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Kitti Muggs
hefur keppt
á gönguskíðum
í hálfa öld
– þar á meðal á 24 Íslandsmótum í röð og má heita fastur
gestur í Vasagöngunni í Svíþjóð. Sjá viðtal í miðopnu.

Skíðasvæðið í Tungudal

Nýja Hauganeslyftan formlega
tekin í notkun

Hauganeslyftan nýja á
skíðasvæði Ísfirðinga var
fyrir nokkru tekin í notkun
til reynslu og hefur verið
mikið notuð. Formleg gangsetning fór hins vegar ekki
fram fyrr en við hátíðlega
athöfn á sunnudag.
Þá kom Sturla Böðvars-
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son samgönguráðherra vestur
og flutti ávarp. Hjónin Sigríður Brynjólfsdóttir og Ásgeir
Guðbjartsson gáfu eina milljón króna til lyftuframkvæmdanna og Ásgeir ræsti lyftuna
formlega. Á myndinni eru ráðherrann og Geiri Bjartar að
ræða saman í veðurblíðunni.
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Ísafjörður

Fjórar
klassískar

Fjórar klassískar en það eru
þær Aðalheiður Þorsteinsdóttir, píanóleikari og söngkonurnar Björk Jónsdóttir, Jóhanna V. Þórhallsdóttir og
Signý Sæmundsdóttir, halda
söngskemmtun í Edinborgarhúsinu á Ísafirði í kvöld kl.
20:30.
Á efnisskránni eru lög úr
söngleikjum, óperum og óperettum ásamt vinsælum dægurlagaperlum. Söngkonurnar
eru fyrir löngu landsþekktar
fyrir söng sinn og Aðalheiður
er rómuð fyrir útsetningar sínar og píanóleik.

Ísafjörður

Tekinn í
fjórða sinn
Síðdegis á föstudag tók lögreglan á Ísafirði ökumann
vegna ölvunar við akstur.
Þetta var í fjórða skiptið frá
því um síðustu jól sem þessi
sami maður er tekinn vegna
ölvunaraksturs.
Fyrir skömmu voru honum
birtar ákærur vegna hinna
málanna.

Þingeyri

Ölvun við
akstur

Lögreglan stöðvaði ökumann á Þingeyri á fimmta tímanum aðfaranótt sunnudags,
grunaður um ölvun við akstur.
Lögreglan á Ísafirði annast
löggæslu í öllum Ísafjarðarbæ, allt til Arnarfjarðar, svo
og í Súðavíkurhreppi.
Jafnan eru farnar eftirlitsferðir um allt svæðið en í
skíðaviku sem nú er að byrja
verður umferðareftirlit stórhert. Ekki síst verður fylgst
með umferðarhraða í Djúpinu
og á öðrum leiðum milli
byggðarlaga.

Kiwanisklúbburinn Básar kaupir Sigurðarbúð á Ísafirði

Þrengsli hafa
staðið starfinu
fyrir þrifum
Kiwanisklúbburinn Básar á
Ísafirði hefur keypt Sigurðarbúð við botn Skutulsfjarðar
af Björgunarfélagi Ísafjarðar
á fjórar milljónir króna. Þar
að auki reikna Kiwanismenn
með því að verja um tveimur
milljónum í viðgerðir á húsinu. Gamli barnaskólinn á
Skeiði, rétt hjá Sigurðarbúð,
sem lengi hefur verið aðsetur
klúbbsins, verður seldur.
„Það hefur lengi staðið til
að stækka húsnæði klúbbsins“, segir Sigurður R. Guðmundsson, formaður byggingarnefndar Bása. Fyrst ætluðum við að byggja við okkar
gamla húsnæði og tókum

meira að segja fyrstu skóflustunguna á sínum tíma. Vegna
lagna úr Holtahverfi drógust
framkvæmdir heldur mikið og
var því ákveðið að leysa húsnæðisvanda klúbbsins með
kaupum á Sigurðarbúð.“
Kiwanisklúbburinn Básar
varð 25 ára 31. mars. „Stefnt
er að því að flytja núna um
miðjan apríl og halda upp á
afmæli klúbbsins í nýju húsnæði 12. maí. Þrengslin í
gamla húsinu hafa lengi staðið
klúbbnum fyrir þrifum. Við
höfum til dæmis þurft að halda
öll okkar stærri samkvæmi í
öðru húsnæði“, segir Sigurður
R. Guðmundsson.

Sigurður R. Guðmundsson og Snorri Hermannsson undirrita kaupsamninginn.

Öldungamót lögreg
lumanna í knattspyr
nu
lögreglumanna
knattspyrnu

Hafnfirðingar sigruðu
Lið lögreglumanna úr
Hafnarfirði sigraði á innanhússmóti lögreglumanna
(Primus-mótinu) í íþróttahúsinu á Torfnesi á Ísafirði
um síðustu helgi. Átta lið
tóku þátt í mótinu og kepptu
allir við alla. Hafnfirðingar-

nir unnu alla andstæðingana
sjö en næstir komu lögreglumenn frá Blönduósi og af Suðurnesjum, sem unnu fimm
leiki hvorir um sig en töpuðu
tveimur. Önnur lið komu síðan
í þessari röð: Akureyri,
Reykjavík, Siglukróksvogur

Skíðamót Íslands

Viðurkenndi fug
ladráp í Hor
nstrandafriðlandi á síðasta ári
fugladráp
Hornstrandafriðlandi

Dæmdur í sekt fyrir að
skjóta friðaða svartfugla
Tæplega þrítugur Ísfirðingur var dæmdur í Héraðsdómi
Vestfjarða í síðustu viku fyrir
að skjóta friðaða svartfugla í
maí á síðasta ári. Maðurinn
var dæmdur til greiðslu 30
þúsund króna sektar en sæti
ella fangelsi í sex daga. Hann
var einnig sviptur skotvopnaog veiðileyfi í sex mánuði.
Ákærði var sýknaður af kröfu
ákæruvaldsins um upptöku
skotfæra og tveggja Baikal-

haglabyssna.
Maðurinn var ákærður „fyrir brot gegn lögum um vernd,
friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum,
með því að hafa föstudaginn
19. maí 2000, um borð í m/b
Þokka ÍS, á siglingarleið frá
Ísafirði um Jökulfirði áleiðis í
Hornvík, skotið um 7 villta
friðaða svartfugla, af tegundunum álka, langvía og lundi,
en fuglategundir þessar eru

friðaðar tímabilið frá 11. maí
til 31. ágúst ár hvert“.
Ákærði viðurkenndi fyrir
dómi að hafa framið það brot
sem honum var gefið að sök í
ákærunni. Með játningu hans,
sem fékk stoð í rannsóknargögnum lögreglu, þótti dómara sök hans nægilega sönnuð
og háttsemi hans varða við
tilgreind laga- og reglugerðarákvæði í ákæru.
Samkvæmt framlögðu

sakavottorði hafði ákærði
þrívegis sæst á sektarrefsingar, tvívegis á árinu 1991 fyrir
brot gegn fuglafriðunarlögum,
skotvopnalögum og lögum
um lax- og silungsveiði og
árið 1997 fyrir brot gegn lögum um skotvopn, sprengiefni
og skotelda og lögum um
vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum.

„Ég kveiki á kertum mínum“
Dymbilvikan. Páskavikan. Skíðavikan. Vikur sem um árafjöld hafa verið óaðskiljanlegar í skíðabænum Ísafirði. Og verða um ókomin ár.
Vikan sem við Ísfirðingar köllum skíðaviku er tími útiveru og ferðalaga; tími fjöldans til að hrista af sér innivistardrungann og slenið, hlaða batteríin. Í skíðavikunni leynist kærkominn samverutími, sem í hinu daglega amstri virðist
ekki of mikið af fyrir fjölskylduna. Árum saman hefur skíðavikan á Ísafirði
einnig verið tími stefnumóts vina og ættmenna. Árlega heimsækja brottfluttir
Ísfirðingar gamla bæinn sinn á skíðaviku. Svo verður vonandi áfram. Sú taug er dregur
þá föðurtúna til má ekki rofna.
Dymbilvika og páskar fela í sér eina mestu trúarhátíð þess fólks sem kristið kallast.
Innreið Krists í Jerúsalem á pálmasunnudag, síðasta kvöldmáltíðin, krossfestingin á
föstudaginn langa þar sem sami lýðurinn og áður hafði sungið Meistaranum lof og dýrð
kallaði blóð hans yfir sig og börn sín; að lokum sigur lífsins yfir dauðanum á hinum
þriðja degi.
Einhvern veginn líða þessir dagar á líkan hátt ár eftir ár. Útivist á skíðaviku með
hefðbundum hætti eftir veðurfari. Hlutverk kirkjunnar í dymbilviku og um páska í
föstum skorðum, óháð veðurguðum.
Sjaldan leiðum við hugann að því hvernig eitt og annað varð til. Í dag er allt talið svo

Katrín og
Jakob unnu
Ísfirðingarnir Jakob Einar Jakobsson og Katrín
Árnadóttir unnu bæði Íslandsmeistaratitla í göngu
með hefðbundinni aðferð
á Skíðamóti Íslands á Akureyri um helgina.
Í flokki 17-19 ára varð
Markús Þ. Björnsson
fjórði. Ólafur Th. Árnason
varð annar í 30 km göngu.
A-sveit Ísfirðinga varð í
öðru sæti í boðgöngu. Ísfirsku sveitina skipuðu
þeir Jakob Einar Jakobsson, Markús Þór Björnsson og Ólafur Th. Árnason.

Frá útgefendum:

sjálfsagt. Hvernig varð til sálmur þjóðskáldsins frá Fagraskógi: Ég kveiki á kertum
mínum?
Rifjum þetta upp í tilefni páskahátíðarinnar. Kirkjuferð skáldsins á föstudaginn
langa, með litla, bæklaða telpu, sem dvaldi á sama hóteli, skammt frá Osló,
eftir að móðir telpunnar hafði daufheyrst við óskum hennar um að fara til
kirkju, var kveikjan: ,,Ég fann til með telpunni, kenndi í brjósti um hana. Ég
gaf mig á tal við konuna og bauðst til þess að fara með barnið. Hjálp mín var
vel þegin. Ég tók telpuna í fang mér og bar hana til kirkjunnar. Guðsþjónustan var
látlaus og hátíðleg. Þegar við komum aftur heim á hótelið, dró ég mig í hlé – og
sálmurinn: Ég kveiki á kertum mínum, varð til.“
Allt það sem þér gjörðuð einum minna minnstu bræðra, það hafið þér gjört mér,
sagði Hann sem á þeim degi sem skáldið frá Fagraskógi kveikti á kertum sínum bað um
fyrirgefningu til handa okkur mönnunum af því við vissum ekki hvað við gerðum.
Bæjarins besta óskar lesendum sínum og landsmönnum öllum gleðilegra páska.
s.h.
Tilvitnun:
Pétur Sigurgeirsson, biskup: Ég kveiki á kertum mínum.
Skáldið frá Fagraskógi – Endurminningar samferðamanna um Davíð Stefánsson.

LEIÐARI

(blandað lið frá Siglufirði,
Sauðárkróki og Kópavogi),
Vestfirðir A og Vestfirðir B.
Einn keppendanna á mótinu meiddist á höfði í „samstuði“ og þurfti að taka í
hann nokkur spor á Fjórðungssjúkrahúsinu.

Umboðsaðilar BB

Eftirtaldir einstaklingar sjá um
sölu og dreifingu á BB á þéttbýlisstöðum utan Ísafjarðar:
Bolungarvík: Nikólína Þorvaldsdóttir, Hjallastræti 38,
sími 456 7441. Súðavík: Sindri
V. Gunnarsson, Holtagötu 11,
sími 456 4982. Suðureyri:
Deborah Anne Ólafsson, Aðalgötu 20, sími 891 7738. Flateyri: Gunnhildur Brynjólfsdóttir, Brimnesvegi 12a, sími 456
7752. Þingeyri: Valdís Bára
Kristjánsdóttir, Hlíðargötu 43,
sími 456 8263.

Útgefandi: H-prent ehf. Sólgötu 9, 400 Ísafjörður, sími 456 4560, fax 456 4564 • Netfang prentsmiðju: hprent@bb.is • Ritstjóri: Sigurjón J. Sigurðsson, sími 892 5362, netfang: bb@bb.is
• Ritstjóri netútgáfu: Hlynur Þór Magnússon, símar 456 7322 og 862 1874, netfang: blm@bb.is • Blaðamaður: Hálfdán Bjarki Hálfdánsson, sími 863 7655, netfang: halfdan@bb.is
• Ljósmyndari: Halldór Sveinbjörnsson, sími 894 6125, netfang: halldor@bb.is •Stafræn útgáfa: www.bb.is • Lausasöluverð er kr. 200 eintakið m. vsk. • Áskriftarverð er kr. 170 eintakið
m. vsk. • Veittur er afsláttur til elli- og örorkulífeyrisþega. Einnig sé greitt með greiðslukorti • Eftirprentun, hljóðritun, notkun ljósmynda og annars efnis er óheimil nema heimildar sé getið.
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Viljayfirlýsingar undirritaðar í síðustu viku um samstarf milli Heilbrigðisstofnunarinnar
Ísafjarðarbæ og Íslenskrar erfðagreiningar, Skýrr og Taugagreiningar

Stefnt að þróun nýjunga á sviði rafrænna samskipta í heilbrigðiskerfinu
– fólk og fyrirtæki í Ísafjarðarbæ taki þátt í samstarfsverkefnum
Samningur milli Heilbrigðisstofnunarinnar Ísafjarðarbæ
og Íslenskrar erfðagreiningar
ehf. (ÍE) um flutning gagna úr
sjúkraskrám í gagnagrunn á
heilbrigðissviði var undirritaður á Fjórðungssjúkrahúsinu
á Ísafirði á fimmtudag síðustu
viku, eins og fram kemur hér
á baksíðunni. Samningurinn
er hliðstæður öðrum samningum sem ÍE hefur gert við heilbrigðisstofnanir víða um land
og telst naumast mjög fréttnæmt að enn einn slíkur skuli
gerður.
Fréttnæmt verður aftur á
móti að teljast, að auk samningsins var undirrituð viljayfirlýsing um samstarfs- og
þróunarverkefni ÍE og Heilbrigðisstofnunarinnar Ísafjarðarbæ, langt umfram það
sem samningurinn tekur til.
Slíkt er einsdæmi á þessu
sviði í samskiptum ÍE við íslenskar heilbrigðisstofnanir.
Í hinni sameiginlegu yfirlýsingu segir m.a.:
„Hjá Heilbrigðisstofnuninni Ísafjarðarbæ er fyrir hendi
yfirgripsmikil sérfræðiþekking og reynsla á mjög mörgum
sviðum, auk þess sem aðstæður allar og stærð stofnunarinnar eru með þeim hætti, að
mjög ákjósanlegt er að eiga
samstarf við stofnunina um

þróun ýmissa nýmæla á sviði
rafrænna samskipta sjúklinga
og heilbrigðisstarfsmanna.
Það er Heilbrigðisstofnuninni
Ísafjarðarbæ engu að síður
mikilvægt að nýta þá sérþekkingu og áhuga, sem innan
stofnunarinnar býr, til að
tryggja viðgang starfseminnar
og framtíð, m.a. með því að
ná samstarfi við aðila sem geta
unnið með Heilbrigðisstofnuninni Ísafjarðarbæ til að
styrkja faglegt og rekstrarlegt
umhverfi stofnunarinnar og
stuðla að öflugri þróun.
Framantaldir þættir eiga að
vera yfirskrift á öllum þeim
þróunar- og samstarfsverkefnum sem Heilbrigðisstofnunin
Ísafjarðarbæ og ÍE ákveða að
vinna að í sameiningu. Eins
og fram kemur í umfjöllun
um einstök verkefni eða verkefnahluta þarf að gera sérstakar verk- og fjárhagsáætlanir
fyrir hvert þeirra, auk þess
sem í ákveðnum tilvikum þarf
að gæta að lagaramma verkefna og leita leyfa siðanefnda
og Persónuverndar. Þess
vegna þarf að setja sum verkefnin upp sem sérstök vísindaeða þróunarverkefni og setja
þau fram eftir þeim reglum
sem um slík verkefni gilda.“
Að undirbúningi þessa máls
hefur verið unnið síðustu

mánuði, eftir að fram kom
gagnkvæmur vilji um slíka
samvinnu og eindreginn vilji
Ísafjarðarbæjar til þess að
stuðla að slíku með öllum ráðum. Ólafur Sigurðsson, sjóðsstjóri Talentu-Líftækni hjá
Íslandsbanka-FBA, var fenginn til að samræma undirbúningsvinnuna og ráðgjafarfyrirtækið PriceWaterhouseCoopers (PWC) var fengið til
að gera úttekt á þeim möguleikum sem eru til sameiginlegra verkefna ýmissa aðila
hér vestra. Auk ÍE var leitað
eftir vilja hjá öðrum fyrirtækjum syðra til samvinnu við
Heilbrigðisstofnunina Ísafjarðarbæ.
Á fundi á Ísafirði á fimmtudagsmorgun í síðustu viku
voru saman komnir fulltrúar
frá Heilbrigðisstofnuninni
Ísafjarðarbæ, Íslenskri erfðagreiningu, Ísafjarðarbæ, fyrirtækjunum Skýrr, Taugagreiningu, Landspítala-háskólasjúkrahúsi og Framtíðartækni,
svo og fyrirtækjunum Snerpu,
Vestmarki, Símanum á Ísafirði, VST á Ísafirði, Teiknistofunni kol & salt, Póls og
3X-Stáli. Þar kynnti Ólafur
Sigurðsson ýmsa möguleika
á samstarfi og samvinnuverkefnum og fór yfir þætti úr
úttekt PWC. Úttektin mun

Páskavaka Ísafjarðarprófastsdæmis á laugardag

Tileinkuð ungu fólki
Páskavaka Ísafjarðarprófastsdæmis verður haldin
laugardaginn 14. apríl í
Ísafjarðarkirkju kl. 20:30.
Páskavakan er tileinkuð
ungu fólki og fjölskyldum
þeirra.
Dagskráin er fjölbreytt og
má þar nefna einsöng lítillar
söngstjörnu úr Önundarfirði, Önnu Þuríðar Sigurðardóttur, frumfluttan leikþátt með söngvum eftir
Soffíu Vagnsdóttur, saxófónkvartett undir stjórn Lesaw Szyszko og svo mun
baritonsöngvarinn góðkunni Ólafur Kjartan Sigurðarson syngja tvö lög við
undirleik Tómasar Guðna
Eggertssonar píanóleikara.

hins vegar ekki liggja fyrir
fullfrágengin fyrr en eftir
páska. Á þessum fundi voru
síðan undirritaðar viljayfirlýsingar um samstarf milli
Taugagreiningar og Skýrr
annars vegar og Heilbrigðisstofnunarinnar Ísafjarðarbæ
hins vegar, í sama anda og
áðurnefnd yfirlýsing milli ÍE
og Heilbrigðisstofnunarinnar
Ísafjarðarbæ.
Þeim sem unnið hafa að
undirbúningi þessarar samvinnu virðist blasa við, að fjölmargir möguleikar séu fyrir
hendi og raunar ekki nærri
allir ljósir enn. Ætlunin er að
fara rólega af stað og vanda
allan undirbúning og flana
ekki að neinu með ótímabærum yfirlýsingum, heldur leitast við að koma verkefnum af
stað eftir því sem hægt verður.
Enda þótt nokkur ísfirsk fyrirtæki hafi verið með í undirbúningnum í fyrstu atrennu
er ekkert sem segir, að ekki
gætu fleiri komið þar að.
Í sameiginlegri yfirlýsingu
ÍE og Heilbrigðisstofnunarinnar Ísafjarðarbæ segir m.a.:
„ÍE og Heilbrigðisstofnunin
Ísafjarðarbæ munu vinna
saman að þróun ákveðinna
hluta sjúkraskrárhugbúnaðar.

Laugardagur
14. apríl
Opið til kl. 03

Þar sem þróun rafræns sjúkraskrárkerfis er samvinnuverkefni á mörgum heilbrigðisstofnunum verður leitast við
að finna sameiginlegan
ramma fyrir verkefnið. Það
auðveldar bæði Heilbrigðisstofnuninni Ísafjarðarbæ, svo
og ÍE og hugbúnaðarframleiðendum, að samræma vinnu
við verkefnið.
Sett verður upp þróunarteymi vegna verkefnisins, sem
skipað verður fulltrúum Heilbrigðisstofnunarinnar Ísafjarðarbæ og fulltrúa ÍE. Þróunarteymið gerir verk- og
kostnaðaráætlun varðandi þá
verkþætti sem snúa að þátttöku Heilbrigðisstofnunarinnar Ísafjarðarbæ í framangreindu verkefni...“
Sem hluti af þróun rafrænnar sjúkraskrár er eftirfarandi
þróunarverkefni m.a. nefnt:
„Hugbúnaðarþróun tengd
netlækningum: Verkefni sem
byggir á hugbúnaðarþróun
fyrir netlækningar/hjúkrun
getur m.a. falist í því, að valinn
yrði hópur sjúklinga og þeim
hópi boðin heimaþjónusta
hjúkrunar gegnum netið. Við
undirbúning slíks verkefnis
þarf að skilgreina einstaka
verkþætti og gera úttekt á

verkferlum, gera könnun tiltækra samræmdra upplýsingakerfa til fjarþjónustu, aðstoða við val á hugbúnaði fyrir
valinn hóp sjúklinga og aðstoða við aðlögun verkferla
og þátttöku starfsfólks í breytingum. Haft yrði að leiðarljósi
að finna auðveldustu og bestu
lausnirnar miðað við aðstæður
á staðnum og jafnframt haft í
huga að slíkur búnaður og
lausnir geti nýst annars staðar
á landinu...
Gerð fræðsluefnis: Með
aukinni net- og tölvuvæðingu
verður nærtækt að nota slíkan
búnað til upplýsingar fyrir
sjúklinga og allan almenning
um sjúkdóma og heilsu. Mikill áhugi er á slíku og nægir
þar að benda á netfræðslufyrirtæki um læknisfræði í ýmsum löndum sem dæmi. Heilbrigðisstofnunin Ísafjarðarbæ
og ÍE hafa áhuga á að vinna
saman að þróun fræðsluefnis
til miðlunar á tölvum og yrði
þá sérstaklega miðað við þá
sjúkdóma sem eru hluti af
erfðarannsóknum ÍE. Slíkt
efni mætti vinna í samvinnu
við Landlæknisembættið og
fleiri aðila.“
Gögnum varðandi þetta mál
eru gerð ítarlegri skil á bb.is.

Jazz í Krúsinni
Uppselt

Húsið opnar kl. 19:30 fyrir matargesti
og kl. 24:00 fyrir dansgesti.

Baldur og Margrét
skemmta á balli eftir jazzinn!

Frá æfingu á leikþætti Soffíu Vagnsdóttur, „Rís upp á ný
og eigðu betra líf“.
Þá verður fjöldasöngur og og eiga notalega stund í
biblíulestur.
Guðshúsi við söng-, leikFjölskyldur eru hvattar til og tónlistarflutning á aðað koma með unglingana sína fangadegi páska.

Ertu orðin(n) áskrifandi!
Áskriftarsíminn er 456 4560

Jazz í Krúsinni
á páskadag
Gömlu, góðu jazzgeggjararnir
Villi Valli, Baldur Geirmunds,
Gunnar Hólm, Maggi Reynir, Kalli
Geirmunds og Óli Kristjáns
Miða- og borðapantanir
í síma 456 3985

Laus sæti
Boðið verður
upp á létt
hlaðborð og
dansleik með
Baldri og
Margréti á eftir
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Fasteignaviðskipti

Hulda Leifsdóttir, myndlistarkona sýnir ullarverk í Edinborgarhúsinu

Draugurinn Manga vaknar
til lífsins í verkum Huldu
TRYGGVI
TRYGGVI GUÐMUNDSSON
GUÐMUNDSSON HDL
HDL
Hafnarstræti
1
–
Ísafirði
Hafnarstræti 1 – Ísafirði
Símar:
Símar: 456
456 3940
3940 &
& 456
456 3244
3244
Fax: 456 4547 – Netfang: tryggvi@snerpa.is

Einbýlishús / raðhús
Bakkavegur 39: 201 m² einbýlishús á tveimur hæðum ásamt
innbyggðum bílskúr. Áhv. ca. 3,8
m.kr. Verð 12,2 m.kr.
Engjavegur 24: 126,4 m² einbýlishús á tveimur hæðum.
Frábær sólbaðsaðstaða. Laust
fljótlega Áhv. ca. 4,6 m.kr.
Verð 7,5 m.kr.
Hlíðarvegur 46: 186 m² endaraðhús á þremur hæðum. Fallegt
útsýni. Séríbúð á neðstu hæð.
Tilboð óskast
Hnífsdalsvegur 10: 120,9 m²
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt grónum garði og eignarlóð
Tilboð óskast
Lyngholt 2: 141,3 m² einbýlishús á einni hæð ásamt bílskúr.
Verð 8,5 m.kr.
Mánagata 9: 191,7 m² einbýlishús á tveimur hæðum ásamt
bílskúr, kjallara og garði.
Húsið er allt að mestu endurnýjað. Tilboð óskast
Seljalandsvegur 48: 188 m² einbýlishús á tveimur hæðum ásamt
bílskúr. Skipti á minni eign koma
til greina. Áhv. ca. 2 m.kr.
Verð 12,7 m.kr.
Smiðjugata 11a: 150 m² einbýlishús á tveimur hæðum ásamt
kjallara, risi og bílgeymslu.
Skoðum öll tilboð.
Verð 6,1 m.kr.
Stakkanes 4: 144 m² raðhús á
tveimur hæðum ásamt bílskúr.
Skipti möguleg á íbúð á Eyrinni.
Áhv. ca. 3,5 m.kr. Verð 9,5 m.kr.
Sunnuholt 2: 311 m² glæsilegt
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt innbyggðum tvöföldum
bílskúr. Einstaklingsíbúð á neðri
hæð. Stór og vel gróinn garður.
Verð 17 m.kr.
Urðarvegur 27: 190,5 m² einbýlishús á 2 hæðum ásamt bílskúr, góðum garði, svölum og
sólpalli. Skipti á minni eign
mögul. Verð 13,5 m.kr.

4-6 herb. íbúðir
Aðalstræti 15: 122 m² 4ra
herbergja íbúð á tveimur hæðum
ásamt eignarlóð Verð 5 m.kr.
Hjallavegur 8: 128,5 m² 4ra
herbergja íbúð á neðri hæð í
tvíbýlishúsi. Laus fljótlega. Áhv.
hagstæð lán ca. 2.8 m.kr.
Verð 6,9 m.kr.
Stórholt 11: 122,9 m² 4ra herb.
íbúð á 3ju hæð til vinstri í
fjölbýlishúsi ásamt sér geymslu
og bílskúr. Tilboð óskast
Sundstræti 30: 131,9 m² 5 herbergja íbúð á miðhæð í þríbýlishúsi ásamt bílskúr. Tilboð óskast
Túngata 12: 98,9 m² 4ra herbergja íbúð á efri hæð í þríbýlishúsi. Laus strax Áhv. ca. 3,7
m.kr. Verð 6,9 m.kr.

3ja herb. íbúðir
Aðalstræti 15: 98,6 m² íbúð á
tveimur hæðum í fjórbýlishúsi.
Sér inngangur Áhv. ca. 1,8 m.kr.
Verð 4,5 m.kr.
Engjavegur 25: 86,1 m² 2-3ja
herbergja íbúð á neðri hæð í
tvíbýlishúsi. Verð 6 m.kr.
Mjallargata 1: 82,8 m² íbúð á 2.
hæð í fjölbýlishúsi, sér inngangur, sér geymsla. Verð 6,8 m.kr.
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Pólgata 6: 55 m² risibúð á 3ju
hæð í fjölbýlishúsi. Verð 3,9
m.kr.
Sólgata 8: 80 m² íbúð á neðri
hæð í þríbýlishúsi í góðu standi.
Íbúðin er öll nýmáluð Áhv. ca. 3
m.kr. Verð 4,9 m.kr.
Sundstræti 34: 93 m² ný íbúð á
2. hæð í nýju fjölbýlishúsi ásamt
31 fm. bílgemslu. Verð 9,1 m.kr.

2ja herb. íbúðir
Aðalstræti 24: 74,6 m² íbúð 2.
hæð. Íbúðin er öll ný og vel
einangruð. Tilboð óskast
Aðalstræti 24: 62 m² íbúð á 2.
hæð. Íbúðin er öll ný og vel
einangruð. Tilboð óskast
Brunngata 12a: 57,4 m² íbúð í
mjög góðu standi á n.h. í tvíbýlishúsi ásamt sér geymslu og þvottahúsi í kjallara og eignarlóð.
Tilboð óskast
Grundargata 6: 49,2 m² íbúð á
2. hæð til hægri í fjölbýlishúsi.
Verð 3,5 m.kr.
Hlíðarvegur 27: 49,9 m² íbúð á
neðri hæð í tvíbýlishúsi. Áhv. ca.
555 þús.kr. Tilboð óskast
Hlíf II, Torfnesi: 50,4 m² íbúð
á 2. hæð í Dvalarheimili aldraðra.
Áhv. ca. 3,9 m.kr.Verð 6,1 m.kr.
Mjallargata 1: 67,9 m² íbúð í
góðu standi á 2. hæð í fjölbýlishúsi. Áhv. ca. 3,6 m.kr.
Verð 6,5 m.kr.
Seljalandsvegur 58: 52,1 m²
íbúð á n.h. í tvíbýlishúsi ásamt
helmingi tvöfalds bílskúrs. Áhv.
ca. 600 þ.kr. Tilboð óskast
Sundstræti 24: 69 m² skemmtileg og rúmgóð íbúð á jarðhæð í
fjórbýlishúsi. Verð 4,5 m.kr.
Túngata 3: 80,7 m² íbúð á 2.
hæð ásamt rislofti.
Verð 4,5 m.kr.
Túngata 20: 54 m² íbúð á 1. hæð
fyrir miðju í nýlega uppgerðu
fjölbýlishúsi ásamt sér geymslu.
Verð 4,9 m.kr.
Urðarvegur 78: 73 m² íbúð á
3ju hæð f.m. í fjölbýlishúsi ásamt
sér geymslu. Áhv. ca. 2,7 m.kr.
Verð 5 m.kr.

Ísfirska myndlistakonan
Hulda Sigurveig Leifsdóttir
opnaði á sunnudag sýningu í
Edinborgarhúsinu á Ísafirði.
Þetta er þriðja einkasýning
Huldu, en áður hefur hún
sýnt í Stúdíó Dan á Ísafirði
og Galleria Raum-Art í
Rauma í Finnlandi.
„Ég er virkilega ánægð
með opnunina“, segir Hulda
Sigurveig. „Mæting var góð
og mér fannst mjög gaman
að hitta svona marga. Ég
vona að allir Ísfirðingar
skoði sýninguna og býð ég
þá alla velkomna.“
Á sýningunni eru ullarverk með myndefni úr
íslenskum þjóðsögum.
Svipurinn í myndunum er
íslenski kvendraugurinn
Manga, sem gefur kaffið í
kvæðinu eftir Þórberg
Þórðarson, en í verkum
Huldu hefur Manga vaknað
til lífsins á ný og birtist
sífellt í nýjum aðstæðum og
útgáfum. Myndverkin eru til
sölu. Hulda segir að þegar á
opnuninni hafi selst eitt
verk. Sýningin stendur til
26. apríl.

Hulda og eiginmaður hennar, Tapio Koivukari við opnun sýningarinnar.

Bolungarvík
Aðalstræti 21-23: 488m² verslunarhúsnæði, hæð og kjallari, til
sölu eða leigu. Tilboð óskast

Konurnar á námskeiðinu samankomnar í Þróunarsetri Vestfjarða. Jóhanna fráfarandi forstöðumaður er lengst til vinstri.

Fasteignir
í þessari
auglýsingu eru
aðeins sýnishorn
af söluskránni.
Allar frekari
upplýsingar
eru veittar á
skrifstofunni að
Hafnarstræti 1

Hátíðlegur lokadagur Menntasmiðju kvenna á Ísafirði

Gagnlegt námskeið að mati kvennanna
Menntasmiðja kvenna á
Ísafirði hafði starfað í átta
vikur þegar lokadagurinn

var haldinn hátíðlegur í
síðustu viku. Konurnar sem
verið höfðu á námskeiðinu

komu víða við þann daginn,
spiluðu, sungu og dönsuðu,
fluttu erindi og greindu fólki
frá því hvað þær hefðu verið
að sýsla þessa tvo mánuði.
Farið var í Þróunarsetur
Vestfjarða, síðan á Fjórðungssjúkrahúsið og loks í
Landsbankann á Ísafirði þar
sem snæddar voru veitingar
með starfsfólki bankans.
„Konurnar voru allar á því
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að þetta hefði verið mjög
gagnlegt námskeið“, segir
Jóhanna Kristjánsdóttir,
forstöðumaður Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða, sem
umsjón hafði með verkefninu. „Þetta er fjórða
kvennasmiðjan á landinu en
áður hefur hún verið
starfrækt á Akranesi,
Akureyri og Sauðárkróki,“
sagði Jóhanna.

smáar

Lokahóf KFÍ haldið á Hótel Ísafirði

Best, mikilvægust og
efnilegust
Lokahóf Körfuknattleiksfélags Ísafjarðar var haldið á
föstudagskvöld á Hótel
Ísafirði. Þar voru afhent
ýmis verðlaun og bikarar og
útnefndir bestu, efnilegustu
og mikilvægustu leikmenn
félagsins. Þar að auki voru
einn karl og ein kona til
tekin sem þóttu hafa sýnt
mestar framfarir á nýlokinni
leiktíð. Bestu leikmenn
karla- og kvennaflokks voru
útnefnd þau Sveinn Blöndal
og Stefanía Ásmundsdóttir.
Mikilvægust þóttu Baldur
Ingi Jónasson og Tinna
Sigmundsdóttir og efnilegust þau Magnús Heimisson
og Fjóla Eiríksdóttir.
Magnús Guðmundsson og
Sesselja Guðjónsdóttir þóttu
hafa sýnt mestar framfarir á
leiktíðinni.

Venja er að afhenda tvo
bikara á lokahófi, Lúllabikar
og Ísfirðingafélagsbikar. Sá
fyrrnefndi er farandbikar og
var að þessu sinni veittur
Þorsteini Þráinssyni, formanni unglingaráðs KFÍ, en
hann þykir hafa unnið mikilvægt starf í þágu yngri
flokka. Ísfirðingafélagsbikarinn fór til Baldurs Inga
Jónassonar. Hann er talinn
hafa verið besti og mikilvægasti leikmaður allra
flokka á leiktíðinni.
„Lokahófið tókst ljómandi
vel og mæting var mjög
góð“, segir Guðni Guðnason
hjá KFÍ. „Þegar verðlaun
höfðu verið afhent var etið,
drukkið og dansað fram að
miðnætti. Menn fóru svo
víðar um bæinn til að halda
fagnaðinum áfram.“

Til leigu er 60m² íbúð að
Urðarvegi 37, tvö herb. og
eldhús. Sér inngangur.
Uppl. í síma 456 3678.
Til leigu er 3ja herb. íbúð
í Stórholti. Laus strax. Upplýsingar í símum 861 6778
og 898 3834.
Til sölu errúm (breidd 135
cm) á kr. 19.000.- og 3ja
ára gömul Wirlpool uppþvottavél á kr. 30.000.Uppl. gefur Kristín í símum
456 5040 eða 896 8723.
Til sölu er hvítt rimlarúm,
vel með farið ungbarnaskiptiborð með baði og
rúmteppi í stíl og vel með
far-inn ungbarnabílstóll
(0-9mán). Upplýsingar í
síma 456 4455.

Baldur Ingi Jónasson var kjörinn mikilvægasti leikmaðurinn, Sveinn Blöndal var kjörinn
besti leikmaður karlaflokks og Tinna Sigmundsdóttir var kjörinn mikilvægast leikmaður
kvenna.

Langar þig í Labrador?
Tveir Labrador hvolpar eru
eftir, báðir ljósir. Mamman
er Salka og pabbinn er
Nonni. Upplýsingar gefur
Viðar í símum 456 5176
eða 456 3245.
Til sölu er 3ja herb. íbúð,
93 m² að Urðarvegi 78.
Uppl. gefa Kristinn eða
Bára í símum 456 4455
eða 864 0303.
Til sölu eru fjögur sumardekk á felgum, undan Galloper jeppa. Stærð: 265x70
R15. Verð kr. 25.000. Upplýsingar í símum 456 4244
eða 892 7911.
Til sölu er 18 feta Micro
skúta. Verð kr. 200 þús.
Uppl. í síma 456 4648.

Sesselja Guðjónsdóttir og
Magnús Guðmundsson
þóttu sýna mestu framfarirnar á síðasta keppnistímabili. Lengst til hægri er Stefanía Ásmundsdóttir, besti
leikmaðurinn í kvennaflokki.

Magnús Heimisson og Fjóla
Eiríksdóttir þóttu efnilegustu
leikmennirnir hjá KFÍ á
síðasta keppnistímabili. Líkt
og aðrir verðlaunahafar
fengu þau bikara og blóm.

Ferðaþjónusta Reykjanesi ehf
Reykjanesi við Ísafjarðardjúp

Atvinna
Óskum eftir starfsfólki í eftirtalin störf:
Þjónustustörf í sal (einhver reynsla æskileg),
herbergjavinnu, aðstoð í eldhúsi og önnur
tilfallandi störf sem vinna þarf úti og inni.
Þeir ganga fyrir að öðru jöfnu sem reykja
ekki.
Starfstími er í júní til ágúst 2001. Um er að
ræða þrjú til fjögur störf. Eitt starf er laust frá
maíbyrjun (þarf að geta þjónað í sal).
Allar nánari upplýsingar gefur Margrét í
síma 456 4844. Netfang: reykjanes@
snerpa.is. Veffang: www.rnes.is.

Náttúrugripasafnið
í Bolungarvík
Þessar broshýru stúlkur voru á meðal gesta í lokahófinu.

Til sölu er Daewoo Nubira,
station, árg. 1998, ekinn
38 þús km. Bíll með öllu.
Uppl. í síma 456 4455.

Ný veggspjaldasýning af Hornströndum.
Opið á Skírdag og 2. í páskum frá kl. 13:0017:00 báða dagana.

Til sölu erHyundai Accent
1300 árg. 1996. Staðgr.
verð kr. 350 þús. Upplýsingar í símum 456 4645
eða 897 8579.
Til sölu eru trippi á öllum
aldri undan Svart frá Unalæk, Kústi frá Hvolsvelli,
Stíganda frá Sauðaárkróki
og Hrannari frá Höskuldsstöðum. Upplýsingar í síma
422 7436.
Til sölu er Yamaha Electone skemmtari. Uppl. í
síma 456 3678.
Til sölu er barnarúm, getur verið með eða án rimlum. Uppl. í síma 456 4342.
Til sölu erfuruhjónarúm.
Tilvalið í sumarbústaði.
Verð kr. 10 þús. Uppl. í
síma 822 1996.
Óska eftir að kaupa 1-2
tonna, aflakvótalausa
trillu. Upplýsingar í síma
456 6311.
Til sölu er gamalgróin
sumarbústaðalóð á góðum
stað, miðsvæðis í Tunguskógi. Uppl. gefa Gunnar í
símum 557 6422 eða 899
0987, Harald í símum 553
3631 eða 897 5453 eða
Björn í símum 551 6345
eða 698 6345.
Til sölu er 4,7 tonnabátur,
vél 48-50 hestöfl, endurnýjaður saumur, nýtt stýrishús o.fl. Uppl. gefa Gunnlaugur í símum 456 5127
og 456 3649 og Halldór í
síma 456 7949.
Óska eftir notuðum húsgögnum sem fólk ætlar að
kasta t.d. litlum svefnsófa,
skáp sem hægt er að læsa
o.fl. Uppl. í síma 456 4814.

Aðalfundur

Til sölu er uppstoppaður
refur, hvítur að lit. Uppl. í
síma 861 4709.

Aðalfundur Félags eldri borgara Ísafirði
verður haldinn á Hlíf, laugardaginn 28. apríl
nk. kl. 15:00.
Dagskrá fundarins:
1. Venjuleg aðalfundarstörf.
2. Önnur mál.
Stjórnin.

Til leigu er 2ja herb. íbúð
við Seljalandsveg. Íbúðin
er öll nýstandsett og leigist
frá 1. maí. Nánari uppl. í
síma 894 8630.

Nokkrir af öflugustu stuðningsmönnum KFÍ.

Til sölu er Kirby ryksuga.
Selst ódýrt. Upplýsingar í
síma 456 3748.

Smáauglýsingar BB
Síminn er 456 4560
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Býr í safngrip
og býr til sápu
– spjallað við Jónu Símoníu Bjarnadóttur, sagnfræðing á Ísafirði
Jóna Símonía Bjarnadóttir er skjalavörður Héraðsskjalasafnsins á Ísafirði.
Þar situr hún heilu og hálfu dagana og
flokkar þau skjöl sem til safnsins berast,
hvort sem það eru uppgjör eða fundargerðir, dagbækur eða bréf. Hún ætlaði
að mennta sig í lögfræði en eftir þriggja
ára nám söðlaði hún um og fór í sagnfræði. Hún er í sambúð með Þorsteini
Traustasyni dekkjaskiptara sem oft
kemur grútskítugur heim á kvöldin. Það
þarf því ekki að koma á óvart að hún
býr til sína eigin sápu, og þá töluvert
magn í einu. Í sápuna notar hún meðal
annars haframjöl svo Þorsteinn eigi
betra með að skrúbba af sér skítinn.
„Haframjölið gerir það að verkum að
sápan virkar svipað og naglabusti.
Þannig slær maður tvær flugur í einu
höggi. Margt annað er hægt að setja út í
sápuna, svo sem ilmolíur alls konar eða
jafnvel kaffi.“
6
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Fallegt bæjarstæði
í Baulhúsum
Jóna Símonía er af Stapaættinni svokölluðu úr Arnarfirði. Hún hlýtur þess vegna
að eiga hús í Arnarfirðinum
enda er það alkunna að skjalaverðir eru ein hálaunastéttanna í landinu. „Ég er ekki
alveg sammála þessu með
launin og held að almennt hafi
skjalaverðir ekki efni á því að
ráðast í neinar stórframkvæmdir. Það væri samt
óskaplega gaman að eiga hús
í Arnarfirðinum. Ég held að
það væri skemmtilegast að
byggja í Baulhúsum þar sem
amma mín, Símonía Ásgeirsdóttir, fæddist og ólst upp.
Þar er alveg afskaplega fallegt
bæjarstæði.“

Flokkar og skráir
Jóna Símonía tekur á móti,
flokkar og skráir öll skjöl sem
til safnsins berast. „Það er
samkvæmt lögum skylt að afhenda héraðsskjalasöfnum
viss skjöl, svo sem skjöl frá

sveitarstjórnum og stofnunum. Þar til viðbótar koma svo
ýmis gögn, bæði frá einkaaðilum og fyrirtækjum.
Við höfum fengið nokkuð
af einkabréfum og dagbókum
frá einstaklingum. Sumir eru
mjög duglegir við að halda
öllum sínum pappírum til
haga. Þó að fólki finnist þetta
vera drasl í dag, þá verða þetta
mikilvægar heimildir fyrir
sagnfræðinga framtíðarinnar.
Ég sé líka um ljósmyndadeild safnsins sem er orðin
ansi stór. Á annað hundrað
þúsund ljósmyndir og filmur
eru til á safninu sem ég sé um
að flokka og skrá.“

Posakellingarnar
Auk ofangreindra verka
hefur Jóna leyst af á Bókasafninu og á Byggðasafninu.
„Þar að auki hafa ég og fjórar
aðrar vaskar konur séð um
rekstur á kaffistofunni í Tjöruhúsinu sem kallað er því
viðeigandi nafni Tjörukaffi,
hversu girnilega sem það kann
að hljóma. Jón Sigurpálsson
safnvörður gaf okkur heitið

„posakellingarnar“, því við
fengum kortaposa í kaffihúsið
sem er mjög á skjön við alla
forngripina í húsinu.
Þegar við tókum við húsinu
var ætlunin að reka bara kaffihús til að þjónusta ferðamennina sem koma að skoða safnið
í Neðstakaupstað. Við ákváðum þó að prófa að bjóða súpu
í hádeginu og fljótlega fór fólk
úr bænum að sækja meira niðureftir. Það kom mér skemmtilega á óvart hversu duglegt
heimafólk var að koma og fá
sér að borða í hádeginu.“

Ítölunum líkaði
grauturinn ...

Fékk ekki mikið
að vera með í
túttubyssustríðinu

Þrátt fyrir góðar viðtökur
heimamanna eru erlendir og
innlendir ferðamenn þó helsti
viðskiptahópur posakellinganna. „Það er mjög algengt
að ferðamenn fái sér nokkra
dropa af kaffi þegar þeir eru
búnir að skoða Byggðasafnið.
Stundum kemur fyrir að þeir
fái sér að borða. Ég man að
einu sinni kom heil rúta af
Ítölum sem allir fengu sér

Jóna Símonía er fædd á
Sjúkrahúsinu á Ísafirði í apríl
1965. „Ég ólst að mestu upp á
Hlíðarveginum og telst því
vera Hlíðarvegspúki. Þar var
margt brallað enda ótrúlega
hátt hlutfall barna í götunni á
þessum árum. Túttubyssustríð
við Neðribæjarpúka og púkana í nágrenninu voru mjög
algeng. Við stelpurnar fengum
ekki mikið að vera með en
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súpu og grjónagraut með
kanilsykri og slátri. Ítalirnir
voru sérlega hrifnir af grjónagrautnum, hámuðu hann í sig
og stráðu miklu af kanilsykri
út á.
Hins vegar versnaði í því
þegar við ætluðum að bjóða
þeim kaffi. Þeir fussuðu og
sveiuðu þegar þeir smökkuðu
vökvann enda vanir betra kaffi
á Ítalíu. Þeir sturtuðu kanilsykri út í kaffið, öðruvísi gátu
þeir ekki komið því ofan í
sig.“
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áttum þó okkar túttubyssur
svo við gætum varist árásum
ef setið var fyrir okkur.
Ég flutti svo í Eyrargötuna
þegar ég var orðin 10 eða 11
ára gömul. Samkvæmt skilgreiningu á landamærum var
ég komin í neðri bæinn, a.m.k.
að efri mörkum hans. Á þeim
tíma var hvort eð var farið að
þynnast aðeins í þessum Hlíðarvegshóp og aldurssamsetning krakkanna orðin örlítið
önnur.“

Torfneshúsið
óþægilega stórt
„Ég gekk hina hefðbundnu
menntaleið á Ísafirði, fór í
barnaskóla, svo í gagnfræðaskóla og að lokum í menntaskóla. Mér finnst nokkuð
merkilegt að ég hóf bæði mína
barnaskólagöngu og mína
menntaskólagöngu í sama
húsinu. Ég var fyrstu tvö ár
mín í Menntaskólanum á Ísafirði í gamla barnaskólahúsinu
og fannst það breyting til hins
verra þegar flutt var inn á Torfnes. Ég veit að margir samnemendur mínir voru sammála mér. Það varð allt svo
óþægilega stórt þegar við fórum inn á Torfnes.“

Húsakönnun
með Elísabetu
„Þegar ég útskrifaðist úr MÍ
flutti ég til Reykjavíkur og
settist á skólabekk í Háskóla
Íslands. Ég byrjaði í lögfræði,
en féll naumlega á öðru ári.
Ef slíkt gerist þurfa menn að
endurtaka fyrsta árið. Þegar
ég hafði verið að stúdera lög í
þrjú ár og hafði bara lokið
einu námsári, ákvað ég að
söðla um og fór í sagnfræði.
Mér sóttist sagnfræðin ansi
vel og kláraði BA-námið, auk
þess sem ég lauk uppeldisog kennslufræði til kennsluréttinda. Núna er ég að taka
mastersnámið utan skóla og
er einmitt byrjuð að leggja
drög að ritgerðinni.
Þegar ég var í námi vann ég
með Elísabetu Gunnarsdóttir
arkitekt að húsakönnun á Ísafirði. Við athuguðum sögu
húsanna og þróun byggðar á
Eyrinni. Þegar ég flutti aftur
heim að námi loknu fékk ég
vinnu á Bókasafninu og
skjalasafninu, hálfan daginn
á hvorum stað, auk þess að
ljúka við húsakönnunina.
Vinnufyrirkomulagið hjá
mér hefur verið svo til óbreytt
síðan ég flutti aftur vestur. Að
vísu vinn ég núna fullan
vinnudag á skjalasafninu og
er því sjaldan á vakt á bókasafninu.“

Hefur vanist því að
búa í safngrip
Jóna Símonía býr í Faktorshúsinu í Neðstakaupstað. „Ég
var eins og áður sagði að leysa
Jón Sigurpálsson af á Byggðasafninu. Hann bjó þá í Faktorshúsinu en ég í í foreldrahúsum. Þegar Jón flutti inn á
Kúabú sótti ég um að fá húsið
í Neðsta á leigu og fékk það.
Það tók mig nokkurn tíma
að venjast því að búa í safn-

grip. Á sumrin koma margir
ferðamenn að skoða og kíkja
þá gjarnan á glugga. Í fyrstu
varð mér nokkuð um þegar ég
sat á kvöldin í stofunni og var
að horfa á sjónvarp og tók svo
allt í einu eftir því að einhver
túristi var að horfa inn um
gluggann. Núna er ég búin að
venjast því að lifa hálfopinberu lífi á sumrin og finnst
mjög gott að búa í Neðstakaupstað.“

Steikingatólg
og vítissóti
Heyrst hefur að Jóna búi til
sínar eigin sápur. Hvernig
kom það til? „Þó karlinn minn
komi oft drullugur heim úr
vinnunni varð hann ekki
kveikjan að því að ég fór að
búa til mínar eigin sápur. Ég
keypti oft kaffisápur sem seldar voru í Kaffitári í Reykjavík.
Þar er kona sem lifir á því að
búa til þessar sápur. Kaffið er
mjög lykteyðandi og svínvirkar þegar maður hefur til dæmis
verið að skera lauk.
Ég las innihaldslýsinguna
á sápunni og sá að það væri
nú sennilega ekki svo erfitt að
búa þetta til. Við tókum okkur
saman fjórar vinkonur í
saumaklúbbnum og reyndum
að búa til sápu.
Þetta var mikið ævintýri og
við þurftum að prófa okkur
nokkuð áfram. Sápa er gerð
þannig að blandað er saman
tólg og einhverri annarri feiti,
í okkar tilfelli kókosfitu og
olíu. Þessi blanda er vermd
upp í ákveðin hita og þá settur
vítissóti saman við. Svo getur
maður sett hvað sem er í sápuna, kaffi, haframjöl eða ilmolíur. Síðan er beðið í nokkrar
vikur eftir því að vítissótinn
hreinsi sig út úr sápunni.“

Alltaf mikið fyrir dútl
Jóna býr líka til sín eigin
páskaegg. „Það er nokkuð
langt síðan að ég eignaðist
mót fyrir páskaeggja. Ég var
búin að fá leiða á verksmiðjuframleiddum páskaeggjum.
Mér fannst þau öll vera nákvæmlega eins og fannst
framleiðendurnir heldur nískir
á innmatinn. Ég ákvað því
fyrir nokkru að prófa að búa
til mín eigin egg.
Að mörgu þarf að gæta þegar búið er til páskaegg. Eftir
miklar prófanir komst ég að
því að heppilegast var að nota
ákveðna blöndu af rjómasúkkulaði og súkkulíki. Það
tók mig síðan svolítinn tíma
að finna rétta þykkt í eggin.
Mesta vandamálið er þó eflaust að ná súkkulaðinu úr
mótunum þegar það hefur
harðnað. Það vill oft springa
og þá er ekkert annað að gera
en að steypa upp á nýtt. Páskaeggjaframleiðsla getur tekið
mikinn tíma en þar sem ég
hef alltaf verið mikið fyrir
svona sérstakt dútl kemur tíminn ekki í veg fyrir framkvæmdir.“

Gleðilega
páskahátíð!

Árangur Heiðars Marinóssonar kom mest á óvart á Opna Sjálandsmótinu

Sigraði í 50 m skriðsundi og bætti
piltametið sem Örn Arnarson átti
– fær mjög lofsamlegan vitnisburð frá fyrrverandi landsliðsþjálfara
Heiðar Ingi Marinósson
frá Vestra á Ísafirði sigraði í
50 m skriðsundi á Opna Sjálandsmótinu í sundi um
helgina. Íslenska unglingalandsliðið, sem Heiðar Ingi
var valinn í að loknu Innanhússmeistaramóti Íslands í
sundi í síðasta mánuði, fór
til keppni á mótinu. Heiðar
Ingi bætti þarna piltametið

sem ekki ómerkari sundmaður
en Örn Arnarson átti áður.
Þess má geta, að á þessu sama
móti setti Örn tvö ný Íslandsmet.
Keppinautar Heiðars Inga í
50 m skriðsundinu voru 36
sundmenn frá Norðurlöndum
og Þýskalandi. Guðmundur
Harðarson, fyrrum landsliðsþjálfari í sundi, segir að á

þessu móti hafi árangur Heiðars Inga komið mest á óvart.
„Pilturinn er langur og mjór,
syndir tæknilega vel og sýnir
mikið keppniskap. Þar virðist
vera mikið efni á ferðinni“,
sagði Guðmundur. Auk hins
frábæra árangurs í 50 m skriðsundi var 100 m skriðsundið
líka mjög gott hjá Heiðari.
Heiðar Ingi Marinósson.

Fjórtánda verslun fyrirtækisins en sú áttunda á landsbyg
gðinni
landsbyggðinni

Húsasmiðjan
opnar á Ísafirði
Húsasmiðjan opnaði á
mánudagsmorgun verslun
að Mjallargötu 1 og timbursölu að Árnagötu 1 á Ísafirði. Þetta er fjórtánda
Húsasmiðjuverslunin og sú
áttunda utan höfuðborgarsvæðisins. Eins og kunnugt
er keypti Húsasmiðjan verslunina Metró-Áral af Alfreð
Erlingssyni og fjölskyldu
hans. Alfreð á enn húsnæðið

í félagi við aðra en Húsasmiðjan mun hafa það á
leigu. Stjórnendur Húsasmiðjunnar segjast binda
miklar vonir við þessa nýju
verslun á Ísafirði og vona að
henni verði vel tekið. Á
vormánuðum stendur til að
Húsasmiðjan opni tvær
verslanir til viðbótar, aðra á
Egilsstöðum en hina á
Selfossi.

Húsasmiðjan á Ísafirði.

Byg
gingarframkvæmdir sem eiga sér engan sinn líka hér á landi?
Byggingarframkvæmdir

Ævintýrahöllin Snjóbakki
hjá Sólbakka ofan Flateyrar
Þegar leið á tíunda tímann
á föstudagskvöld byrjaði fólk
að streyma til teitis í nýju húsi
rétt ofan við Flateyri. Teitið
var haldið til heiðurs Teiti Einarssyni frá Sólbakka á Flateyri
(syni Einars Odds) og honum
í kveðjuskyni, en Teitur var á
förum til Úganda. Nýja húsið
stendur rétt hjá Sólbakka og
heitir Snjóbakki. Þar er voldugur skafl og hafa röskir menn
á Flateyri gert þar mikil húsakynni á skömmum tíma og
eftir fyrirfram gerðri teikningu.
Skammt inn af fordyri er
bar sem nefnist Einarsbar.
Hægt er að fara tvær leiðir
niður í setustofu en sætin eru
höggvin í veggina. Skammt
frá barnum er gengið upp í
virkisturn. Um allt hús eru
holur í veggi fyrir kerti í álformum. Í samkvæminu logaði á þeim tugum saman og
herbergi og gangar líktust
helst ævintýrahöll eða sviðsmynd í Stjörnustríði. Ekki var
mjög hlýtt inni þegar teitið
hófst en það fór að lagast þegar fólki fjölgaði.
Um fimmtán manns munu
hafa lagt hönd að verki við
þetta hús. Einkum voru notaðar skóflur en einnig vélsög,
sem mun vera nýmæli í snjó-

Nokkrir gestanna í forstofunni, þeirra á meðal Lýður Árnason læknir.
húsagerð hérlendis. Þrátt fyrir þar fást eru mjög á eina lund,
Helst verður fundinn einn
óteljandi kertaljós er eldhætta öll til notkunar innvortis og alvarlegur galli á þessu annars
í húsinu talin hverfandi lítil. öll í vökvaformi. Læknirinn ágæta húsi. Sá galli kemur
Barinn Einarsbar er hann hefur látið þess getið, að þegar fram þegar vorar og kemur
formlega apótek. Eina framlag Vagninum fræga á Flateyri var jafnframt í veg fyrir að sú hugLýðs Árnasonar læknis á Flat- lokað um skeið á sínum tíma, mynd verði að veruleika, að
eyri til hússins var sú tillaga þá versnaði mjög heilsufar í hægt verði að nota húsið sem
að þar yrði apótek. Lyfin sem plássinu.
sumarbústað.
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Kitti Muggs
á Ísafirði hefur
keppt á gönguskíðum í hálfa öld
– þar á meðal á 24 Íslandsmótum í röð og má
heita fastur gestur í Vasagöngunni í Svíþjóð

„Ég held að hann sé úr leðri
allur í gegn, mannskrattinn,
ég skil þetta ekki. Hann er
eins og sauðnaut. Og étur eins
og sauðnaut. Samt er hann
alltaf jafngrannur.“ Þannig
lýsir einn ágætur fyrrum hvalfangari á Ísafirði Kristjáni
Rafni Guðmundssyni (Kitta
Muggs) skíðagöngukappa.
Kristján er komin hátt á sextugsaldur en tekur enn fullan
þátt í göngumótum bæði innanlands og utan. Enginn vafi
leikur á því að Kristján er í
betra formi en flestir jafnaldrar hans, enda hefur hann alla
tíð stundað gönguskíði, sem
virðist vera hin hollasta íþrótt.
Kristján steig fyrst á gönguskíði þegar hann var þriggja
eða fjögurra ára gamall. „Ég
var í þannig fjölskyldu að það
var óhjákvæmilegt að ganga
á skíðum. Ég þurfti ekki að
grenja mikið til að fá mín
fyrstu skíði.“

Ekki þótti gott að
hafa börn uppi á Dal
„Ég man fyrst eftir mér á
skíðum fimm ára gömlum. Þá
gekk ég fram og til baka í
hlíðinni fyrir ofan Eyrina. Þá
tíðkaðist það ekki að börn
væru að leika sér uppi á Seljalandsdal. Pabbi tók mig nú
samt með nokkuð ungan upp
á Dal og vakti það mikla athygli. Ég var eina barnið á
svæðinu og pabbi var eiginlega skammaður fyrir að taka
mig með. Tíðarandinn var allt
annar á þeim tíma.
Ég tók þátt í minni fyrstu
keppni fyrir hálfri öld, þá sjö
ára gamall. Fyrir mótinu stóð
Guðmundur Halldórsson,
sem nú stýrir félagi smábátaeigenda. Hann var mikill
skíðamaður á sínum tíma og
átti það til að standa fyrir
göngumótum fyrir börn. Mitt
fyrsta mót var haldið á Stakkanesi og man ég eftir því að ég
lenti í öðru sæti í mínum
flokki.“

Stórveislur í Tungu
„Á þessum tíma voru alltaf
haldnar göngukeppnir fyrir
krakka tvisvar eða þrisvar á
ári. Það er erfitt fyrir mig að
8
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muna árangur minn í þessum
keppnum, því þá fengu menn
ekkert alltaf verðlaunapeninga. Ef einhver verðlaun voru
í boði var það yfirleitt skíðaáburður eða eitthvað svoleiðis
smotterí.
Skíðaganga var mjög vinsæl íþrótt meðal barna. Um
leið og snjór var kominn í
hlíðar fórum við að ganga.
Við gengum mikið inni í
Tungudal við bæinn Tungu
og stundum voru þar haldin
mót. Þegar það var gert héldu
bræðurnir Sigurjón og Bjarni
sem bjuggu í Tungu miklar
veislur. Þeir höfðu ráðskonu
sem hét og heitir enn Símonía
og var dugleg við að baka
ofan í krakkana. Það voru alltaf stórveislur sem voru haldnar í Tungu kringum mót.“

Skíði og fótbolti
Kristján fór á sitt fyrsta Íslandsmót árið 1960. „Það var
haldið á Siglufirði þegar ég
var fimmtán ára gamall. Mér
gekk ágætlega á því móti og
varð fyrstur í mínum flokki.
Ég endurtók leikinn ári síðar
en þegar ég færðist upp í 1719 ára flokkinn voru alltaf einhverjir Siglfirðingar sem
skiptust á að vera á undan
mér. Ég var eiginlega alltaf
annar í þau þrjú ár sem ég var
í þessum flokki.
Ég keppti fyrir Skíðaráð
Ísfirðinga eins og það hét þá.
Fjögur íþróttafélög voru í
bænum, Vestri, Hörður, Reynir og Ármann sem öll kepptu
sín í milli á litlum mótum sem
haldin voru á Ísafirði, en sameinuðust undir merkjum
Skíðaráðsins á Íslandsmótum.
Ég æfði skíði hjá Ármanni en
keppti í fótbolta með Herði.“

Keppti fram
að fertugu
Kristján hélt að sjálfsögðu
áfram að keppa á Íslandsmótum eftir að hann varð tvítugur.
„Þá færðist maður upp í flokk
20 ára og eldri. Ég afrekaði
það að verða Íslandsmeistari
fyrstu tvö árin en varð svo
annar flestöll næstu ár eftir
það. Ég náði aldrei að verða
Íslandsmeistari aftur.

Alls keppti ég á 24 Íslandsmótum í röð. Undir það síðasta var ég kominn hátt í fertugt og var enn að keppa við
menn í kringum tvítugt. Þrátt
fyrir það gekk mér bærilega
og lenti alltaf í öðru til fimmta
sæti þó að ég væri orðinn þetta
gamall.
Ég fór aldrei að æfa úti í
löndum eins og oft var gert og
hefur orðið æ algengara í
seinni tíð. Reyndar fór ég til
Svíþjóðar í þrjá mánuði þegar
ég var átján ára gamall og
gekk þar nokkuð. Þetta voru
samt engar æfingar eins og
menn eru að stunda úti í dag,
þegar menn fara til Skandinavíu að hausti og koma ekki
aftur fyrr en að vori.“

Reynslan skiptir
miklu máli
„Ég þótti frekar gamall á
þessum síðustu Íslandsmótum mínum. Reynslan hefur
samt gífurlega mikið að segja
og hefur mér eflaust þess

vegna gengið svona vel að
halda í við þá sem voru á
hátindi ferilsins.“
Víst er að Kristján hefur
sótt nokkuð í reynslubankann
á seinni árum og er ekki hægt
að segja að reikningur hans
þar sé að verða innistæðulaus.
Hans reynsla hefur líka nýst
þegar hann fer með ungum
krökkum frá Skíðafélaginu á
mót, en af því hefur hann gert
nokkuð á undanförnum árum.
„Það skiptir öllu að kunna að
bera undir skíðin. Sama
hversu mikið menn læra um
áburð, þá er ekkert sem getur
komið í staðinn fyrir reynsluna.
Maður hefur lent í ýmsu á
sínum ferli og snjórinn getur
breyst lygilega hratt. Svo nefnt
sé dæmi, þá var ég á Ólafsfirði
fyrir nokkru, ekki að keppa
sjálfur heldur að aðstoða aðra
yngri krakka. Kvöldið fyrir
mót var 15 stiga frost og við
bárum undir skíðin þá um
kvöldið í samræmi við það.
Daginn eftir var kominn fimm
stiga hiti og snjórinn þungur

og blautur. Þegar svoleiðis
gerist verða menn að hafa snör
handtök og vera fljótir að
skipta um áburð.“

Elías rann of vel
„Þegar ég var á mínu besta
skeiði höfðum við marga góða
þjálfara. Ég held að þeirra
fremstur hafi að öðrum ólöstuðum verið Itar Dahl, norskur
maður sem þjálfaði okkur veturinn 1967-68. Hann var og
er enn alger snillingur og
manna fróðastur í því sem viðkemur skíðaáburði. Seinna
varð þessi maður mjög virtur
þjálfari og sá meðal annars
um þjálfun kvennalandsliðs
og unglingalandsliðs Norðmanna.
Itar Dahl var mjög kappsfullur þjálfari og sumir kölluðu hann ofstækisfullan.
Hann vildi meina að hægt væri
að nota hvaða tækifæri sem
var til að æfa sig. Þannig vildi
hann að við æfðum okkur þegar við gengum inn kirkjugólf
og gengum með „kraftig frøs-
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park“, eins og hann orðaði
það.
Það má segja að Itar hafi
verið of góður í að bera undir
skíði. Á landsmóti 1967 á
Siglufirði bar hann það vel
undir skíði Elíasar Sveinssonar að hann rann of vel, náði
illa kröppu beygjunum í brautinni og tafðist þess vegna.“

Hefur unnið 12 eða 13
Fossvatnsgöngur
Ein þeirra keppna sem
Kristján hefur hvað mestar
mætur á er Fossvatnsgangan
svokallaða. „Sú keppni hefur
mikla og merkilega sögu.
Fyrsta keppnin var haldin á
fjórða áratug síðustu aldar og
hefur verið haldin svo til
sleitulaust síðan.
Ég keppti fyrst í göngunni
árið 1956. Þá var ég ekki nema
12 ára gamall en mjög óvenjulegt var að menn kepptu svona
ungir. Ég held að það hafi
meira að segja ekki verið löglegt, menn hafi þurft að vera
sextán eða sautján ára. Ég

skreið samt einhvern veginn
fram hjá varðhundunum og
náði að taka þátt.
Ekki vann ég þessa fyrstu
Fossavatnsgöngu
mína.
Seinna fór mér að ganga betur
og hef tólf eða þrettán sinnum
verið svo heppinn að koma
fyrstur í mark.“

Heimsmeistaramót
lögreglumanna
Kristján hefur verið duglegur við að taka þátt á mótum
erlendis. Þannig hefur hann
til dæmis tvisvar keppt á Ítalíu.
„Þar keppti ég á heimsmeistaramóti lögreglumanna. Þetta
var að sjálfsögðu á þeim tíma
þegar ég var lögga, 1981 og
82. Ég keppti í 15 kílómetra
göngu og lenti í 9. sæti fyrra
árið en man ekki alveg hvar
ég lenti það seinna. Ég var þó
einhvers staðar í tíu efstu
sætunum í seinna skiptið.
Á þessu móti voru lögreglumenn frá 15 eða 20 löndum,
þar á meðal Svíar, Finnar,
Rússar, Austurríkismenn,
Þjóðverjar,
Júgóslavar,
Bandaríkjamenn og jafnvel
Ástralir. Það sá ég í fyrsta og
eina skiptið þeldökkan mann
ganga á skíðum.“

Þetta er fyrsta myndin sem tekin var af Kristjáni Rafni á
skíðum.

Starfsfólk farið að
þekkja Kristján
Kristján hefur margoft tekið
þátt í hinni frægu Vasagöngu
í Svíþjóð. „Árið 1994 fór 15
manna hópur frá Ísafirði til
Svíþjóðar. Svo til eini tilgangur fararinnar var að taka þátt í
þessari keppni. Eftir þetta hef
ég farið á hverja einustu keppni en fáir aðrir hafa komið öll
árin.
Við höfum tekið á leigu
sumarhús og verið í því í fimm
daga. Við förum yfirleitt á
fimmtudegi, göngum á sunnudegi og fljúgum aftur heim á
þriðjudegi. Þegar við erum
ekki að keppa eða æfa okkur
skoðum við okkur um.
Ég hef nú tekið átta sinnum
þátt í göngunni og nú er svo
komið að starfsfólk verslana í
nágrenni við gönguna er farið
að þekkja mig með nafni.“

Upp í mót
Gífurlegur fjöldi tekur þátt
í Vasagöngunni. „Ég held að
það séu um 15 þúsund manns
en þar að auki eru yfirleitt um
fimm þúsund að horfa á.
Þannig er maður þarna innan
um svona 20.000 manns, sem
er svipað og aðsókn að meðal
fótboltaleik.
Vasagangan er frekar löng
eða um 90 kílómetrar. Menn
byrja á því að klífa mikla
brekku, en síðan er leiðin svo
til öll niður í mót.“
Kristján hefur tekið þátt í
fleiri göngum. „Ég hef nokkrum sinnum tekið þátt í hinni
norsku Birkibeinagöngu. Hún
er 58 kílómetra löng, en þó
hún sé talsvert styttri en Vasagangan er hún síst auðveldari.
Þar liggur svo til allt upp í
mót og endar keppnin rúmum
200 metrum ofar en hún byrjar. Hæsti punktur er rúmum
600 metrum ofar en byrjunarmarkið.“

Kristján Rafn Guðmundsson, keppandi nr. 2148 í Vasaloppet-göngunni í Svíþjóð.

Kristján Rafn hefur átt marga bíla um ævina. Hér er hann á þeim fyrsta.

Kristján Rafn á gönguskíðum með félögum sínum árið 1968.

Á skíðum á Ítalíu. Þar tók Kristján Rafn þátt í heimsmeistaramóti lögreglumanna árin 1981 og 1982.
Þegar kennarar kvarta
Á skíðum í Danmörku vík.
undan óþekkum börnum, þá
Kristján á í mestu erfiðleik- er þeim sagt að þeir hefðu átt
um með að ferðast án þess að að vera í skólanum þegar þeir
taka með sér skíði. „Eitt sinn Konni eða Óli Halldórs voru
fór ég til Danaríkis til að heim- þar nemendur.
Á sumrin göngum við á fjöll
sækja dóttur mína sem þá bjó
í Álaborg. Það vakti mikla á tveimur jafnfljótum og á
athygli að ég tók gönguskíðin veturna göngum við á skíðum.
með mér. Mér tókst með Við erum orðnir nokkuð góðir
herkjum að ganga á skíðum vinir, spjöllum mikið saman
um Danmörku. Þá snjóaði og ekki eru menn alltaf að
einn dag og ég greip gæsina á vanda orðavalið. Ég held að
meðan hún gafst. Danirnir margir myndu reka upp stór
voru mjög hissa að sjá mann eyru ef ég færi að hafa eftir
á gönguskíðum. Um kvöldið sumt af því sem sagt er.“
var allur snjórinn farinn.“

Óvandað orðaval

Verða að prófa
að vera þreyttir

Kristján hefur ekkert yfir
aðstöðu vestfirskra gönguskíðamanna að kvarta. „Það
var mikil bót að fá ljósakerfið
uppi á Dal. Þar er nú hægt að
ganga öllum stundum. Ljósin
hjálpa sérstaklega mikið til
þegar snjó skefur, þá sést allt
miklu betur en myndi ella
gera.
Ég tilheyri nokkuð virkum
gönguhóp sem æfir saman
allan ársins hring. Í þessum
hóp eru menn sem að eiga
enga peninga og aðrir sem
eiga nóg af peningum. Svo er
einn í hópnum sem vinnur við
að passa peningana sem sumir
eiga og annar sem reynir að
rukka þá í hópnum sem eiga
enga peninga. Konráð Eggertsson komst inn í hópinn
vegna sérstakra eiginleika.
Ekki endilega af því að hann
er Bolvíkingur að uppruna
heldur frekar vegna þess að í
seinni tíð hefur hann verið
notaður sem viðmiðun í
Grunnskólanum í Bolungar-

„Ég hef undanfarin sex eða
sjö ár verið að aðstoða skíðakrakka á mótum, verið eins
konar fararstjóri. Ég er að
sjálfsögðu manna kátastur
með þann góða árangur sem
ísfirska skíðafólkið hefur verið að ná á mótum að undanförnu. Hins vegar bendi ég á,
að árangur á mótum er ekki
það sem mestu máli skiptir.
Ég hef aldrei verið hrifinn af
mikilli keppni meðal ungra
barna. Ég tel að þau hafi gott
af hæfilegri æfingu og fái að
reyna með sér en keppnisskapinu verður að halda í hófi.
Ég held að allir hafi gott af
því að æfa gönguskíði eða
íþróttir yfirleitt. Menn verða
að prófa að verða almennilega
þreyttir. Það skiptir miklu máli
í lífinu að kunna að gera eitthvað eftir að maður er orðinn
þreyttur, sama hvort það er á
líkamlega eða andlega sviðinu. Það er eitt af því sem
maður lærir af því að ganga á
skíðum.“
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Ennþá slær ungmennafélagshjartað í Bolungarvík
Benedikt Sigurðsson beitir og þjálfar, beitir og þjálfar ...
Benedikt Sigurðsson hefur
stundað þjálfun hjá Sunddeild
Ungmennafélags Bolungarvíkur í
vetur og sinnt því starfi af miklum
dugnaði og áhuga. Fljótlega fjölgaði verulega þeim krökkum sem
æfa sundið í Bolungarvík og þess
vegna fékk hann Sólveigu systur
sína til liðs við sig til að annast
yngstu hópana. Fyrir skömmu
fóru fjórar sundstúlkur úr Bolungarvík á Innanhússmeistaramót Íslands í Vestmannaeyjum og
var Sunddeild UMFB þar með
langyngsta liðið eða á aldrinum
11-14 ára.
Illa hefur haldist á sundþjálfurum í Bolungarvík á liðnum árum
og þar með hefur vantað samfellu
í sundþjálfunina. „Menn koma og
fara og þeir hafa kannski verið
eitt eða tvö ár og svo enginn á
milli“, segir Benedikt. „Það er
mjög slæmt að þurfa alltaf að
byrja upp á nýtt.“
Þetta ásamt brottflutningi
fólks úr Bolungarvík hefur
valdið því, að ungum iðkendum sundsins hefur
fækkað og margt af ungu
og efnilegu sundfólki hefur
hætt æfingum. Í vetur hefur

sundkrökkunum sem stunda
reglulegar æfingar hjá Sunddeild UMFB hins vegar fjölgað mjög. „Þegar ég tók við
voru liðlega 20 í deildinni en
núna erum við Sólveig með
37, þar af 21 í yngri hóp, níu

ára og yngri, og 16 í eldri hóp,
10 ára og eldri.“ Reyndar er
allur sundhópurinn mjög ungur miðað við það sem almennt
gerist hjá sundfélögum.

Þrotlausar æfingar
Yngri hópurinn æfir þrisvar
í viku en eldri hópurinn sex
sinnum í viku. Æfingarnar hjá
eldri krökkunum eru frá kl.
hálf sex til sjö á kvöldin, sex
daga vikunnar. Auk þess er
þrisvar sinnum í viku farið í
þrekæfingar og farið út að
hlaupa. Þannig má segja að
æfingarnar hjá þeim eldri séu
níu sinnum í viku. „Þegar ég
var að æfa, þá var æft bæði á
morgnana og kvöldin. Þá
hafði Sunddeildin laugina út
af fyrir sig á æfingum. Núna
er plássleysi og við fáum ekki
mikið af lauginni. Við þyrftum
að hafa alla laugina á æfingum
eins og Vestri á Ísafirði hefur
á sínum æfingum“, segir
Benedikt.
Hann segir að Sundlaug
Bolungarvíkur sé almennt
nokkuð vel sótt og tiltölulega
mikið af Ísfirðingum. „Þeim
þykir hún betri en Sundhöllin
á Ísafirði. Aðstaðan hér er mun
betri, t.d. eru hér góðir heitir
pottar. En þó að laugin á Ísafirði sé kannski ekki slæm, þá
er hún orðin nokkuð gömul
og aðstaðan eftir því.“ Hins
vegar eru laugarnar í Bolungarvík og á Ísafirði jafnlangar
eða 16,67 metrar.

Rær á sumrin,
beitir á vetrum
Benedikt Sigurðsson er 26

ára, sonur Sigurðar B. Hjartarsonar (Sigga Hjartar) í Bolungarvík sem aftur er sonur
Hjartar heitins Stapa á Ísafirði,
sem flestir kannast við. Móðir
Benedikts er Kristín Karvelsdóttir (Stína Karvels), dóttir
Karvels Pálmasonar fyrrum
alþingismanns. Á sumrin
stundar Benedikt sjómennsku
en beitir á veturna. Þess vegna
fer hann mjög snemma til
vinnu á morgnana, eða yfirleitt
milli fimm og sex, en þá er
vinnudagurinn yfirleitt búinn
um þrjúleytið. Benedikt var
um sex ára skeið á rækjunni
með föður sínum en fór síðan
á hraðfiskibátaveiðar á sumrin. Á síðasta sumri var hann á
Núp frá Blönduósi, flottum
spíttara, segir hann.
„Ég hef róið á klikkkerfinu
eða stresskerfinu svokallaða
undanfarin sumur, þ.e. dagakerfinu. Þetta kerfi gerir mann
hálfgeðveikan. Maður þarf að
vera úti í sólarhring í einu og
þess vegna orðinn heldur
slappur þegar komið er heim
úr róðri. Þetta er stöðugt stress
þegar maður er ekki á sjó, að
fylgjast með veðrinu sólarhring fram í tímann. Það mætti
breyta þessu kerfi í klukkutímakerfi eins og oft hefur verið rætt um.“
Mikið er um aðkomubáta í
verstöðinni Bolungarvík en
þaðan hafa á undanförnum árum róið jafnvel milli sextíu
og sjötíu bátar yfir sumarið.
Benedikt er bjartsýnn á framtíðina í Bolungarvík, svo
framarlega sem ýsan og steinbíturinn verða ekki sett í
kvóta. „Ef það verður gert, þá

er allt búið hér. Maður getur
aldrei vitað hverju þeir sem
ráða taka upp á.“

Dagurinn
tekinn snemma
Þegar við Benedikt spjöllum saman heima hjá honum
við Hafnargötuna er klukkan
að ganga sex að morgni. Hann
þarf bráðum að fara að beita.
Eins og vænta má eru konan
hans og sonur þeirra ennþá
sofandi. Kona Benedikts heitir Fjóla Bjarnadóttir, Bolvíkingur að uppruna eins og
hann, og sonurinn sem er að
verða fimm ára heitir Sigurður
Bjarni eins og afinn í föðurættina. Svo er von á frekari
fjölgun í lok ágúst í sumar.
Auk húsbóndans er aðeins
einn annar af „heimilisfólkinu“ á fótum. Það er tíkin
Lukka Dís, kolsvört og vingjarnleg af Labradorkyni. Hún
er nauðalík Nökkva, leitarhundinum hans Jóns Bjarna
lögregluvarðstjóra í Bolungarvík. Reyndar munu þau hafa
átt fremur náin kynni sem leitt
hafa til fjölgunar svartra
Labradorhunda.
Gott morgunkaffi skiptir
miklu fyrir þá sem eru í beitningunni í Bolungarvík. „Það
tíðkast ekkert að fara í mat
eða kaffi“, segir Benedikt,
„menn beita bara þangað til
það er búið.“

Konur og útlendingar
Við fáum okkur meira kaffi.
Benedikt segir að það hafi farið mjög í vöxt á síðustu árum

að kvenfólk sé í beitningunni.
„Núna eru þær kannski þrjátíu
til fjörutíu prósent og það
lætur nærri að þriðji hver maður í beitningunni hér sé útlendingur.
Konurnar geta vel beitt. Þær
eru handfljótar og oft sneggri
en karlarnir. Sérstaklega eru
Pólverjarnir og Tælendingarnir afburðaduglegir. Þetta fólk
er bara komið hingað til að
vinna og hlífir sér aldrei.“

Vantar 25 m laug
Íþróttaaðstaðan í heild í
Bolungarvík verður að teljast
mjög góð, ekki síst ef miðað
er við stærð byggðarlagsins.
„Það sem vantar aftur á móti“,
segir Benedikt, „hvort sem
það er hér eða á Ísafirði eða
annars staðar hér á norðursvæðinu, er 25 metra keppnislaug. En þetta er mjög erfitt
þegar sveitarfélögin eru peningalaus. Nú hefur verið
ákveðið að halda Landsmót
UMFÍ 2004 hér á norðursvæði
Vestfjarða. Þá er að sjá hvað
gert verður, hvort komið verður upp laug til frambúðar eða
bráðabirgðalaug sem svo
verður rifin, eins og gert var á
Húsavík. Það er líka dýrt að
reka svona laug.“

„Bara einhver
Vestfjarðamet“
Á sínum tíma var mikill
kraftur í Sunddeild Bolungarvíkur. Bolvíkingar voru löngum með eitt besta lið eða allra
besta lið á landinu í yngri aldurshópum. Þegar Benedikt er

Fjölmenn flutningshátíð hjá 3X-Stáli á Ísafirði

Nýja húsnæðið gjörbreytir allri aðstöðu
Um 150 manns komu í
flutningsfagnað hjá 3XStáli ehf. á Ísafirði síðdegis
á föstudags. Meðal þeirra
sem fluttu ávörp í fagnaðinum var Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar. 3X-Stál er nú flutt í
helmingi stærra húsnæði í
stórhýsinu við Sindragötu
5 þar sem Niðursuðuverksmiðjan hf. var á sínum
10
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tíma. Frá því að fyrirtækið
keypti húsið í vetur hafa verið
gerðar þar umfangsmiklar
breytingar. Björgunarfélag
Ísafjarðar annaðist hreinsun
hússins en fyrirtækin Ágúst
og Flosi, Rafskaut og Áral
sáu um breytingarnar. Að sögn
Jóns Páls Hreinssonar, markaðsstjóra, eru forsvarsmenn
hjá 3X-Stáli mjög bjartsýnir
á framtíðina.

Nýja húsnæðið gjörbreytir
allri aðstöðu starfsmanna.
Þarna verður einnig til húsa
fyrirtækið Rennex, sem er í
eigu 3X-Stáls og starfsmanna
sjálfra og hefur á að skipa
nýjum og fullkomnum tölvustýrðum rennibekk. Framkvæmdastjóri Rennex er
Steingrímur Einarsson rennismiður.
Eigendur 3X-Stáls eru Jó-

Eigendur 3X-Stál ehf. F.v. Jóhann Jónasson, Albert Högnason og Páll Harðarson.
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spurður hvort hann hafi verið
góður og hvað hann hafi unnið
til afreka á þeim vettvangi,
svarar hann:
„Það var nú ekki neitt
merkilegt. Bara einhver Vestfjarðamet. Reyndar syntum
við undir Íslandsmeti í boðsundi á aldursflokkamóti í
Vestmannaeyjum árið 1988 en
það var dæmt ógilt vegna þjófstarts. Ég man það eins og
það hafi gerst í gær. Reyndar
unnum við það mót þrátt fyrir
að þetta sund væri ógilt. Þetta
var síðasta mótið sem lið Bolvíkinga vann. Eftir það fór að
halla undan fæti.“

Ferð á mót hefur
mikið að segja
Benedikt segir að ferð á mót
eins og á Innanhússmeistaramótið í Vestmannaeyjum um
daginn hafi mikið að segja
fyrir hina ungu keppendur,
jafnvel þótt við miklu eldri og
reyndari keppinauta sé að
eiga, og kannski ekki síst þess
vegna.
„Það er eins og vítamínsprauta fyrir þau að kynnast
þessu, sjá besta sundfólk
landsins í keppni og vera með
á stóru móti í öðrum landshluta. Stelpurnar koma tvíefldar til baka.“ Hann segir
líka að frammistaða Heiðars
Inga Marinóssonar á Ísafirði
á þessu móti, en hann gerði
sér lítið fyrir og vann fyrsta
Íslandsmeistaratitil Vestfirðinga í sundi í mörg ár, hafi
mikið að segja fyrir þau yngri
og hvetji þau áfram.

Spilaði með Hallbirni
Benedikt er hættur að spila
á skemmtunum, að minnsta
kosti í bili. Vinnan og þjálfunin taka tíma hans allan. Áður
lék hann á harmóniku með
ýmsum grúppum. Meðal annars með Hallbirni Hjartarsyni
í nokkur ár ásamt fleiri Bolvíkingum, svo sem Pálma
„Það er eins og vítamínsprauta fyrir unga fólkið að
kynnast þessu, sjá besta
sundfólk landsins í keppni
og vera með á stóru móti í
öðrum landshluta.“

Karvelssyni frænda sínum,
Sigga Lassa og fleirum.
„Við spiluðum bæði fyrir
norðan og héldum líka fullt af
tónleikum fyrir Hallbjörn eftir
að Kántrýbær brann. En ég er
hættur. Þetta er erfiður bransi.“

Hélt að það
yrði lítið mál
Þó að þjálfunin hjá þeim
systkinum Benedikt og Sólveigu hafi gengið vel í vetur,
þá hafa þau aldrei fengist við
slíkt áður. „Þetta er alveg nýtt
fyrir mér en mér finnst mjög
skemmtilegt að prófa þetta.
Þegar ég var beðinn að koma
að þjálfa, þá renndi ég blint í
sjóinn. Það var á föstudegi í
lok september í haust og í
rauninni allt of seint til að
byrja þjálfun fyrir keppnistímabilið. En ég samþykkti
þetta og hélt að það yrði lítið
mál, kannski klukkutími á
dag. En svo fóru hjólin að
snúast og þetta vatt upp á sig
og varð miklu meira en ég
hafði búist við.
Ég byrjaði með alla hópana,
frá þeim yngstu og upp í þá
elstu en ég sá að það gekk alls
ekki upp. Þess vegna fékk ég
Sólveigu systur til liðs við mig
og hún sér um yngri hópana,
níu ára og yngri, og ferst það
mjög vel. Ég hef hins vegar
einbeitt mér að eldri hópunum
og segja má að ég sé heltekinn
af þessu. Ég hugsa helst ekki
um annað þegar ég er kominn
heim úr vinnunni!“
Sólveig Sigurðardóttir er
þremur árum eldri en Benedikt bróðir hennar. Á ungum
aldri var hún var líkt og hann
mjög efnileg í sundinu. „Við
hættum bara allt of ung“, segir
hann.

„Ungmennafélagshjartað“
Ungmennafélagshjartað er
ríkt og sterkt í Bolungarvík,
líkt og víðar. Benedikt hefur
litla sögu að segja af því, sem
gerðist fyrir um tíu árum eða
nokkru eftir að hann var
hættur að æfa eins og fleiri
sem höfðu verið í hinu öfluga

liði UMFB á árunum þar á
undan. „Guðmundur Hrafn
Arngrímsson félagi minn,
tveimur árum eldri en ég,
var fenginn til að keppa á
EG-móti í sundi sem hér
var haldið. Hann var þá
sautján ára og var hættur að
æfa fyrir einu ári. Hann var
eitthvert mesta afreksmannsefni í sundi sem Vestfirðingar hafa átt. Á meðan
hann keppti var hann alltaf í
fyrstu sætunum. Þarna var
hann skráður með annan
besta tímann en því hafði
hann ekki átt að venjast.
Landsliðsmaður á Ísafirði
var skráður með besta tímann.
Þetta var mesta niðurlæging sem Guðmundur hafði
orðið fyrir, að vera skráður
á eftir Ísfirðingi. Hann sýndi
í þessu sundi hvað menn
komast áfram á viljanum og
vitneskjunni um að vera að
keppa fyrir sitt félag í Bolungarvík. Hann var alveg
snarvitlaus í lauginni og var
hálfri laugarlengd á undan
Ísfirðingnum í markið. Ég á
þetta sund á myndbandi sem
vitnisburð um það“, segir
Benedikt, „hvernig ungmennafélagshjartað getur
drifið menn áfram.“

Grundvöllurinn
skiptir mestu
Benedikt finnst að stundum og helsti oft hér vestra
sé of lítil rækt lögð við
grundvöllinn í íþróttastarfinu, þjálfun og uppbyggingu yngstu flokkana. „Mér
finnst það áberandi í starfi
íþróttafélaga hér á Vestfjörðum, að það sé oft eins
og allt of mikið sé sparað í
yngstu flokkunum. Það eru
einmitt þeir flokkar þar sem
síst á að spara.
Ef áherslan er lögð á
grunninn, þá skilar það sér
þegar fram í sækir. Það er
dýrt að vera að kaupa utanaðkomandi atvinnumenn í
meistaraflokkum félaganna. Mér finnst miklu
skynsamlegra að rækta upp
eigin afreksmenn í íþróttum.“

Höfuðstöðvar 3X-Stál ehf.
eru við Sindragötu á Ísafirði.

Fjölmenni var í veislunni.
hann Jónasson, Albert Högnason og Páll Harðarson. Í framleiðsludeild fyrirtækisins á
Ísafirði eru 25 starfsmenn og
hjá dótturfyrirtækinu Stálnausti í Reykjavík eru 6 starfs-

menn. Í Kanada starfar dótturfyrirtækið 3X-Stal Inc. með
þrjá til fimm starfsmenn, en
það var stofnað í byrjun þessa
árs. Loks er að nefna markaðsfyrirtæki í Bandaríkjunum,

sem er að hluta í eigu 3XStáls en Lárus Guðbjartsson
stjórnar. Samtals eru starfsmenn hjá 3X-Stáli eða fyrirtækjum á vegum þess um 40
talsins.

Jónas H. Pétursson,
vélvirki og einn eigenda
vélsmiðjunnar Þryms ehf.
á Ísafirði hafði um margt
að spjalla við Halldór
Halldórsson, bæjarstjóra
Ísafjarðarbæjar.
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Endurskipulagning hjá Pólnum hf. á Ísafirði

Nokkrum starfsmönnum sagt upp
Nokkrum starfsmönnum
Pólsins á Ísafirði hefur verið
sagt upp störfum. Að sögn
Sævars Óskarssonar framkvæmdastjóra eru uppsagnir-

nar liður í endurskipulagningu
fyrirtækisins. „Það er ekkert
endilega verið að láta alla fara
fyrir fullt og allt“, segir Sævar.
„Fyrir dyrum liggur uppstokk-

un á starfsemi fyrirtækisins
og starfsfólkinu er sagt upp
svo við eigum hægara um vik
með að endurskipuleggja.“
Sævar tekur það skýrt fram

að Póllinn sé ekki að hætta
rekstri. Fyrirtækið var stofnað
í maí árið 1966 og hefur alla
tíð verið í sama húsnæði að
Aðalstræti 9.

Frá æfingunni á Óshlíð.

Sameiginleg æfing Er
nis í Bolungarvík og Tinda í Hnífsdal
Ernis

Rútuslys sviðsett á Óshlíð
Sameiginleg æfing björgunarsveitanna Ernis í Bolungarvík og Tinda í Hnífsdal var
haldin við Steinsófæru á Óshlíð á laugardagsmorgun. Þær
forsendur voru gefnar, að rúta
hefði farið þar fram af snarbröttum vegkantinum og fólk
væri slasað bæði niðri í flakinu og ofar. Við þær aðstæður
sem eru á Óshlíð um þessar

mundir er mjög erfitt að athafna sig í flughálum brattanum.
Fljótlega komu menn úr
Erni á staðinn og vörubíll með
krana og bómunni var rennt
eins langt niður og hægt var.
Kaðlar voru lagðir og björgunaraðgerðir hafnar undir
stjórn Bergs Karlssonar, formanns Ernis. Hann var jafn-

framt í sambandi við Magnús
Helgason, formann Tinda, en
liðsmenn hans lögðu strax af
stað með bíla og búnað og
gúmmíhraðbátur var fljótlega
kominn úr Hnífsdal í fjöruna
við Steinsófæru.
Nokkuð á þriðja tug fólks
tók þátt í æfingunni eða rúmur
tugur frá hvorri björgunarsveit. Þessar tvær sveitir hafa

aðsetur sín hvorum megin við
Óshlíðarveginn og því koma
slys á þeirri leið fyrst til kasta
þeirra. Æfingin var ekki aðeins ætluð til þess að prófa
búnað og þjálfa mannskapinn,
heldur einnig til að samhæfa
störf sveitanna tveggja þegar
til alvörunnar kann að koma
við aðstæður sem þessar.

Leiguflug Ísleifs Ottesens hætt Vestfjarðaflugi

Sjúkraflugvél frá Mýflugi á Ísafirði
Sjúkraflugvél frá Mýflugi
kom til Ísafjarðar í síðustu
viku, eftir að samningum
við Leiguflug Ísleifs Otte-

sens var slitið. Vélin er af
gerðinni Piper P-350 Chieftain og hafði verið notuð til
sjúkraflutninga á Vestfjörðum

í tvö ár áður.
Mýflug er undirverktaki Íslandsflugs en Hálfdán Ingólfsson er flugstjóri í sjúkra-

fluginu. Íslandsflug hefur
tekið við áætlunarflugi sem
LÍO hafði með höndum á
Vestfjörðum.

ÚTBOÐ: GATNAGERÐ Á FLATEYRI,
1. ÁFANGI
Tæknideild Ísafjarðarbæjar óskar eftir
tilboðum í endurbyggingu gatna og
lagna á Flateyri.
Um er að ræða jarðvegsskipti og lagnir
ásamt yfirborðsfrágangi. Allar göturnar skal fullgera með klæðningu, kantsteinum og gangstéttum.
Helstu magntölur:
Uppúrtekt
3.680m³
Fylling
2.600m³
Lagnaskurðir
1.940m
Holræsalagnir Ø200
800m
Holræsalagnir Ø250
560m
Holræsalagnir Ø300
120m
Heimæðar Ø150
625m
Vatnslagnir Ø110
590m
Vatnslagnir Ø90
130m
Klæðning
5.450m²
Kantsteinar
1.440m
Hellulagðar gangstéttar 1.140m²
Útboðsgögn verða seld á bæjarskrifstofu frá og með miðvikudeginum
18. apríl nk. á kr. 7.500.- eintakið.
Tilboð verða opnuð á tæknideild
föstudaginn 4. maí 2001 kl. 11:00.
Tæknideild Ísafjarðarbæar.

Lögfræðingur
Laust er til umsóknar hjá embættinu starf
lögfræðings sem skal vera dómara til aðstoðar, sbr. 17. gr. 1. nr. 15/1998. Miðað er við
að ráða í starfið frá 1. júlí nk. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Stéttarfélags lögfræðinga í ríkisþjónustu.
Umsóknir skal senda skrifstofu embættisins
að Hafnarstræti 1, Ísafirði, fyrir 15. maí nk.
Nánari upplýsingar veitir dómstjóri í síma
456 3112.
Héraðsdómur Vestfjarða.

Að kunna að semja í sjómannaverkfalli
Þrátt fyrir allt lifa Íslendingar að mestu af sjávarafurðum. Framlag sjávarútvegsins til íslenska þjóðarbúsins er langstærsti einstaki hluturinn í útflutningstekjum,
sennilega milli 65 og 70%, þótt bæði stóriðja og ferðaþjónusta hafi vaxið. Litlu
skilar verðbréfamangið til þjóðarinnar en sennilega meiru í einstaka vasa. Mikilvægi sjávarútvegsins, fiskveiða og fiskvinnslu, verður ekki ofmetið. Þess vegna
er brýnt að ljúka samingum sjómanna og útgerðarmanna. Því miður virðist óravegur á milli sjónamiða og sjaldan hafa sjómenn átt lengra í land, svo gripið sé
til myndlíkingar. Hið sama gildir um útgerðarmenn.
Margt kemur til. Í raun hafa sjómenn og viðsemjendur þeirra
ekki samið í undanförnum kjaradeilum. Alþingi hefur gripið
fram fyrir hendur semjenda og talið sig hafa til þess ærinn rök
á undanförnum árum. Að sumu leyti má fallast á það, en gallinn við þessa
frammítöku löggjafarvaldsins er augljós: Sjómenn og fulltrúar útgerðarinnar
kunna ekki þá list að setjast að sama borði og vinna sig í gegnum ferlið sem leiðir
til sameiginlegrar niðurstöðu, samninga um kaup og kjör.
Við sem stöndum hjá og reynum að átta okkur á því hver ásteytingarsteinninn
er í kjaradeilunni erum litlu nær þrátt fyrir fréttir. Þær eru nefnilega fáorðar um
hvað veldur að samningar takast ekki. Helst er að sjá og heyra að útgerðirnar vilji
fækka mönnum í áhöfnum vegna tækniframfara og á hinn bóginn vilji sjómenn
það ekki. Þetta hvort tveggja er auðskilið, því hver stendur ekki vörð um

Netspurningin

hagsmuni sína? En í fréttaskýringar eða frásagnir sjómanna og útgerðarmanna
vantar útlistun á því hvað í raun er verið að tala um. Fákunnandi um sjómennsku
vita ekki annað en að sjómenn hafi það gott, þrátt fyrir allt. Kannski er það
einmitt þess vegna sem verkalýðshreyfingin í landi, sem alltaf er semja, rís ekki
upp og krefst þess með með aðgerðum af einhverju tagi, að vinnuveitendur, útgerðir og útgerðarmenn, ljúki samningum strax. Sú staðreynd er löngu kunn, að
fáir hafa samúð með hálaunamönnum.
Sjómenn hafa að nokkru leyti skákað í því skjólinu, að
eiga virðingu almennings fyrir erfið og mikilsverð störf sín. En
á hinn bóginn mættu þeir vera duglegri að kynna fyrir okkur í
hvað fólgið er í þeim. Orðið sjómaður hefur ekki alltaf sömu
merkingu. Sjómaðurinn á frystitogaranum býr við annað vinnuumhverfi en hinn
er sækir sjóinn á hraðbáti úr plasti. Samúð Vestfirðinga með málstað sjómanna er
vafalaust meiri en þeirra sem búa í Reykjavík og eru í snöggtum minni tengslum
við sjómennsku en hér er alvanalegt, þó mörgum þyki sérkennilegt hve margir
sjómenn á togurum, sem gerðir eru út frá Ísafirði, skuli búa syðra og greiða
þangað útsvar og opinber gjöld.
Þannig fjarlægist sjómaðurinn almenning æ meir og verður í hugum hans
aðeins andstæðingur útgerðarmannsins í kjaradeilu en ekki máttarstólpinn í
byggðinni sinni. En þeir verða samt að læra að semja, annað gengur ekki.

Stakkur skrifar

Spurt var:
Ertu sátt(ur)
við skipulag
Vestfjarðahlutans í
símaskránni?
Alls svöruðu 292.
Já sögðu 101 eða 34,59%
Nei sögðu 131 eða 44,86%
Alveg sama sögðu
60 eða 20,55%

Netspurningin er birt vikulega á bb.is og þar geta
lesendur látið skoðun sína
í ljós. Aðeins er tekið við
einu svari frá hverri tölvu.
Niðurstöðurnar eru síðan
birtar hér.

Stakkur hefur ritað vikulega pistla í Bæjarins besta í mörg ár. Skoðanir hans á mönnum og málefnum hafa oft verið umdeildar og vakið umræður. Þær þurfa alls
ekki að fara saman við skoðanir útgefenda blaðsins. Þrátt fyrir það bera ábyrgðarmenn blaðsins ábyrgð á skrifum Stakks á meðan hann notar dulnefni sitt.
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helgardagbókin

sk
emmtanir · fundir · fólk · sjónvarp · veður · íþróttir · fréttir · kirkjustarf
skemmtanir

veðrið
Horfur á fimmtudag:
SA 10-15 m/s, rigning og
hiti 1-6 stig á Suður- og
Vesturlandi en hæg suðlæg átt, léttskýjað og
vægt frost norðaustantil.
Horfur á föstudag:
Fremur hæg suðlæg eða
breytileg átt, skúrir eða
rigning og hiti 2-7 stig.
Horfur á laugardag:
Norðanátt, víða 8-13 m/s.
Éljagangur eða snjókoma
og vægt frost norðantil en
skýjað með köflum og hiti
1-6 stig sunnanlands.
Horfur á páskadag:
Norðanátt, víða 8-13 m/s.
Éljagangur eða snjókoma
og vægt frost norðantil en
skýjað með köflum og hiti
1-6 stig sunnanlands.
Horfur á 2. í páskum:
Hæg suðvestlæg átt,
dálítil él og svalt.

netið

www.abbi.freeservers.com

Heimasíða Alberts
Skarphéðinssonar. Yfirskrift síðunnar er ,,Velkomin á heimasíðu kóngsins.“ Þar má finna ýmsar
persónulegar upplýsingar
um Albert og myndir og
fréttir af vinum hans og
vandamönnum. Á síðunni
er hægt að spila fótbolta,
póker, kúluspil, sjóorrustu
og fleiri leiki. Einnig býður
Albert gestum upp á að
nota þýðingavél sem
þýðir setningar úr ensku
yfir á frönsku.

helgin
Edinborgarhúsið:
Kómedíuleikhúsið frumsýnir einleikinn Leikur án
orða eftir Samuel Beckett
á skírdag kl. 20:30 í nýja
leikhússalnum sem nú er
í smíðum í Edinborgarhúsinu á Ísafirði. Hér er
um að ræða fyrsta verkið
sem sýnt er í salnum.
Leikari er Elfar Logi
Hannesson, höfundur
tónlistar er Kristinn
Níelsson og leikstjóri er
Guðjón Ólafsson. Í stuttu
máli fjallar leikritið um
mann sem fyrirvararlaust
og án nokkurra skýringa
er kastað út í eyðimörk
þar sem hans bíða mörg
óvænt ævintýr. Máling
verður eftir sýningu.
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09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.02 Fagriskógur (3:10)
09.10 Þumallína
10.35 Kötturinn með höttinn
11.00 Gaui garðvörður
11.25 Pollýanna
13.35 Hlé
15.30 Jósef (2:2)
17.00 Fréttayfirlit
17.03 Leiðarljós
17.45 Sjónvarpskringlan
17.58 Táknmálsfréttir
18.05 Stubbarnir (35:90)
18.30 Búrabyggð (10:96)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.30 Skáldið frá Hamri. Þáttur um
skáldið Þorstein frá Hamri. Meðal annars
er farið á bernskuslóðir hans að Hamri í
Borgarfirði.
20.10 Tónlist milli hrauns og jökla.
Heimildarmynd um umhverfi, sögu og
mannlíf á Klaustri .
20.45 Fréttir aldarinnar
20.55 Sjálfstætt fólk - Annar hluti.
21.55 Jóhanna af Örk (2:2).
23.25 Meðan þú svafst. (While You
Were Sleeping) Bandarísk bíómynd frá
1995. Einmana ung kona í Chicago
bjargar draumaprinsinum sínum frá ræningjum. Meðan hann liggur í dái þykist
hún vera kærasta hans en gamanið kárnar
þegar hún kynnist fjölskyldu hans. Aðalhlutverk: Sandra Bullock, Bill Pullman,
Peter Gallagher og Peter Boyle.
01.05 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

07.00 Barnatími Stöðvar 2
10.35 Í guðs nafni
13.10 Ein á báti (11:26) (e)
13.55 Oprah Winfrey
14.45 Mitt ljúfa leyndarmál
16.30 Corpus Camera. Hvers vegna
tekur fólk myndir af líkum? Hvaða tilgangi þjónar það að eiga myndir af látnum ættingja? Hver vill minnast dauðans?
Í þessari heimildamynd er leitað svara
við spurningum af þessu tagi.
17.30 Sarah Brightman
18.35 Síðasti valsinn (2:3) (e)
19.30 Fréttir
20.00 Músaveiðar. (Mouse Hunt) Stórskemmtileg gamanmynd fyrir alla fjölskylduna. Bræðurnir Ernie og Lars
Smuntz stíga ekki í vitið. Og þegar þeir
erfa hús í niðurníðslu gleðjast þeir ekkert
óskaplega. Brátt renna upp fyrir þeim
möguleikar hússins og þeir sjá gróðann
fyrir sér. En fyrst er að losa húsið við
eina íbúann, þrautseiga mús sem sýnir
bræðrunum í tvo heimana. Aðalhlutverk:
Nathan Lane, Lee Evans, Vicki Lewis,
Maury Chaykin.
21.40 Ó,ráðhús (15:26)
22.10 Á valdi lostans. (Eyes Wide Shut)
Ein umtalaðasta kvikmynd síðari ára.
William Harford er vel kvæntur læknir í
New York. Svo heldur hann a.m.k. sjálfur þangað til daginn sem hann kemst að
kynferðislegum draumum eiginkonunnar. Þar er ekkert pláss fyrir William og
veldur það honum miklum heilabrotum.
Í kjölfarið heldur hann sjálfur á vit losta
og óra með ófyrirséðum afleiðingum.
Aðalhlutverk: Tom Cruise, Nicole Kidman, Madison Eginton, Jackie Sawris.
23.45 Heilakonfekt. (Kids In the Hall
Brain Candy) Léttrugluð grínmynd um
afleiðingar lyfsins Gleemonex sem
veldur ofsagleði og væntanlegri lífshamingju. Kids in the Hall grínhópurinn
hefur gert það gott í sjónvarpi undanfarin
ár og sérstæður húmor þeirra skilar sér
vel á hvíta tjaldinu. Aðalhlutverk: David
Foley, Bruce McCulloch, Kevin Mc
Donald.
01.10 Kóngur vill hann verða. (Kull
the Conqueror) Villimaður að nafni Kull
er óvænt krýndur kóngur eftir að hafa
drepið gamla kónginn í orrustu. Lögmætir erfingjar krúnunnar eru ekki sáttir og
reyna hvað þeir geta til að steypa Kull af
stóli. Aðalhlutverk: Tia Carrere, Kevin
Sorbo, Karina Lombard.
02.45 Dagskrárlok

Laugardagur 14. apríl
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.02 Stubbarnir (36:90)
09.30 Mummi bumba (27:65)
09.48 Kötturinn minn er tígrisdýr
09.55 Ungur uppfinningamaður
10.17 Krakkarnir í stofu 402 (16:26)
10.50 Formúla 1. Bein útsending frá
tímatöku fyrir kappaksturinn í San Marino.
12.20 Þýski handboltinn
13.30 Landsmót á skíðum
14.10 Sjónvarpskringlan
14.25 Skjáleikurinn
18.00 Táknmálsfréttir
18.10 Fíklaskólinn (5:22)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.25 Kastljósið
20.00 Milli himins og jarðar
21.00 Sjálfstætt fólk - Þriðji hluti
22.05 Keiluhöfðar. (Coneheads) Gamanmynd frá 1993 um skringilegt fólk
utan úr geimnum sem lendir á jörðinni
og reynir að semja sig að háttum borgaranna. Aðalhlutverk: Dan Aykroyd, Jane
Curtin, Michelle Burke, Michael McKean
og Jason Alexander.
23.40 Aðgát skal höfð... (Where Angels
Fear to Tread) Bresk bíómynd frá 1991
byggð á sögu eftir E.M. Forster um enska
ekkju sem giftist ungum Ítala sem hún
kynnist í fríi í Toskana. Aðalhlutverk:
Helena Bonham Carter, Judy Davis,
Rupert Graves, Giovanni Guidelli og
Helen Mirren.
01.20 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 15. apríl
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.02 Fagriskógur (1:10)
09.10 Disneystundin
10.00 Prúðukrílin (91:107)
10.22 Róbert bangsi (28:39)
10.50 Sunnudagaskólinn
11.00 Nýjasta tækni og vísindi
11.20 Formúla 1. Bein útsending frá
kappakstrinum í San Marino.
14.05 Mannslíkaminn (4:8)
15.00 Páskamessa
16.20 Maður er nefndur
17.00 Geimferðin (20:26)
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar
18.30 Sander
18.45 Sögurnar hennar Sölku (8:13)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.30 Óskar Gíslason, ljósmyndari
20.00 Molto vivace
20.50 Fréttir aldarinnar
21.00 Sjálfstætt fólk - Fjórði hluti
22.05 Póstmaðurinn (Il postino) Ítölsk/
frönsk bíómynd frá 1994 um chileska
skáldið Pablo Neruda og vináttu hans og
mannsins sem færir honum póstinn.
Aðalhlutverk: Massimo Troisi.
23.50 Dagur múrmeldýrsins. (Groundhog Day) Bandarísk gamanmynd frá
1993. Sjálfsánægður sjónvarpsmaður
verður fyrir því að vakna til sama dagsins
aftur og aftur í krummaskuð í Pennsylvaníu. e. Aðalhlutverk: Bill Murray og
Andie MacDowell.
01.25 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Á valdi lostans
Á föstudagskvöld kl. 22:10 sýnir Stöð 2 kvikmyndina Á valdi lostans eða Eyes
Wide Shut, sem er ein umtalaðasta kvikmynd síðari ára. ,,William Harford er
vel kvæntur læknir í New York. Svo heldur hann a.m.k. sjálfur þar til hann
kemst að kynferðislegum draumum eiginkonunnar. Þar er ekkert pláss fyrir
William og veldur það honum miklum heilabrotum.“ Aðalleikarar í myndinni
eru Tom Cruise og Nicole Kidman.
00.10 Vítislogar (Inferno) Ástandið í
Los Angeles er óbærilegt. Hitinn er
skelfilegur, rafmangið fer, eldar brjótast
út og vatnsborðið hækkar ískyggilega.
Ringulreiðin er algjör og yfirvöld fá ekki
við neitt ráðið. Hvar endar þetta eiginlega? Aðalhlutverk: James Remar, Jonathan LaPaglia, Stephanie Niznik, Antony
Starke.
01.40 Blóðlifrar. (Curdled) Quentin
Tarantino framleiðir þessa grátbroslegu
en hrollköldu bíómynd um unga konu
sem er heltekin af morðum og morðingjum. Þegar hún heyrir í sjónvarpi að nýr
raðmorðingi hafi látið til sín taka sækir
hún strax um vinnu við að hreinsa til og
fjarlægja líkin eftir að rannsóknarlögreglan hefur lokið sér af. Stúlkan virðist
kjörin í starfið en kannski er áhugi hennar
á óhugnaðinum meiri en góðu hófi gegnir. Aðalhlutverk: Angela Jones, William
Baldwin, Bruce Ramsay.
03.10 Dagskrárlok

Laugardagur 14. apríl

Sunnudagur 15. apríl

07.00 Barnatími Stöðvar 2
11.30 Simpson-fjölskyldan (11:23)
12.00 Best í bítið
12.55 NBA-tilþrif
13.20 Alltaf í boltanum
13.45 Enski boltinn
16.05 Mótorsport
16.35 60 mínútur II (e)
17.20 Simpson-fjölskyldan (2:23)
17.45 Glæstar vonir
19.00 19>20 - Ísland í dag
19.30 Fréttir
19.50 Lottó
19.55 Fréttir
20.00 Vinir (15:24)
20.30 Skyndipabbi. (Big Daddy) Gamanmynd um Sonny Koufax, karlmann á
fertugsaldri sem skortir skýr markmið í
lífinu. Þrátt fyrir laganámið er hann enn
í hlutastarfi og framtíðin er ekki björt.
Kærastan er að gefast upp á honum en
þá ákveður Sonny að sýna henni að
hann sé fær um að axla ábyrgð. Hann
gengur fimm ára strák í föðurstað og
heldur þar með að öll hans vandræði séu
úr sögunni en það er nú öðru nær. Aðalhlutverk: Adam Sandler, Joey Lauren
Adams, Jon Stewart, Allen Covert.
22.10 Brúður á flótta. (Runaway Bride)
Rómantísk gamanmynd. Maggie Carpenter er enn ógift og það er gert gys að
henni í bænum. Ekki vantar tækifærin.
Ótal sinnum hefur hún verið trúlofuð og
nokkrum sinnum hefur hún verið komin
alla leið upp að altarinu. Ike Graham er
blaðamaður í New York sem heyrir af
þessari óvenjulegu konu. Hann er ákveðinn í að kynnast henni og segja lesendum
sínum sögu hennar. Aðalhlutverk: Julia
Roberts, Richard Gere, Joan Cusack.

07.00 Barnatími Stöðvar 2
09.05 Anastasía
10.35 Ævintýraheimur Enid Blyton
11.00 Hatari!
13.30 NBA-leikur vikunnar
14.55 Mesta saga allra tíma
18.00 Oprah Winfrey
18.45 Fornbókabúðin (e)
19.30 Fréttir
20.00 Viltu vinna milljón?
20.50 60 mínútur
21.40 Poirot - Dauði lávarðar. (Poirot
- Lord Edgeware Dies) Dularfull sjónvarpsmynd þar sem gamlir kunningjar
koma við sögu. Edgeware lávarður er
myrtur og grunurinn beinist að eiginkonu
hans, leikkonunni Jane, en hún hafði áður óskað eftir skilnaði. Hercule Poirot
rannsakar málið og kemst að ýmsu forvitnilegu.Aðalhlutverk: David Suchet,
Hugh Fraser, Philip Jackson, Pauline
Moran.
23.25 Elskuð. (Beloved) Borgarastríðið
færði blökkukonunni Sethe betra líf. Hún
fékk frelsi og unir hag sínum ágætlega í
Cincinnati en þar býr hún með dóttur
sinni, Denver. Gamall þjáningabróðir
hennar, Paul D, er líka fluttur inn og allt
er í himna lagi. Fljótlega taka samt undarlegir atburðir að gerast og svo virðist
sem einhverjum finnist lítið til nýjasta
heimilismeðlimsins koma. Aðalhlutverk: Oprah Winfrey, Danny Glover,
Thandie Newton, Kimberly Elise.
02.20 Safnarinn. (Kiss the Girls) Morgan Freeman er pottþéttur í þessari
spennumynd um réttarsálfræðing hjá
lög-reglunni sem notar alla hæfileika
sína til að hafa uppi á frænku sinni sem
hefur verið rænt. Sá sem hefur hana í

haldi er geðbilaður morðingi sem drepur
þó ekki öll fórnarlömb sín strax. Hann
heldur þeim föngnum sér til gamans.
Aðalhlutverk: Cary Elwes, Morgan
Freeman, Ashley Judd.
04.15 Dagskrárlok

Föstudagur 13. apríl
10.15 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Liverpool og Leeds United.
17.50 David Letterman.
18.35 Gillette-sportpakkinn
19.05 Íþróttir um allan heim
20.00 Alltaf í boltanum
20.30 Heimsfótbolti með West Union
21.00 Með hausverk um helgar
23.00 David Letterman
23.45 Einn góðan veðurdag. (One Fine
Day) Rómantísk gamanmynd. Melanie
Parker er einstæð móðir og dugmikill
arkitekt. Jack Taylor er hins vegar fráskilinn blaðamaður sem hefur dóttur sína
hjá sér aðra hverja helgi. Bæði hafa fengið nóg af hinu kyninu og gæta þess ávallt
að halda því í hæfilegri fjarlægð. Þegar
þau kynnast eiga þau síst von á því að
verða ástfangin enda eiga þau ekkert
sameiginlegt. En ástin fer sínar eigin
leiðir. Aðalhlutverk: George Clooney,
Michelle Pfeiffer, Mae Whitman.

Laugardagur 14. apríl
10.40 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Manchester United og Coventry.
13.00 David Letterman
13.45 Íþróttir um allan heim
14.45 Snjóbrettamótin (9:12)
15.40 Epson-deildin. Bein útsending frá
úrslitakeppninni.
17.40 Jerry Springer
18.25 Ítalski boltinn. Bein útsending.
20.30 Trufluð tilvera (10:17)
21.00 Fegurðarsamkeppnin. (Drop
Dead Gorgeous) Í ónefndum bæ í
Minnesota stendur fegurðarsamkeppni
fyrir dyrum. Sjónvarpið ætlar að gera
henni skil og það er spenna í loftinu.
Allar stúlkur dreymir um að vera í sporum fegurðardrottningar og þátttakendurnir í Minnesota eru þar engin undantekn-

Sportið
í beinni
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ríkissjónvarpið

Laugardagur 14. apríl kl. 10:50
Formúla 1: Sýnt frá tímatökunni í San Marinó
Sunnudagur 15. apríl kl. 11:20
Formúla 1: Sýnt frá keppninni í San Marinó

Stöð 2
Laugardagur 14. apríl kl. 13:45
Enski boltinn: Leikur óákveðinn

Sjónvarpsstöðin Sýn
Föstudagur 13. apríl kl. 10:15
Enski boltinn: Liverpool – Leeds United
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01.30 Leikhúsævintýri. (Awfully Big
Adventure, An) Þetta er svört kómedía
með háalvarlegum undirtóni sem gerist í
heimi leikhússins í síðari heimsstyrjöldinni. Liverpool hefur orðið fyrir sprengjuárásum óvinarins og Meredith Potter
stýrir leikhópi sínum með harðri hendi.
Við kynnumst hinni ungu Stellu sem
dreymir um að verða stjarna og ræður
sig sem aðstoðarsviðsstjóra til leikhússins. Hún verður ástfangin af Potter en
ljóst má vera að hann er ekki við eina
fjölina felldur og ber litla virðingu fyrir
tilfinningum annarra. Aðalhlutverk:
Hugh Grant, Alan Rickman, Georgina
Cates.
03.20 Dagskrárlok og skjáleikur

19.4.2017, 09:27

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Lífið er á veitingastaðnum Á Eyrinni!
Miðvikudagur 11. apríl: Týrólakvöld frá kl. 20-03
Fimmtudagur 12. apríl: Pöbbinn opinn til kl. 23:30
Föstudagur 13. apríl: Baldur og Margrét frá kl. 24-04.
Laugardagur 14. apríl: Jagúar skemmtir frá kl. 11-03.
Sunnudagur 15. apríl: Jagúar skemmtir frá kl. 24-04.

Gleðilega páska!
Á Eyrinni

Veitingastaður
Kaffihús
Mánagata 1 · Sími 456 5267 Fisherhúsi anno 1884

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

kirkja

fjölmiðlar

Flateyrarkirkja:
Kvöldmessa með altarisgöngu á skírdag kl. 20:30.
Hátíðarguðsþjónusta og
morgunkaffi kl. 10:00 á
páskadag.
Holtskirkja:
Hátíðarguðsþjónusta kl.
14:00 á páskadag.
Ísafjarðarkirkja:
Messa á páskadag kl.
09:00. Kirkjukaffi á eftir.
Hnífsdalskapella:
Messa á páskadag
kl. 11:00.

Sektir fyrir
farsímanotkun
Bílstjórum í Þýskalandi sem gerast sekir um
notkun farsíma við akstur er enginn miskunn
sýnd. Um mánaðamótin
gekk í gildi bann við
símanotkun undir stýri.
En ekki nóg með það.
Ýmsir bílstjórar hafa
gripið til þess ráðs að
nema staðar á vegöxlum
og tala þar í símann
sitjandi undir stýri. Þeir
hafa þá fengið tvær sektir í einu: Fyrir símanotkun, ef bíllinn er í gangi,
og fyrir að valda hættu í
umferðinni með því að
nema staðar á vegöxl án
þess að bíllinn hafi bilað.

Græn innrás
Náttúruverndarfólk hefur áhyggjur af
flestum breytingum. Stundum eru dýrategundir í útrýmingarhættu en stundum öfugt.
Nú stendur frönskum náttúruverndarsinnum mikil ógn af gríðarlegri fjölgun risafroska, svonefndra uxafroska, sem verða
allt að tveimur kílóum á þyngd, jarma eins
og sauðfé og éta allt kvikt úr heilu stöðuvötnunum. Froskar þessir hremma líka fugla
og fara létt með það enda fara þeir um þrjá
metra í einu stökki. Uxafroskar eru upprunnir í Ameríku.

ing. Mæðurnar eru ekki síður spenntar
og sumar þeirra eru tilbúnar að ganga
ansi langt til að tryggja stuðning dómnefndar við réttan þátttakanda. Aðalhlutverk: Kirsten Dunst, Ellen Barkin,
Allison Janney, Denise Richards
22.40 Á förum frá Vegas. (Leaving Las
Vegas) Myndin fjallar um ástarsamband
karls og konu sem bæði hafa náð botninum en þó hvort á sinn hátt. Ben er forfallinn áfengissjúklingur sem heldur til
Las Vegas með það fyrir augum að
drekka sig í hel á börum borgarinnar.
Sera heldur til á sömu börum þar sem
hún selur sig. Með Seru og Ben takast
ástir og bráðlega geta þau ekki hvort án
annars verið. Aðalhlutverk: Nicolas
Cage, Elisabeth Shue, Julian Sands, Richard Lewis.
00.30 Hefnd busanna 4. (Revenge of
the Nerds 4) Busarnir illræmdu snúa aftur í geggjaðri grínmynd. Aðalhlutverk:
Robert Carradine, Curtis Armstrong,
Julia Montgomery, Joseph Bologna, Ted
McGinley.
02.00 Dagskrárlok og skjáleikur

er reiðubúinn að fórna öllu til að koma
verki sínu á fjalirnar á Broadway. Aðalhlutverk: John Cusack, Jack Warden,
Jennifer Tilly, Dianne Wiest.
23.10 Hjartarbaninn. (The Deer Hunter) Fimmföld Óskarsverðlaunamynd
um vini og starfsfélaga í Pennsylvaníu
í Bandaríkjunum. Þeir eyða öllum
stundum saman, skreppa á krána eða
fara í veiðiferðir. En árið 1968 skilur
leiðir. Félagarnir eru kallaðir í herinn
og sendir til Víetnam. Þeir upplifa hörmungar stríðsins og verða að takast á við
lífið í nýju ljósi. Aðalhlutverk: Robert
De Niro, John Cazele, John Savage.
02.10 Dagskrárlok og skjáleikur

Sunnudagur 15. apríl

17.00 Jay Leno (e)
18.00 Myndastyttur
18.30 Topp 20 (e)
19.30 Entertainment Tonight
20.00 Íslenskir hnefaleikakappar.
Annar þáttur um ferð óformlegs landsliðs Íslendinga í boxi. Þeir leggja land
undir fót og keppa í íþrótt sinni sem er
bönnuð á Íslandi. Þetta er í fyrsta skipti
í 49 ár sem íslenskt lið keppir í hnefaleikum.

14.50 King Kong.
17.00 Meistarakeppni Evrópu
18.00 Golfmót í Bandaríkjunum
19.00 NBA-leikur vikunnar. Bein
útsending frá leik Minnesota Timberwolves og Utah Jazz.
21.30 Kúlnahríð á Broadway. (Bullets
Over Broadway) David Shayne er ungur
og metnaðarfullur leikritahöfundur sem

Föstudagur 13. apríl

Leikur helgarinnar í
enska boltanum fer fram
á Old Trafford í Manchester á laugardag kl.
10:40 en þá mætast
Manchester Utd. og
Coventry City.

netið
Hver eru uppáhalds
bókamerkin þín á Netinu?
Jóhann Hinriksson,
safnvörður á Ísafirði
svarar:

21.00 Björn og félagar
22.00 Allt annað
22.30 Djúpa laugin
23.30 Malcolm in the Middle (e)
00.00 CSI (e) Í spennuþættinum CSI er
fylgst með lífi og störfum starfsfólks rannsóknardeildar lögreglunnar í Las Vegas.
01.00 Entertainment Tonight (e)
01.30 Jay Leno (e)
02.30 Óstöðvandi Topp 20

,,Ég fer mikið
inn á leitarvélina allthe
web.com.
Þar er gott að
leita að hinu
og þessu og
auðvelt að finna síður. Ég
er nokkuð í þessum bókasafnsleitarvélum og skoða
oft heimasíðu héraðsbókasafnsins isafjordur.is/
bokasafn. Þar get ég
leitað í skrám safnsins. Ný
og flottari útgáfa af þeirri
leitarvél kemur í vor. Ég fer
stundum inn á olivant.fo/
leita.asp. Það er færeyskur vefmiðill. Mbl.is skoða
ég nokkuð oft og einnig
raduneyti.is. Það er góður vefur en ekkert sérstaklega skemmtilegur.

Laugardagur 14. apríl
09.30 Jóga
10.00 2001 nótt
12.00 Entertainment Tonight (e)
12.30 Entertainment Tonight (e)
13.00 20/20 (e)
14.00 Survivor II (e)
15.00 Adrenalín (e)
15.30 Djúpa laugin (e)
16.30 Sílikon (e)
17.30 2Gether (e)
18.00 Will & Grace (e)
18.30 Íslenskir Hnefaleikakappar (e)
19.30 Entertainment Tonight (e)
20.00 Brooklyn South
21.00 Malcolm in the Middle
21.30 Two guys and a girl.
22.00 Everybody Loves Raymond.Ray
er með sektarkennd því hann gaf föður
sínum aðeins kort í afmælisgjöf.
Til að bæta ráð sitt kaupir hann fiskabúr
en Frank og fiskar eru óheppileg blanda.
22.30 Saturday Night Live. Skemmtiþáttur í fremstu röð, hefur verið sýndur á
NBC í 25 ár.
23.30 Tantra – listin að elska.
00.30 Jay Leno (e)
01.30 Jay Leno (e)
02.30 Óstöðvandi Topp 20

Sunnudagur 15. apríl

Laugardagur 14. apríl kl. 10:40
Enski boltinn: Manchester United – Coventry City
Laugardagur 14. apríl kl. 15:40
Epson-deildin: Njarðvík – Tindastóll
Laugardagur 14. apríl kl. 18:25
Ítalski boltinn: Juventus – Inter Milan
Sunnudagur 15. apríl kl. 19:00
NBA: Minnesota Timberwolves – Utah Jazz
Mánudagur 16. apríl kl. 16:45
Enski boltinn: Everton – Liverpool
Þriðjudagur 17. apríl kl. 18:40
Meistarakeppni Evrópu: Valencia – Arsenal
Þriðjudagur 17. apríl kl. 20:45
Epson-deildin: Tindastóll – Njarðvík
Þriðjudagur 17. apríl kl. 22:00
ME: Deportivo La Coruna – Leeds United

09.30 Jóga
10.00 2001 nótt
12.00 Everybody Loves Raymond
12.30 Silfur Egils.Egill Helgason stjórnar umræðuþætti um pólitík og þjóðmál.
13.30 Two guys and a girl
14.00 Everybody Loves Raymond (e)
14.30 Malcolm in the Middle (e)
15.00 Björn og félagar (e)
16.00 Fólk – með Sigríði Arnardóttur
17.00 Innlit-Útlit (e)
18.00 Yes Dear (e)
18.30 Wake me up before you go, go
19.30 20/20. Vandaður fréttaskýringarþáttur með Barböru Walters og félögum.
20.30 Everybody Loves Raymond
21.00 Tantra-listin að elska meðvitað.
Í þættinum í kvöld er haldið áfram að
ræða um næringarhugleiðsluna og helga
blettinn. Karlarnir fá líka sinn skerf, þeir
læra nýja aðferð til varðveislu og viðhalds
orku. Í tantra heitir það að varðveita yang.
Umsjón Guðjón Bergmann, dagskrágerð
annaðist Ingvar Þórisson.
22.00 Silfur Egils (e) Egill Helgason
stjórnar umræðuþætti um pólitík og þjóðmál.
23.00 Two guys and a girl
23.30 Boston Public (e)
00.30 Brúðkaupsþátturinn Já (e)
01.00 Jóga
01.30 Óstöðvandi Topp 20

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

Fasteignaviðskipti
Hef til sölu
fasteignir víða
á Vestfjörðum
Allar nánari upplýsingar
eru veittar á skrifstofu

læknir
Fjórðungssjúkrahúsið:
Bæklunarlæknir verður
starfandi á Fjórðungssjúkrahúsinu á Ísafirði
dagana 23.-27. apríl nk.
Tímapantanir eru alla virka
daga frá kl. 8-16 í síma
450 4500.

helgin
Vagninn Flateyri:
Siggi Björns trúbador
heldur tónleika í Vagninum
á Flateyri á skírdag frá kl.
21-23. Á föstudag verður
hann síðan í Víkurbæ.
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Íþróttamaður Bolungarvíkur 2000

Birgir golfari
útnefndur
Birgir Olgeirsson, 16 ára
gamall golfleikari, var á laugardag útnefndur Íþróttamaður
Bolungarvíkur árið 2000 í
samsæti í Finnabæ. Ólafur
Kristjánsson bæjarstjóri afhenti honum veglegan bikar
þessu til staðfestingar. Þar
voru einnig nokkrir aðrir bolvískir íþróttamenn heiðraðir
fyrir árangur sinn á síðasta
ári. Svala Sif Sigurgeirsdóttir
fékk viðurkenningu fyrir
frammistöðu í sundi, þau
Kristín Grímsdóttir, Bjarni

Pétur Jónsson, Gunnar Már
Elíasson, Óttar Bjarnason og
Stefán Karlsson fyrir árangur
í knattspyrnu og Guðmundur
Daðason fyrir árangur við
skákborðið.
Á síðasta ári keppti Birgir
Olgeirsson á sautján golfmótum og lækkaði forgjöf sína
verulega. Hann tók í fyrsta
sinn þátt í unglingalandsmóti
Golfsambandsins og stóð sig
þar með prýði. Í sumar bætti
hann vallarmetið á golfvellinum í Bolungarvík en þá var

Nafnarnir og langfeðgarnir eiga sama áhugamálið.
hann ekki orðinn sextán ára ásamt öðrum golfara, afa síngamall.
um og nafna, Birgi ValdimarsÁ meðfylgjandi mynd sem syni húsnæðisfulltrúa á Ísatekin var í Finnabæ er Birgir firði. Birgir eldri hefur um ára-

bil verið einn af virkustu félögunum í Golfklúbbi Ísafjarðar, bæði í félagsstarfinu
og úti á vellinum.

Ísafjörður

15.PM5

Ekkert
flug á
föstudag

Þröstur Óskarsson, framkvæmdastjóri Heilbrigðisstofnunarinnar Ísafjarðarbæ, og Kristján Erlendsson frá Íslenskri
erfðagreiningu við undirritun viljayfirlýsingar um samstarf.

Flugfélag Íslands hefur
ákveðið að fljúga til allra
sinna ákvörðunarstaða á
föstudaginn langa nema
til Ísafjarðar.
Þetta er í fyrsta skipti
sem félagið heldur uppi
áætlunarflugi þennan dag
og eru undirtektir mjög
góðar en nú hafa nokkur
hundruð farþegar bókað
sig í flug þennan dag.
Ástæða þess að ekki
verður flogið til Ísafjarðar er sú að Flugmálastjórn gat ekki veitt þjónustu á flugvellinum þar
sem ekki fengust starfsmenn til að vinna þennan
dag.

– auk undirritunar samnings um flutning upplýsinga í gagnagrunn

Heilbrigðisstofnunin Ísafjarðarbæ og Íslensk erfðagreining

Viljayfirlýsing um frekara samstarf staðfest
Samningur milli Heilbrigðisstofnunarinnar Ísafjarðarbæ
og Íslenskrar erfðagreiningar
ehf. (ÍE) um flutning gagna úr
sjúkraskrám í gagnagrunn á
heilbrigðissviði var undirritaður á Fjórðungssjúkrahúsinu
á Ísafirði á fimmtudag síðustu
viku. Samningurinn er hlið-
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stæður öðrum samningum
sem ÍE hefur gert við heilbrigðisstofnanir víða um land.
Til frekari tíðinda má telja, að
jafnframt var undirrituð ítarleg
viljayfirlýsing um frekara
samstarf en áðurnefndur
samningur tekur til.
Áður sama dag var haldinn

fræðslufundur um hugmyndir
sem hafa verið í vinnslu milli
Heilbrigðisstofnunarinnar og
Ísafjarðarbæjar um aukin
verkefni á heilbrigðissviði. Sú
vinna hófst þegar Íslensk
erfðagreining lét í ljós vilja
um samstarf í kjölfar viðræðna við Heilbrigðisstofn-

unina. Á þeim fundi voru undirritaðar viljayfirlýsingar milli
Heilbrigðisstofnunarinnar
Ísafjarðarbæ og Taugagreiningar hf. annars vegar og Skýrr
hf. hins vegar.
Frá þessum samningum og
yfirlýsingum og aðdraganda
þeirra er greint nánar á bls. 3.
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