Bráðavaktin (21:22)
23.00 Ellefufréttir
23.20 Handboltakvöld

Sýnt verður úr leikjum kvöldsins í
3. umferð kvenna á Íslandsmótinu.

23.35 Skjáleikurinn

FIMMTUDAGUR
8. OKTÓBER 1998

13.45 Skjáleikurinn
16.45 Leiðarljós
17.30 Fréttir
17.35 Auglýsingatími
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar
18.30 Undraheimur dýranna
19.00 Heimur tískunnar (1:30)

(Fashion File)
Nýir vikulegir þættir frá Kanada um
það nýjasta í heimstísku, hönnun og
skemmtanalífi.

19.27 Kolkrabbinn
20.00 Fréttir, íþróttir og veður
20.40 ...þetta helst

Spurningaleikur með hliðsjón af at-
burðum líðandi stundar.

21.10 Meiri krít (3:6)
21.35 Kastljós
22.05 Bílastöðin (3:24)
23.00 Ellefufréttir og íþróttir
23.20 Skjáleikurinn

FÖSTUDAGUR
9. OKTÓBER 1998

13.45 Skjáleikurinn
16.45 Leiðarljós
17.30 Fréttir
17.35 Auglýsingatími
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Þytur í laufi (57:65)
18.30 Úr ríki náttúrunnar
19.00 Allt í himnalagi (1:22)

(Something so Right II)
Bandarískur gamanmyndaflokkur
um hjón og þrjú börn þeirra úr fyrri
hjónaböndum.

19.27 Kolkrabbinn
20.00 Fréttir, íþróttir og veður
20.45 Stutt í spunann

Skemmtiþáttur og um leið vettvang-
ur fyrir ófyrirséða atburði og frjáls-
legt fas. Gestir þáttarins, tónlistarfólk
og leikarar taka af skarið og vegfar-
endur eiga góða spretti.

21.20 Teó
(Teo)
Ítölsk sjónvarpsmynd frá 1997 um
sómalskan unglingspilt sem býr í
Róm og lendir í miklum hremming-
um eftir að hann er sakaður um að
hafa nauðgað ungri stúlku.
Aðalhlutverk: Helmut Berger, Renzo
Montagnani og Giselle Sofio.

22.55 Hráskinnaleikur
(The Crying Game)
Eftirminnileg írsk óskarsverðlauna-
mynd, í senn spennumynd og ástar-
saga, af norðurírskum átakasvæðum.
Aðalhlutverk: Stephen Rea, Mir-
anda Richardson, Forrest Whittaker
og Jaye Davidson.

00.45 Útvarpsfréttir
00.55 Skjáleikurinn

LAUGARDAGUR
10. OKTÓBER 1998

09.00 Morgunsjónvarp barnanna
10.30 Þingsjá
10.50 Skjáleikurinn
14.10 Auglýsingatími
14.25  Þýska knattspyrnan
16.15 Leikur dagsins

Bein útsending frá viðureign Stjörn-
unnar og Fram í handbolta.

17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Rússneskar teiknimyndir
18.30 Furður framtíðar (8:9)
19.00 Strandverðir (15:22)
20.00 Fréttir, íþróttir og veður

20.40 Lottó
20.45 Enn ein stöðin

Skemmtiþáttur Spaugstofunnar hefur
nú göngu sína að nýju en í janúar
verða liðin tíu ár frá því að fyrsti
þáttur þeirra var sendur út. Þeir Karl
Ágúst, Pálmi, Randver, Sigurður og
Örn koma glaðbeittir til leiks og nú
hafa bæst tvær konur í leikarahópinn.

21.10 McMullen-bræður
(The Brothers McMullen)
Bandarísk bíómynd frá 1995 um
tímabundið sambýli þriggja bræðra
sem gengur ekki viðburðalaust.
Aðalhlutverk: Jack Mulcahy, Mike
McGlone, Edward Burns og Shari
Albert.

22.55 Hafnarrottan
(The Wharf Rat)
Bandarísk spennumynd frá 1996 um
undirheima hafnarborgar og bræður
tvo, annan lögreglumann en hinn
bófa, og leikslok í þeirra málum.
Aðalhlutverk: Lou Diamond Phillips,
Judge Reinhold, Rachel Ticotin,
Scott Cohen og Rita Moreno.

00.30 Útvarpsfréttir
00.40 Skjáleikurinn

SUNNUDAGUR
11. OKTÓBER 1998

09.00 Morgunsjónvarp barnanna
10.40 Hlé
13.00 Diana - gæfusnauða prinsessan

(Diana the Tragic Princess)
Breskur þáttur um Diönu prinsessu
af Wales og sviplegt andlát hennar.

13.30 Ernst og ljósið
(Ernst og lyset)
Dönsk stuttmynd um sölumann og
vegfaranda sem hann tekur upp í bíl
sinn, en sá segist vera sonur guðs.
Myndin var nefnd til óskarsverðlauna
1996.

13.45 David Oistrakh
15.00 Þrjú-bíó
Tröllin í Töfraskógi
16.10 Fríða
17.00 Hátíðarsýning í hringleikahúsi

(Gala du Jubilé du cirque de Demain)
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar
18.30 Dana
18.45 Tsitsi (2:5)
19.00 Geimferðin (12:52)
20.00 Fréttir, íþróttir og veður
20.40 Sunnudagsleikhúsið

Sögur fyrir svefninn: Andaglas.
Fyrsta leikritið af þremur eftir Friðrik
Erlingsson undir yfirheitinu Sögur
fyrir svefninn. Tvær vinkonur fara
saman í andaglas. Þær skemmta sér
konunglega fyrst í stað en skyldi
andinn í glasinu vera magnaðri en
svo að þær ráði við hann?
Leikarar: Edda Björg Eyjólfsdóttir
og Linda Ásgeirsdóttir.

21.10 Út vil ek! (3:3)
21.55 Helgarsportið
22.20 Hvers á ég að gjalda?

(Que ne necho yo para merecer esto?)
Spænsk gamanmynd frá 1994 um
húsmóður í Madrid sem á í vandræð-
um með eiginmann sinn og syni en
reynir hvað hún getur til að halda
geðheilsu sinni.
Aðalhlutverk: Carmen Maura, Juan
Martinez og Verónica Forqué.

00.00 Útvarpsfréttir
00.10 Skjáleikurinn

12.00 Hver lífsins þraut (1:8) (e)
12.30 NBA Molar
12.55 Sjónvarpsmarkaðurinn
13.10 Hver lífsins þraut (4:8) (e)
13.45 Undrasteininn
15.35 Krummarnir (e)
17.00 Oprah Winfrey
17.45 60 mínútur (e)
18.30 Glæstar vonir
19.00 19>20
20.05 Vinir (10:25)
20.40 Seinfeld (1:22)
21.10 Hljómsveitin

(That Thing You Do!)
Tvöfaldur Óskarsverðlaunahafi, Tom
Hanks, leikstýrir og fer með stórt
hlutverk í þessari gamansömu mynd
um hljómsveitarbrölt á gullöld rokks-
ins. Strákana óraði ekki fyrir hvað
stofnun hljómsveitar gæti þýtt fyrir
þá en þegar Play-Tone Records bauð
þeim samning og lagið “That Thing
You Do” sló í gegn varð ekki aftur
snúið. Ævintýrið var hafið og enginn
vissi hvar þetta myndi enda.  Aðal-
hlutverk: Tom Hanks, Liv Tyler, Tom
Everett Scott og Johnathon Schaech.

23.05 Hættuspil
(Maximum Risk)

Franski hermaðurinn Alain Moreau
ákveður að hefna dauða tvíburabróð-
ur síns sem hann hafði að vísu aldrei
þekkt. Bróðirin hafði átt mjög svo
vafasama fortíð og eftirgrennslan
Alains leiðir hann á spor rússnesku
mafíunnar. Þar kemst hann í tæri við
miskunnarlaust fólk en gefur hvergi
eftir í leitinni að sannleikanum um
dauða bróður síns. Aðalhlutverk:
Jean-Claude Van Damme og Natasha
Henstridge.

00.45 Mitt eigið Idaho (e)
(My Own Private Idaho)

02.30 Hættulegur metnaður (e)
(Ambition)

04.05 Dagskrárlok

SUNNUDAGUR
11.OKTÓBER.1998

09.00 Í erilborg
09.25 Brúmmi
09.30 Hagamúsin og húsamúsin
09.55 Tímon, Púmba og félagar
10.15 Andrés Önd og gengið
10.40 Urmull
11.05 Nancy
11.25 Húsið á sléttunni (21:22)
12.15 Lois og Clark (19:22) (e)
13.00 Silfri
14.35 Ó, þetta er indælt stríð

(Oh! What a Lovely War)
17.05 Richard Dreyfuss á Galapagos
18.00 Fornbókabúðin (e)
18.30 Glæstar vonir
19.00 19>20
20.05 Ástir og átök (9:25)
20.35 Heima (2:13)

Gestgjafi Sigmundar Ernis er að þessu
sinni Anna Ringsted sem kunn er
fyrir rekstur fornmunaverslunarinnar
Fríðu frænku í miðborg Reykjavíkur.

21.10 Rútuferðin
(Get on the Bus)

Sextánda október 1995 fór hópur
blökkumanna í sögulegt ferðalag með
langferðabifreið frá Los Angeles til
Washington. Í hópi farþeganna voru
m.a. áhyggjufullur faðir, skapvondur
leikari og langþreytt lögga. Þeir áttu
fátt sameiginlegt en í ferðinni fóru
þeir að skoða lífið í nýju og gjör-
breyttu ljósi. Aðalhlutverk: Ossie
Davis, Charles S. Dutton, DeAundre
Bonds og Richard Belzer.

23.10 60 mínútur
00.00 Endurskin (e)

(Reflections in a Golden Eye)
01.45 Dagskrárlok

MÁNUDAGUR
12.OKTÓBER.1998

13.00 Glíman við Ernest Hemingway (e)
15.10 Á báðum áttum (15:17) (e)
16.00 Köngulóarmaðurinn
16.25 Bangsímon
16.50 Lukku-Láki (4:26) (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 (11:12)
20.35 Samtalið

(The Conversation)
22.30 Kvöldfréttir
22.50 Ensku mörkin
23.15 Glíman við Ernest Hemingway (e)
01.15 Dagskrárlok

ÞRIÐJUDAGUR
13.OKTÓBER.1998

13.00 Chicago-sjúkrahúsið (4:26)
13.45 Elskan ég minnkaði börnin
14.35 Handlaginn heimilisfaðir
15.00 Að hætti Sigga Hall (7:12) (e)
15.25 Rýnirinn (10:23) (e)
15.50 Spegill, spegill
16.15 Bangsímon
16.35 Kolli káti
17.00 Simpson-fjölskyldan
17.20 Glæstar vonir
17.45 Línurnar í lag
18.00 Fréttir
18.05 Sjónvarpsmarkaðurinn
18.30 Nágrannar
19.00 19>20
20.05 Bæjarbragur (11:15)
20.35 Handlaginn heimilisfaðir
21.05 Stéttaskipting (4:4)
22.00 Fóstbræður (e)
22.30 Kvöldfréttir
22.50 Hvítir sandar (e)

(White Sands)
00.30 Dagskrárlok

MIÐVIKUDAGUR
 7.OKTÓBER.1998

13.00 Lestarferðin (e)
14.35 NBA Molar (e)
15.00 Gerð myndarinnar Dr. Dolittle
15.25 Dýraríkið (e)
15.50 Ómar
16.15 Bangsímon
16.40 Súper Maríó bræður
17.05 Glæstar vonir
17.30 Línurnar í lag
17.45 Sjónvarpsmarkaðurinn
18.00 Fréttir
18.05 Beverly Hills 90210
19.00 19>20
20.05 Chicago-sjúkrahúsið (4:26)
20.50 Ellen (11:25)
21.15 Ally McBeal (7:22)
22.00 Tildurrófur (6:6)
22.30 Kvöldfréttir
22.50 Íþróttir um allan heim
23.40 Lestarferðin (e)

(Strangers on a Train)
Fyrsta flokks Hitchkockmynd sem
fær fjórar stjörnur hjá Maltin. Robert
Walker gefur sig á tal við tennis-
stjörnuna Farley Granger í lestinni á
leið til New York. Þeir komast  að því
að báðir vilja gjarnan koma tilteknum
manneskjum fyrir kattarnef og Walk-
er vill ólmur gera Granger tilboð um
að þeir létti hvor öðrum lífið með
morði.Aðalhlutverk: Farley Grang-
er, Robert Walker og Ruth Roman.

01.20 Dagskrárlok

FIMMTUDAGUR
 8.OKTÓBER.1998

13.00 Skrugga (e)
14.30 Oprah Winfrey (e)
15.15 Dýraríkið (e)
15.45 Eruð þið myrkfælin? (4:13)
16.10 Bangsímon
16.30 Með afa
17.20 Glæstar vonir
17.45 Línurnar í lag
18.00 Fréttir
18.05 Sjónvarpsmarkaðurinn
18.30 Nágrannar
19.00 19>20
20.05 Melrose Place (6:32)
21.00 Kristall (1:25)

Nýr þáttur um menningu og listir.
21.35 Þögult vitni (7:16)
22.30 Kvöldfréttir
22.50 Glæpadeildin

(C16: FBI)
Nýr spennumyndaflokkur um sér-
sveit innan lögreglunnar í Los Ange-
les sem fæst einkum við meiriháttar
glæpi á borð við mannrán.

23.35 Skrugga (e)
(Ebbie)

01.00 Áreitni (e)
(The Crush)

02.30 Dagskrárlok

FÖSTUDAGUR
9.OKTÓBER.1998

13.00 Glæpadeildin (e)
13.55 Stéttaskipting (3:4) (e)
14.45 Punktur.is (9:10) (e)
15.15 Billie Holiday (2:2) (e)
16.00 Töfravagninn
16.25 Bangsímon
16.50 Orri og Ólafía
17.15 Glæstar vonir
17.40 Línurnar í lag
18.00 Fréttir
18.05 Sjónvarpsmarkaðurinn
18.30 Kristall (1:25) (e)
19.00 19>20
20.05 Elskan ég minnkaði börnin
21.00 Ævintýraeyja prúðuleikaranna

(Muppet Treasure Island)
Prúðuleikararnir eru mæ

22.50 Blóð og vín
(Blood and Wine)

Nicholson leikur vínkaupmann í
Miami sem hefur haldið fram hjá
eiginkonu sinni oftar en góðu hófi
gegnir og vanrækir algjörlega son
sinn. Það er allt á niðurleið hjá honum
þegar hann ákveður að ræna hálsfesti
sem er miljóna virði frá einum við-
skiptavina sinna. Í því skyni fær hann
til liðs við sig mjög svo vafasaman
náunga (Michael Caine) en þótt ránið
virðist heppnast þá fer allt annað úr-
skeiðis í kjölfarið. Aðalhlutverk: Jack
Nicholson, Michael Caine og Judy
Davis.

00.30 Blóðheita gínan (e)
(Mannequin on the Move)

Gamanmynd um gluggaskreytinga-
manninn Jason sem er að undirbúa
sögulega sýningu í stórverslun. Þegar
hann er að snyrta eina gínuna til og
fjarlægir af henni hálsmen, vaknar
gínan til lífsins. Aðalhlutverk: Willi-
am Ragsdale, Kristy Swanson og
Meshach Taylor.

02.05 Kvikir og dauðir (e)
(The Quick and the Dead)

Hörkuspennandi vestri með Sharon
Stone, Gene Hackman og Russel
Crowe í aðalhlutverkum.

03.50 Dagskrárlok

LAUGARDAGUR
10.OKTÓBER.1998

09.00 Með afa
09.50 Sögustund með Janosch
10.20 Dagbókin hans Dúa
10.45 Mollý
11.10 Chris og Cross
11.35 Ævintýraheimur Enid Blyton

MÁNUDAGUR
12. 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 (14:26)
18.30 Veröld dverganna (18:26)
19.00 Ég heiti Wayne (2:26)
19.27 Kolkrabbinn
20.00 Fréttir, íþróttir og veður
20.40 Einyrkjar

Sigríður Steina spákona.
Annar þáttur af þremur þar sem fylgst
er með einyrkjum í Reykjavík og
daglegu lífi þeirra..

21.10 Víf og vín (4:6)
22.00 Undrabörn
23.00 Ellefufréttir og íþróttir
23.20 Mánudagsviðtalið
23.45 Skjáleikurinn

ÞRIÐJUDAGUR
13. OKTÓBER 1998

13.45 Skjáleikurinn
16.45 Leiðarljós
17.30 Fréttir
17.35 Auglýsingatími
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Eyjan hans Nóa (2:13)
18.30 Gæsahúð (7:26)
19.00 Nornin unga (2:26)
19.27 Kolkrabbinn
20.00 Fréttir, íþróttir og veður
20.40 HHÍ-útdrátturinn
20.45 Eftir fréttir
21.25 Sérsveitin (4:8)
22.20 Titringur
23.00 Ellefufréttir og íþróttir
23.20 Í austurveg
23.45 Skjáleikurinn

TRYGGVI GUÐMUNDSSON HDL
HAFNARSTRÆTI 1 • ÍSAFIRÐI

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

Verslunarhús-
næði til sölu

Til sölu er 215m² verslunar- og þjónustu-
húsnæði að Aðalstræti 20b, Ísafirði. Eignin
er í miðbæ Ísafjarðar og henni fylgja tilheyr-
andi lóðarréttindi, þ.m.t. 166m² eignarlóð.
Ásett verð er 16,7 milljónir.

Nánari upplýsingar gefur Tryggvi Guð-
mundsson hdl., Hafnarstræti 1, Ísafirði, sími
456 3244, fax 456 4547.

Svæðisstjórn
málefna fatlaðra

Krefjandi og
áhugavert starf!

Vegna nýjunga í þjónustu við fatlaða óskar
Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra eftir að
ráða starfsfólk í margvísleg störf. Um er að
ræða 70% starf næturvaktar við sambýli
Bræðratungu og 20% starf frekari liðveislu
sem felst í að veita þjónustu í íbúð, aðra
hvora helgi. Einnig er um að ræða 75% starf
liðveislu og frekari liðveislu til aðstoðar fólki
sem býr sjálfstætt.

Umsóknarfrestur er til 16. október. Umsókn-
um skal skila á Svæðisskrifstofu málefna
fatlaðra á eyðublöðum sem þar fást. Um-
sækjendur þurfa að geta hafið störf 26.
október. Lágmarksaldur umsækjenda er 20
ár.

Nánari upplýsingar veita Sigfríður Hallgríms-
dóttir og Sóley Veturliðadóttir í síma 456
5224.

Launakjör eru samkvæmt aðlögunarnefndarsamn-
ingi Svæðisskrifstofu og SFR og kjarasamningi starfs-
manna Ísafjarðarbæjar.

SKÍÐASVÆÐIN ÍSAFJARÐARBÆ

Ísafjarðarbær auglýsir eftir rekstrar-
aðila fyrir skíðaskálann á Seljalandsdal
og þjónustuhús í Tungudal veturinn
1999.
Upplýsingar gefur Björn eða Rósa á
bæjarskrifstofu eða í síma 456 3722.

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.
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Nýjar myndir
Litla hafmeyjan
Meistaraverk Walt Disney
loksins á leigumyndbandi

Casper
Meets
Wendy

Ný mynd.
Ný ævintýri.

Persónuleg þjónusta!

TV 3 - SVÍÞJÓÐ

Laugardagur 10. október kl. 12:25
A.D.-Cup í golfi í Skotlandi

Sunnudagur 11. október kl. 13:00
A.D.-Cup í golfi í Skotlandi

TV2 - NOREGUR

Laugardagur 10. október kl. 14:10
Larvik - Sturzanke í handbolta kvenna

Laugardagur 10. október kl. 17:30
Slovenía - Noregur í knattspyrnu
Laugardagur 10. október kl. 19:00

Evrópukeppni landsliða í knattspyrnu

EUROSPORT

Miðvikudagur 7. október kl. 10:00
HM í hjólreiðum í Hollandi

Miðvikudagur 7. október kl. 14:45
Hestasport í Róm á Ítalíu

Beinar útsendingar erlendra sjónvarpsstöðva

Söluaðili
Gervihnatta-

búnaðar
Frum-Mynd

VIÐ nORÐURVEG
sÍMI 456 4853

Beinar útsendingar erlendra sjónvarpsstöðva

ókeypis smáauglýsingarókeypis smáauglýsingar
kaup & salakaup & sala

Horfur á miðvikudag:
 Sunnan kaldi, súld eða
rigning, þó síst norðan
lands. Hiti 5-12 stig.

Horfur á fimmtudag:
Fremur hæg breytileg
og síðar norðvestlæg
átt. Súld eða rigning

víða um land og
kólnandi veður.

Á föstudag:
 Stíf norðanátt, einkum
austan til og kólnandi
veður. Éljagangur um

norðanvert landið.
Um helgina

má búast við norðlægri
átt, éljum norðanlands
en björtu veðri sunnan-

lands.

Netfang ritstjórnar
bb@snerpa.is

MIÐVIKUDAGUR
7.OKTÓBER 1998

**** Skjáleikur
17.00 Í ljósaskiptunum
17.30 Gillette sportpakkinn
18.00 Hálandaleikarnir (e)
18.30 Taumlaus tónlist
18.45 Sjónvarpsmarkaðurinn
19.00 Golfmót í Bandaríkjunum
20.00 Mannaveiðar (12:26)

(Manhunter)
Óvenjulegur myndaflokkur sem
byggður er á sannsögulegum atburð-
um. Hver þáttur fjallar um tiltekinn
glæp, morð eða mannrán, og birt eru
viðtöl við þá sem tengjast atburðin-
um, bæði ódæðismennina og fórnar-
lömbin eða aðstandendur þeirra.

21.00 Ekki er allt gull sem glóir
(Rhinestone)

Jacqueline Ferris er söngkona á næt-
urklúbbi í New York. Samskipti
hennar og eigandans, Freddie Ugo,
eru stormasöm. Og í einu reiðiskast-
inu skorar hún á hann að taka óvenju-
legu veðmáli. Söngkonan segist geta
gert hvern sem er að frambærilegum
sveitasöngvara og að sá hinn sami
geti komið fram og heillað kröfu-
harða gesti næturklúbbsins. Freddie
tekur veðmálinu og stuttu síðar kemur
leigubílstjórinn Nick Martinelli fram
á sjónarsviðið. Gallinn er bara sá að
Nick hefur óbeit á sveitasöngvum.
Aðalhlutverk: Sylvester Stallone,
Dolly Parton, Richard Farnsworth
og Ron Leibman.

22.50 Geimfarar (14:21)
23.35 Skuggi næturinnar

Ljósblá kvikmynd.
01.05 Í ljósaskiptunum (e)
01.30 Dagskrárlok og skjáleikur

FIMMTUDAGUR
8.OKTÓBER 1998

**** Skjáleikur
17.00 Í ljósaskiptunum
17.25 Taumlaus tónlist
17.40 Hálandaleikarnir (e)
18.15 Ofurhugar (e)
18.45 Sjónvarpsmarkaðurinn
19.00 Walker (e)
20.00 Kaupahéðnar (4:26)
21.00 Skólaballið

(The Night Before)
Winston Connelly veit ekkert í sinn
haus þegar hann vaknar í skuggalegu
húsasundi í Los Angeles. Kvöldið
áður var hann á leið á dansleik ársins
í skólanum ásamt glæsikvendinu
Töru Mitchell. Nú er Tara hvergi sjá-
anleg og sportbíllinn hans pabba
gamla ekki heldur.  Þar að auki er
peningaveski Winstons á bak burt og
melludólgurinn Tito vill ná í skottið
á honum. Allt virðist glatað og ein
von Wintons er að rifja upp atburði
næturinnar. Aðalhlutverk: Keanu
Reeves, Lori Loughlin, Theresa
Saldana og Trinidad Silva.

22.25 Óráðnar gátur (e)
23.15 Flugan 2

(The Fly II)
00.55 Í ljósaskiptunum (e)
01.20 Dagskrárlok og skjáleikur

FÖSTUDAGUR
9.OKTÓBER 1998

**** Skjáleikur
17.00 Í ljósaskiptunum
17.25 Taumlaus tónlist
17.40 Hálandaleikarnir (e)
18.15 Heimsfótbolti með Western Union
18.45 Sjónvarpsmarkaðurinn
19.00 Fótbolti um víða veröld
19.30 Yfirskilvitleg fyrirbæri (12:22)
20.30 Beint í mark

Nýjustu fréttirnar úr enska boltanum.
Spáð er í viðureignir helgarinnar og
knattspyrnuáhugafólk tippar á leik-
ina.

21.00 Klárir karlar
(Wise Guys)

Harry Valentini og Moe Dickstein
eru smábófar í Newark í New Jersey.
Þeir sinna ýmsum léttvægum verk-
efnum fyrir mafíuna en verður á í
messunni. Það er auðvitað ekkert
gamanmál að fá mafíuna upp á móti
sér og Harry og Moe virðast allar
bjargir bannaðar. Aðalhlutverk:
Danny De Vito, Harvey Keitel og Joe
Piscopo.

22.30 Hamslaus heift
(The Fury)

Myndin fjallar um föður í leit að syni
sínum. Stráknum hefur verið rænt í
þeim tilgangi að virkja dulræna hæfi-
leika hans. Faðirinn fær til liðs við sig
unga stúlku sem einnig er gædd dul-
rænum hæfileikum. Saman reyna þau
að hafa upp á stráknum áður en ræn-
ingjunum tekst að misnota sér þessa
hæfileika hans. Aðalhlutverk: Kirk
Douglas, John Cassavettes og Carrie
Snodgress.

00.20 Í ljósaskiptunum (e)
00.45 Áhugamaðurinn

(Amateur)
Hörkuspennandi sakamálamynd um
tölvusnilling í bandarísku leyniþjón-
ustunni. Sá heitir því að hafa hendur
í hári slóttugra hryðjuverkamanna
sem réðust inn í sendiráð Bandaríkj-
anna í Munchen og myrtu unnustu
hans. Aðalhlutverk: Christopher

Plummer og John Savage.
02.30 Dagskrárlok og skjáleikur

LAUGARDAGUR
10.OKTÓBER 1998

**** Skjáleikur
13.50 Landsleikur í knattspyrnu

Bein útsending frá leik Englands og
Búlgaríu í 5. riðli undankeppni Evr-
ópumóts landsliða.

16.00 Star Trek (3:26)
17.05 Landsleikur í knattspyrnu

Bein útsending frá leik Danmerkur
og Wales í 1. riðli undankeppni Evr-
ópumóts landsliða.

19.05 Kung fu - Goðsögnin lifir (e)
20.00 Herkúles (20:24)
21.00 Draugur í Paradís

(Phantom Of The Paradise )
Hressileg kvikmynd sem byggir að
hluta á sögu Gastons Leroux um
Óperudrauginn. Swan er óprúttinn
hljómplötuútgefandi sem stelur bæði
verkum og ástinni í lífi tónskáldsins
Leach. Sá síðarnefndi sver að koma
fram hefndum með öllum tiltækum
ráðum. Fyrsta tilraun Leachs til að
klekkja á Swan fer illilega út um
þúfur en hann neitar að gefast upp
og gerir aðra tilraun, enn kræfari.
Aðalhlutverk: Paul Williams, Willi-
am Finley, Jessica Harper, George
Memmoli og Gerrit Graham.

22.35 Box með Bubba
23.35 Órar

Ljósblá kvikmynd.
00.40 Upp á líf og dauða

(Death Hunt)
Bandarísk spennumynd, byggð á
sönnum atburðum. Albert Johnson
er grunaður um morð og hundeltur
yfir ískaldar auðnir Kanada. Á hæl-
um hans er kanadíska riddaralög-
reglan með hinn þrautþjálfaða lið-
þjálfa Edgar Millen, í fararbroddi.
Aðalhlutverk: Charles Bronson, Lee
Marvin og Angie Dickinson.

02.15 Dagskrárlok og skjáleikur

SUNNUDAGUR
11.OKTÓBER 1998

**** Skjáleikur
17.00 Ameríski fótboltinn
18.00 Hálandaleikarnir (e)
18.30 19. holan (19:29)
19.00 Leiðin á toppinn

Vinsældir knattspyrnunnar í Afríku
aukast stöðugt. Í þættinum er fjallað
um knattspyrnuna í þessari heims-
álfu frá öllum hliðum. Þrátt fyrir
bágbornar aðstæður hafa margir frá-
bærir leikmenn komið frá Afríku.
T.d. George Weah, Eusebio og Larbi
Ben Barerk en hann var fyrstur
Afríkumanna til að leika í Evrópu.

20.00 Golfmót í Bandaríkjunum
21.00 Rekin að heiman

(Where The Heart Is)
Stewart McBain er umsvifamikill
fasteignajöfur í New York. Hann
rífur niður gömul hús og byggir ný
í staðinn. Hann er líka mikill fjöl-
skyldumaður en gremst að heima
fyrir er lítill skilningur á starfi hans.
Aðalhlutverk: Dabney Coleman,
Uma Thurman og Joanna Cassidy.

22.45 Evrópska smekkleysan (4:6)
23.10 Bannsvæðið

(Off Limits)
Tveir herlögreglumenn eltast við
morðingja vændiskvenna í Saigon
árið 1968. Aðalhlutverk: Willem Da-
foe, Gregory Hines og Fred Ward.

00.50 Dagskrárlok og skjáleikur

MÁNUDAGUR
12.OKTÓBER 1998

**** Skjáleikur
17.00 Í ljósaskiptunum
17.25 Hálandaleikarnir (e)
18.00 Ensku mörkin
18.30 Taumlaus tónlist
18.45 Sjónvarpsmarkaðurinn
19.00 Hunter (e)
20.00 Stöðin (3:24)
20.30 Trufluð tilvera (4:33)
21.00 Hr. Johnson
22.40 Á ofsahraða (2:52)
23.05 Ráðgátur
23.50 Fótbolti um víða veröld
00.15 Í ljósaskiptunum (e)
00.40 Dagskrárlok og skjáleikur

ÞRIÐJUDAGUR
13.OKTÓBER 1998

**** Skjáleikur
17.00 Í ljósaskiptunum
17.30 Dýrlingurinn
18.15 Sjónvarpsmarkaðurinn
18.30 Ofurhugar
19.00 Knattspyrna í Asíu
20.00 Brellumeistarinn (13:22)
21.00 Hinsta fríið

(Last Holiday)
Venjulegur skrifstofumaður, sem
lifað hefur tilbreytingalausu lífi, fær
þær fréttir að hann sé haldinn ólækn-
andi sjúkdómi. Aðalhlutverk: Alec
Guinness, Beatrice Campbell, Kay
Walsh, Bernard Lee.

22.25 Ráðgátur
23.10 Enski boltinn

Svipmyndir úr leikjum Manchester
United.

00.10 Í ljósaskiptunum (e)
00.35 Dagskrárlok og skjáleikur

Fimmtudagur 8. október kl. 11:30
Hestasport í Róm á Ítalíu

Fimmtudagur 8. október kl. 16:00
ATP-mótið í tennis í Basel í Sviss

Föstudagur 9. október kl. 07:00 og 10:30
HM í hjólreiðum í Hollandi

Föstudagur 9. október kl. 15:00
ATP-mótið í tennis í Basel í Sviss
Laugardagur 10. október kl. 07:00,

12:00 og 16:30
HM í hjólreiðum í Hollandi

Sunnudagur 11. október kl. 08:30
HM í hjólreiðum í Hollandi

Þriðjudagur 13. október kl. 12:00
WTA-mótið í tennis í Zürich í Sviss

Þriðjudagur 13. október kl. 18:00
Hnefaleikar: Erlander Betaré -

Pierre Moreno

TV NOREGUR

Sunnudagur 11. október kl. 15:25
Runar - Petrochemia í EM í handbolta

Til sölu er gamall Dancall
farsími. Upplýsingar í síma
456 4357 og 861 4692.

Vil ráða mann í beitningu
strax. Upplýsingar gefur
Ketill í símum 456 4357,
456 7137 og 861 4692.

Óska eftir barnakojum í
þokkalegu ástandi. Upplýs-
ingar í síma 456 3172.

Til sölu eru fallegir hrein-
ræktaðir persneskir kett-
lingar. Ættarbók fylgir.
Verð kr. 40-50 þúsund.
Upplýsingar í síma 456
3807 eftir kl. 21.

Sex mánaða gömul læða fæst
gefins. Upplýsingar í síma
456 3286.

Ljósmyndaklúbbsmeðlimir!
Aðstaðan er tilbúin. Fund-
ur verður haldinn á fimmtu-
dagskvöld kl. 20 í húsi And-
rúms, Hlíðarskjóli. Látið
endilega sjá ykkur!

Til sölu er Galant GLXi, árg.
1992, ekinn 93 þús. km.
Upplýsingar í síma 456
7522 eða 853 7522.

Vantar þig dekk? Til sölu
eru fjögur nær óslitin 33"
nagladekk, Sidewinder,
gróft mynstur á sex gata stál-
felgum. Upplýsingar í síma
456 3895 og 896 7717.

Okkur vantar frystikistu,
má vera stór eða lítil, ljót
eða falleg en umfram allt í
lagi. Kistan óskast gefins eða
fyrir lítinn pening. Getum
sótt hana. Upplýsingar í
síma 456 4065.

Óska eftir ísskáp gefins.
Útlit skiptir engu máli. Upp-
lýsingar í síma 456 5455 á
kvöldin.

Til sölu er 4ra herbergja
íbúð á 1. hæð að Túngötu 18
á Ísafirði. Íbúðin er öll upp-
gerð. Góð lán. Laus í janúar.
Upplýsingar gefa Oddur og
Gugga í síma 456 4098.

Til sölu er Nissan Sunny
árg. 1992, 3 dyra með út-
varpi og geislaspilara. Upp-
lýsingar í síma 456 5264
eftir kl. 18.

Til sölu er Sega leikjatölva
með nokkrum leikjum. Lítið
notuð. Upplýsingar í síma
456 4364.

Til sölu er Hlíðarvegur 43,
Ísafirði, 180m² raðhús með
bílskúr. Skipti á minni eign
koma til greina. Upplýsingar
í síma 456 3179.

Til sölu er 16,5kw raf-
magnstúpa og bleikur
Hokus Pokus stóll.
Upplýsingar í síma 456
4430.

Þrír, sex vikna, kassavanir
kettlingar fást gefins.
Uppl. í síma 456 3424.

Til sölu er Ford Econoline
XLT, 7,3 ltr. dísel, 4x4, árg.
1989. D-60 hásingar, sex
tonna spil, ljóskastarar, ný
36" dekk. 12 manna bíll.
Upplýsingar gefur Rúnar í
síma 456 4364 eftir kl. 19.

Ungir listamenn! Laus
aðstaða er í húsi Andrúms
fyrir allskonar listsköpun
s.s. myndlist, tónlist, ljós-
myndun og fleira. Upplýs-
ingar gefur Gústi í síma
456 5455 á kvöldin.

Tilboð óskast í húseign-
ina að Hjallavegi 4 á Ísa-
firði. Gott hús á góðum
stað. Mjög gott útsýni. Upp-
lýsingar gefa Guðmundur
eða Þorgerður í síma 456
3107.

Til sölu eru lítið notuð 14"
sóluð vetrardekk. Upp-
lýsingar í síma 456 7320.

Óska eftir að kaupa góða
tvíhleypta haglabyssu fyr-
ir rjúpnaveiðina. Upplýs-
ingar gefur Gísli í símum
456 3948 og 853 9748.

Til sölu er GMC Jimmy
árg. 1985. Fæst fyrir lítinn
pening. Bílinn er óskoðað-
ur. Upplýsingar í síma 456
2169 eftir kl. 20.

Er ekki einhver sem á not-
aðan olíuketil og vill losna
við hann? Hafið þá sam-
band í síma 456 4357, 456
7137 og 861 4692.

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

Slysavarnakonur! Munið
föndrið á laugardag kl. 14
og á þriðjudagskvöld kl. 20.
Nefndin.

Til sölu er Mazda 626 árg.
1983. Hentugur fyrir lag-
henta menn. Verð kr. 60
þúsund. Upplýsingar í
síma 456 3654.

Til sölu er sjálfskipting í
Nissan Sunny árg. 1991.
Uppl. í síma 456 4201.

Þriðjudagstilboð
Tvær nýjar spólur

á kr. 400.-

Gildir til 1. nóv. 1998

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

Geisladiskar

Auglýsingar og áskrift sími 456 4560
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HAMRABORG
Sími: 456 3166

Góð aðstaða
fyrir fundi og

árshátíðir

Gisting
Veitingar

Bensínsala

Opið
allt árið

Ísafjörður

Andey
lengd
Andey ÍS, skip Hrað-

frystihússins hf. í Hnífs-
dal, hélt áleiðis til Gdynia
í Póllandi á sunnudag en
þar verður skipið lengt um
tólf metra auk þess sem
skipt verður um spil og
rafala. Þá verða gerðar
breytingar á matsal og
skipið sandblásið og mál-
að.

Verkið verður unnið hjá
Nauta skipasmíðastöð-
inni og er áætlað að því
verði lokið 10. desember
nk. Áætlaður kostnaður
við breytingarnar er um
100 milljónir króna.

,,Skipið verður lengt
um tólf metra, úr 33,18
metrum í 45,18 metra auk
annarra breytinga. Eftir
breytingarnar á skipið að
vera hæfara til að sinna
sínu verkefni sem er að
afla rækju fyrir verk-
smiðjuna í Súðavík,"
sagði Ingimar Halldórs-
son, útgerðarstjóri Hrað-
frystihússins hf. í samtali
við blaðið.

Sími 456 4844 - Fax 456 4845

Engin sól,
enginn tími,

engar minningar

Mistök
eins eru
annars
tækifæri

Meistaraverk
Walt Disney
loksins á
myndbandi

Engin sól,
enginn tími
Engar
minningar

Samræmd próf í 10. bekk vorið 1998

Vestfirðingar neðstir að venju
Grunnskólanemendur í

Reykjavík og nágrenni eru
hæstir að meðaltali á sam-
ræmdum prófum í 10. bekk
vorið 1998 eins og venjulegt
er, en lægstir á Vestfjörðum.
Svo ótrúlegt sem það kann að
virðast, þá er meðaleinkunn í

dönsku hæst í Grunnskóla
Reyðarfjarðar (6,7). Í stærð-
fræði nær Grunnskóli Eyrar-
sveitar á Snæfellsnesi sömu
meðaleinkunn og nokkrir
skólar í Reykjavík (6,0).

Í samantekt Rannsóknar-
stofnunar uppeldis- og

menntamála (RUM) eru birtar
meðaleinkunnir í skólum þar
sem ellefu nemendur eða fleiri
gengust undir samræmd próf
í 10. bekk. Á Vestfjörðum er
þar um fjóra skóla að ræða. Í
þeim var meðaleinkunn lang-
hæst í Grunnskólanum á Þing-

eyri (4,9), næstur var Grunn-
skólinn á Ísafirði (4,5), en
lægst var hún í Grunnskóla
Patreksfjarðar og Grunnskóla
Bolungarvíkur (4,2). Sérstaka
athygli vekur meðaleinkunnin
í stærðfræði í Grunnskóla Bol-
ungarvíkur (3,7).

Hjálmar Guðmundsson rekur út vírinn fyrir kláfinn, sem á að ferja steypuna í sökklana undir möstrin upp hlíðina.

Nýja skíðalyftan á Seljalandsdal

Verkið gengur mjög vel
„Þetta hefur gengið miklu

betur en við framast þorðum
að vona og allir hafa verið
boðnir og búnir að rétta okkur
hjálparhönd“, segir Tryggvi

Guðmundsson lögfræðingur
og skíðamaður m.m. um
undirbúning að uppsetningu
nýju efri skíðalyftunnar á
Seljalandsdal. Að sögn

Tryggva er þó enn pláss fyrir
vinnufúsar hendur og er eig-
endum þeirra hér með bent á
að hafa samband við hann.

Um helgina var unnið við

gerð kláfs til þess að flytja
steypuna í sökklana undir
lyftumöstrin, en þeir verða
steyptir eftir tíu daga eða svo
eða þegar uppslætti lýkur.

Fegurstu garðarnir á Ísafirði og í Bolungarvík

Mörg undanfarin ár hefur
Ísafjarðarbær/Ísafjarðarkaup-
staður veitt viðurkenningar
fyrir fegurstu garðana í bæn-
um. Nú bregður svo við, að
ekkert bólar á slíku og verður

varla úr því þetta árið, enda
kominn október og tekið að
slá nokkrum fölva á vanga
sumardagsins.

Ekki er ljóst hvort enginn
garður hefur verið talinn hæf-

ur verðlauna í ár ellegar hvort
málið hefur dottið „á milli
nefnda“ eins og stundum ber
við þegar stokkað hefur verið
upp í kerfinu að loknum bæj-
arstjórnarkosningum.

Í Bolungarvík hafa viður-
kenningar af þessu tagi stund-
um verið veittar, en þær hafa
ekki verið árvissar. Ekki voru
veitt verðlaun þar í fyrra og
verður væntanlega ekki í ár.

Engar viðurkenningar í árBolungarvík

Tveir bát-
ar keyptir

Tveir sex tonna bátar
bættust í flota Bolvíkinga
fyrir og um síðustu helgi.
Annar þeirra hefur hlotið
nafnið Jón Eggert og var
það Útgerðarfélagið Von-
in (Fiskvinnslan Vík)
sem keypti hann. Hinn
bátinn keypti Útgerðar-
félagið Hrönn (Finnbogi
og Flosi Jakobssynir, Sig-
urgeir Þórarinsson) og
heitir hann Jakob Valgeir.

Heldur er tekið að
fækka bátum sem róa frá
Bolungarvík, en þeir
munu hafa verið um sjö-
tíu þegar flest var í sum-
ar.


