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Öll höfum við
einhverja
fordóma
– segir Elsa Arnardóttir, forstöðumaður Fjölmenningarsetursins
á Ísafirði. Sjá nánar miðopnu
Framtíð Norðurtangahúsanna á Ísafirði enn í óvissu

Helsta hugmyndin er
að kaupa fyrirtæki
Hús Norðurtangans á Ísafirði hafa lengi staðið auð og
hafa margvíslegar hugmyndir
verið uppi um notkun þessara
miklu húsa, allt frá skólahaldi
eða atvinnurekstri til íbúðainnréttinga. Að sögn Guð-
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mundar Þórissonar, sölumanns hjá Fasteignasölunni
Þingholtum sem annast sölu
eignanna, er verið að skoða
möguleika á því að kaupa fyrirtæki og flytja vestur. „Við
ætlum okkur að búa til eitt-
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hvað úr þessum húsum og
helsta hugmyndin núna er að
finna fyrirtæki til að kaupa og
flytja vestur.
Fyrirtækið Íslensk matvæli
kom til greina en okkur fannst
það of dýrt. Það var síðan

keypt til Vestmannaeyja. Annars erum við opnir fyrir öllum
hugmyndum. Það er búið að
ræða við Byggðastofnun og
þar eru menn eins og allir aðrir
tilbúnir til að koma að málum.
Við viljum endilega hvetja alla

sem hafa einhverjar hugmyndir um nýtingu húsnæðisins eða fyrirtæki sem vantar
húsnæði að hafa samband við
okkur. Það sem við stefnum á
er að auka fjölbreytileika atvinnulífsins fyrir vestan“.
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Bolungarvík

Grunnavík

Hugur í smábátamönnum

Hlaðborð
í Sútarabúðum

Mikill hugur er í smábátamönnum í Bolungarvík varðandi grálúðuveiðar í sumar og
má búast við því að þeir muni
sækja grimmt í grálúðuna í
þessum mánuði. Stormur ÍS
og Bryndís ÁR fóru í grálúðuróður í síðustu viku og
var sótt á svæðið norður af
Horni en þangað er 90 sjómílna sigling frá Bolungarvík.
Uppistaðan í afla Storms
ÍS og Bryndísar ÁR var mjög
falleg grálúða. Sjómenn
vænta þess að veiðin glæðist
núna eftir mánaðamótin. Grálúðuaflinn er utan kvóta hjá
þorskaflahámarksbátum.

Ísafjarðarbær

Bæjarstjórn
í sumarfrí

Síðasti fundur bæjarstjórnar
Ísafjarðarbæjar fyrir sumarhlé
var haldinn á fimmtudag í
síðustu viku. Að venju liggja
bæjarstjórnarfundir niðri í júlí
og ágúst.
Bæjarráð fer með vald bæjarstjórnar á meðan og ræður
málum til lykta í umboði
hennar.

VÍS-mótið í golfi

Hákon sigraði
Hákon Hermannsson (GÍ)
sigraði án forgjafar í VÍSmótinu í golfi á Tungudalsvelli við Ísafjörð á sunnudag.
Hann lék 18 holurnar á 78
höggum, í öðru sæti varð Birgir Olgeirsson (GBO) á 81
höggi og þriðji Björn Helgason (GÍ) á 82 höggum.
Með forgjöf sigraði Guðni
Guðnason (GÍ), í öðru sæti
varð Sigurður Ólafsson
(GGL) og í þriðja sæti Sigurjón Guðmundsson (GÍ). Þeir
léku allir á 62 höggum.
Holuverðlaun á 6. braut
hlaut Jón Hjörtur Jóhannesson
og á 7. braut Guðni Guðnason.

Guðmundur Steinar að byrja sláttinn á Kirkjubóli.

Sláttur hófst í Valþjófsdal í síðustu viku

Einstaka tún orðin ágætlega sprottin
Sláttur hófst í Önundarfirði sl. föstudag. Í einstakri blíðu og brakandi
þerrinum gátu bændurnir
á Kirkjubóli í Valþjófsdal í
Önundarfirði, þau Sigríð-

ur Magnúsdóttir og Guðmundur Steinar Björgmundsson, ekki stillt sig
um að hefja slátt, enda
ekki ástæða til, því að einstaka tún voru orðin ágæt-

lega sprottin. „Hér á
Kirkjubóli er eingöngu
hirt þurrt hey í rúllur eins
og víðast hvar hér um
slóðir. Þess vegna er auðvelt er að taka heyskapinn

í áföngum eftir sprettu
túna og veðurfari. Það sem
við sláum núna berum við
á aftur lífrænan áburð og
fáum þá ágætis uppskeru
af há í ágústbyrjun.“

Fjölmenningarsetur á Vestfjörðum

Ferðaþjónustan Grunnavík
hyggst bjóða upp á kaffihlaðborð í víkinni á laugardögum
í sumar en þá daga eru áætlunarsiglingar á vegum Hornstranda ehf. frá Ísafirði til
Grunnavíkur. Að ferðaþjónustunni standa Sigurrós Sigurðardóttir og eiginmaður
hennar Friðrik Jóhannsson, en
hann bjó í Grunnavík til tíu
ára aldurs. „Kaffið verður í
Sútarabúðum en við höfum
unnið að því að undanförnu
að gera húsið upp“, segir Sigurrós.
Bátar Hornstranda ehf.
munu leggja upp frá Ísafirði
klukkan 14 hvern laugardag á
leið sinni til Grunnavíkur. Þar
verður svo stoppað í 2-3
klukkutíma áður en lagt verður af stað aftur til Ísafjarðar.
Hægt að melda sig í kaffi bæði
hjá Hornströndum ehf. í síma
895-1190 og hjá Ferðaþjónustunni Grunnavík í síma 8524819.

Sig
lingadagar við Djúp 2001
Siglingadagar

Verðlaunasamkeppni um Kajaknámskeið
merki stofnunarinnar
í Reykjanesi

Efnt hefur verið til hugmyndasamkeppni um merki
Fjölmenningarseturs á Vestfjörðum. Setrið er opinber
stofnun sem komið var á laggirnar í vor með aðsetri í Þróunarsetri Vestfjarða á Ísafirði.
Hlutverk þess er að greiða fyrir samskiptum fólks af ólíkum
uppruna og efla þjónustu við
erlenda ríkisborgara búsetta á
Íslandi.
Ein verðlaun að upphæð kr.
50.000 verða veitt fyrir bestu
tillöguna. Samkeppnin er öll-

um opin og eru ekki gerðar
kröfur um endanlega útfærslu
og frágang merkisins. Hugmyndin skal vera vandlega
frágengin og skýrt framsett,
15x15 cm að stærð á hvítri
A4-örk.
Óheimilt er að senda skriflega greinargerð með hugmyndinni. Tillagan skal merkt
með dulnefni aftan á en rétt
nafn, heimilisfang og sími
höfundar fylgja með í lokuðu
umslagi með sama dulnefni.
Fjölmenningarsetrið áskilur

sér allan afnotarétt af verðlaunatillögunni og fullan rétt
til að hafa yfirumsjón með
endanlegri útfærslu á verðlaunahugmyndinni og leita í
þeim efnum eftir faglegri
þjónustu að eigin vali. Dómnefnd áskilur sér jafnframt rétt
til að hafna öllum innsendum
tillögum og ógilda samkeppnina. Skilafrestur í samkeppninni er til 17. júlí. Nánari upplýsingar veita Högni í símum
456 7654 / 855 4113 og Elsa í
símum 450 3090 / 694 1881.

Haldið verður sjókajaknámskeið í Reykjanesi við
Djúp helgina 20.-22. júlí.
Námskeiðið er haldið í
tengslum við Siglingadaga
á Ísafirði og er að sögn aðstandenda nánast orðið fullt.
„Það eiga að vísu einhverjir
eftir að staðfesta. Ef þetta
námskeið fyllist er sennilegt
að annað verði haldið einhvern tímann í ágúst“, segir
Pétur Gíslason, einn aðstandendanna.

Menntaskólinn á tímamótum
,,Ég hef alltaf fundið að ,,hin ramma taug“ hefur togað í Sigga (Sigurð Pétursson, eiginmann Ó.Þ.) og sjálf hef ég haft taugar til skólans og bæjarins,“ segir Ólína Þorvarðardóttir, nýskipaður skólameistari Menntaskólans á Ísafirði, í viðtali
við DV fyrir skemmstu, dóttir fyrrum sýslumanns hér vestra, sem kvað
þá best farið með vald ef menn þyrftu ekki að beita því, og vill helst hafa
þetta heilræði föður síns að leiðarljósi í því vandasama starfi sem hún
nú hefur tekist á hendur, stjórn þeirrar menntastofnunar á Vestfjörðum sem
heimamenn börðust árum saman fyrir að fá heim í hérað.
Þegar Björn Teitsson lætur af starfi skólameistara eftir liðlega tveggja áratuga
starf hefur mikið vatn runnið til sjávar frá því starfsemi Menntaskólans hófst við
hátíðlega setningarathöfn í Alþýðuhúsinu á Ísafirði og kennslu í gamla barnaskólahúsinu við Aðalstræti undir stjórn Jóns Baldvins Hannibalssonar og mikil breyting átt sér stað sama hvar niður er borið. Húsakostur skólans er góður, nemendafjöldinn hefur margfaldast á þessum tíma og mikil þróun í öllu skólastarfi átt sér
stað.
Mikilvægt er fyrir okkur Vestfirðinga að á málum Menntaskólans á Ísafirði sé
vel haldið. Með hverju árinu sem líður verður þörfin fyrir haldgóða menntun ein-

Frá útgefendum:

staklingsins í hinum harða heimi efnishyggjunnar æ ríkari. Það er því afar mikilvægt að framhald verði á þeirri jákvæðu þróun sem átt hefur sér stað í grunnskólanum, að Menntaskólinn fylgi öflugur í kjölfarið og að stórauknir verði möguleikar
í fjarnámi á háskólastigi. Um þýðingu þessa í baráttunni fyrir kraftmeiri
og betri byggð á Vestfjörðum verður ekki deilt.
Umfram allt þurfti óbifanlega trú á málstaðnum til að berjast til
sigurs í menntaskólamálinu á sínum tíma. Enginn efast um að kjark og ósérhlífni
þurfti til að yfirstíga þau fjölmörgu vandamál sem upp komu þegar Menntaskólinn
á Ísafirði var ekki lengur baráttumál heldur orðinn að skóla ungs fólks, sem
reiðubúið var til að taka áhættuna, ganga óvissunni á hönd. Þessum brautryðjendum
eigum við þakkarskuld að gjalda. Baráttunni fyrir tilvist Menntaskólans á Ísafirði lýkur aldrei. Ekki meðan við viljum að skólinn verði leiðarljós ungs fólks
er þangað leitar til aukins þroska, vegvísir þess við val ævistarfsins.
Menntaskólinn á Ísafirði hefur verið í góðum höndum þeirra er þar hafa til forystu og annara starfa valist. Um leið og nýjum skólameistara er fagnað eru forverum hans færðar þakkir.
s.h.

LEIÐARI

Þátttakendur koma víða
að, meðal annars frá
Reykjavík, Snæfellsnesi og
Vestfjörðum. „Þarna verður
farið í allt það helsta sem
menn þurfa að kunna áður
en róið er á sjókajak, svo
sem björgun, veltu, róðrartækni og fleira. Kennslan
fer að hluta til fram í sundlauginni. Að lokum verður
farið í stutta kajakferð með
hópinn“, segir Pétur.
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Vestfjarðavíkingurinn haldinn í brakandi sólskini

Magnús Ver var máttugastur
Hinn árlegi Vestfjarðavíkingur var haldinn víða um
Vestfirði um helgina. Eins og
venjulega skein sólin kröftuglega meðan á keppninni stóð
en samkvæmt öruggum heimildum hefur aldrei rignt á
keppendur í Víkingnum í níu
ára sögu hans.
Átta aflraunamenn tóku þátt
í mótinu. Þeirra máttugastur
var Magnús Ver Magnússon
sem sigraði með nokkrum
yfirburðum, hlaut 59 stig, en
næstur með 44 stig kom upphafsmaður og drifkraftur Vestfjarðavíkingsins, Guðmundur
Otri Sigurðsson úr Otradal við
Arnarfjörð.
Ísfirðingurinn Jens Andri
Fylkisson lenti í sjötta sæti
með 28 stig. „Við Torfi Ólafs-

Magnús Ver Magnússon tekur á í trukkadrættinum.

Fyrsta „Sumarkvöldið í Neðsta“ á morgun

Guðmundur Otri Sigurðsson
son þurftum að fara á sjúkrahús eftir dekkjaveltuna á Þingeyri á föstudaginn þar sem
við meiddum okkur báðir í
höndunum. Vegna þessa var
laugardagurinn frekar skrítinn
hjá okkur og við náðum okkur
ekki á strik“, sagði Jens Andri.

tekur á í Neðstakaupstað.
Allir voru aflraunamennirnir þó ánægðir með mótið.
Nánari úrslit úr keppninni,
bæði heildarúrslit og gang
mála í einstökum greinum, má
finna á heimasíðu Jens Andra,
www.kraft.is.

Tveir góðkunnir Vestfirðingar

Erindi um Vestfirði á miðöldum Vilja kaupa húsDr. Torfi Tulinius, dósent
við Háskóla Íslands, flytur
erindi um Vestfirði á miðöldum á fyrsta Sumarkvöldinu í Neðsta í ár sem
verður annað kvöld í
Neðstakaupstað á Ísafirði.
Þar verður einnig boðið
upp á kaffi og með því.

Vestfirðir eiga sér afar
merkilega og viðburðaríka
miðaldasögu og allt frá
landnámi að siðaskiptum
og eru til fjölskrúðugar
heimildir frá Vestfjörðum
um þennan tíma. Það hefur tíðkast upp á síðkastið
að taka út landfræðileg

svæði og reyna að skilja
þau frá þverfaglegu sjónarmiði. Sagnfræðingar,
bókmenntafræðingar, félagsfræðingar og aðrir
leggja þannig þekkingu
sína í púkk til að reyna að
skilja mannlíf heils héraðs.
Ætlun dr. Torfa er að

leggja fram hugmynd að
rannsóknarverkefni um
miðaldir á Vestfjörðum.
Hann telur að mjög mörgu
leyti forvitnilegt að draga
upp mynd af Vestfjörðum
á þessum tíma, sérstaklega
þar sem hér er um afmarkað svæði að ræða.

„Barátta góðs og ills“ í Slunkaríki á Ísafirði

Helvíti og spaðaás
Óvenjuleg sýning sem nefnist Barátta góðs og ills var
opnuð í Slunkaríki á Ísafirði um helgina. Í þetta sinn er það
hópur ungra listamanna sem kallar sig Tígurinn og ísbjörninn
sem tjáir sig þar á veggjum. Hópurinn samanstendur af fimm
ungum myndlistarmönnum sem allir eru útskrifaðir úr myndlist
úr Myndlista- og handíðaskóla Íslands. Þau eru Bjargey
Ólafsdóttir, Gunnhildur Hauksdóttir, Karlotta Blöndal, Ragnar
Kjartansson og Unnar Jónasson.
Þessi sýning í Slunkaríki er sú fyrsta af fimm í sýningarferð
hópsins um Ísafjörð, Reykjavík, Nuuk á Grænlandi, Þórshöfn
í Færeyjum og Malmö í Svíþjóð. „Sýningin er mjög sérstök
og það er margt í henni. Við fengum Stefán Torfa Sigurðsson
úr Skotíþróttafélagi Ísafjarðarbæjar til að gera fyrir okkur
byssuholur í veggina til að skapa bardagastemmingu.
Neðan úr kjallaranum kemur eldur, reykur og helvítishljóð
og í glugganum er spaðaás. Hann er tilvísun til þess að þegar
Dag Hammarskjöld, aðalritari Sameinuðu þjóðanna, dó í
flugslysi 1961 var spaðaás það eina sem fannst á líkinu“,
sagði Ragnar.

Stefán Torfi Sigurðsson úr Skotíþróttafélagi Ísafjarðarbæjar
að störfum við undirbúning sýningarinnar.

„Stefnumót“ í Skrúði í Dýrafirði

Maður er manns gaman
Laugardaginn, 7. júlí nk.,
stendur framkvæmdasjóður
lystigarðsins Skrúðs í Dýrafirði fyrir svokölluðu „stefnumóti“ í garðinum. Þar mun
Guðni Franzson flytja tónlist
auk þess sem Þröstur Sigtryggsson, fyrrverandi skip-

herra frá Núpi, mun segja frá
minningum sínum um Skrúð.
Þá verður kynntur nýr bæklingur um garðinn og farið
verður í leiki með börnum og
unglingum.
Einnig verður boðið upp á
fræðslu í garðyrkju og mat-

jurtarækt og sýnt handverk
sem unnið hefur verið úr tré. Í
lok dagskrárinnar sem stendur
kl. 14-18 verða gróðursettar
plöntur og afhent viðurkenningarskjöl. Boðið verður upp
á ketilkaffi á staðnum og Hótel
Edda að Núpi býður upp á

kaffihlaðborð fyrir fullorðna
og límonaði fyrir börnin og
rennur hluti að verðinu í söfnun Skrúðs.

Gerist áskrifendur
í síma 456 4560

næði Holtsskóla

Georg Kr. Lárusson lögfræðingur, forstjóri Útlendingaeftirlitsins, og Pálmi
Gestsson, leikari, hafa hug
á því að kaupa skólahúsið í
Holti í Önundarfirði. Í bréfi
til bæjaryfirvalda Ísafjarðarbæjar lýsa þeir hugmyndum
sínum um fjölbreytta nýtingu hússins og ekki síst
um gott samstarf og samráð
við heimamenn. Þeir eru
báðir Vestfirðingar að uppruna. Georg er sonur séra
Lárusar Þ. Guðmundssonar,
sem á sínum tíma sat Holt í
Önundarfirði, en Pálmi er
Bolvíkingur.
Bæjarráð ákvað á síðasta
fundi að fresta því að taka
afstöðu til erindisins þangað
til fyrir liggur afstaða meðeiganda bæjarfélagsins að
húsinu, þ.e. ríkisins. Í bréfi
Georgs og Pálma segir m.a.:
,,Ef af þessum áformum
verður er ætlun okkar að öll
starfsemi, sem kann að
verða í Holtsskóla, taki mið
af því að skólinn hefur verið
og er félagsheimili fyrrum
Mosvallahrepps og af okkar
hálfu er ekki fyrirhugað að
þar verði breyting á. Auk
þessa höfum við mikinn
áhuga á sem mestu og
nánustu samstarfi við kirkjuna á þann hátt, að kirkjunni
standi húsið og aðstaða opin
til allrar starfsemi sem hún
hefur hug á. Húsið er stórt
og er þannig hannað að þar
getur farið fram margskonar
starfsemi án þess að það útiloki hugsanlega dvöl okkar
undirritaðra og öfugt.
Við höfum ekki áformað
að vera með reglubundna
starfsemi sem upptekur allt
húsið, svo sem hótel eða
gistiheimilisrekstur með

reglubundnum hætti, heldur
eru áform okkar á þann veg
að þarna verði ýmsum aðilum boðið að standa fyrir
tilfallandi menningar- og
listastarfsemi í formi námskeiðahalds og vinnu einstakra listamanna, svo sem
við leik- og myndlist, kvikmyndagerð o.fl.
Í Holti voru starfræktar
sumarbúðir um langt skeið.
Ef kirkjan hefur áhuga á
einhverri slíkri starfsemi
eða annars konar námskeiðahaldi yrði það auðsótt
mál, ef til kemur að við undirritaðir yrðum staðarhaldarar í Holtsskóla. Vel mætti
og hugsa sér að í Holti yrði
starfrækt kirkjumiðstöð
Ísafjarðarprófastsdæmis.
Eins og fram kemur hér
að ofan byggja öll okkar
áform á því að hafa sem
mest og best samstarf við
heimamenn. Ef kirkjan telur
sér hag af því að taka þátt í
því samstarfi, þá fögnum
við því innilega. Við undirritaðir höfum undir höndum
skjöl frá Hollvinasamtökum Holtsskóla þar sem
samtökin lýsa hugmyndum
sínum um framtíðarnotkun
skólans. Eigi fæst annað séð
en áform okkar falli vel að
þeim hugmyndum er þar
koma fram.
Að lokum má geta þess
að við erum báðir Vestfirðingar og þekkjum til mannlífs, þ.m.t. kirkjustarfs, staðhátta og náttúru. Við berum
sterkar taugar til staðarins
og Vestfjarða allra og viljum
veg Holts sem mestan og
bestan ásamt því sem hugur
okkar stendur til þess að
eiga þar athvarf einhvern
hluta úr ári.“
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Fasteignaviðskipti

Fasteign vikunnar

Er hann nú líka í þessu,
háskólagenginn maðurinn!
– keppni á hafnarbakkanum um helgina og stefnt að útleigu á go-kart bílum

TRYGGVI GUÐMUNDSSON HDL
Hafnarstræti 1 – Ísafirði
Símar: 456 3940 & 456 3244
Fax: 456 4547 – Netfang: tryggvi@snerpa.is

Einbýlishús / raðhús
Hef kaupanda að einb. í Holtahverfi á verðbilinu 9-10,5 m.kr.
Bakkavegur 39: 201 m² einbýlishús á tveimur hæðum ásamt
innbyggðum bílskúr. Áhv. ca. 3,8
m.kr. Verð 12,2 m.kr.
Hlíðarvegur 14: 170,8 m² einb.hús á tveimur hæðum ásamt risi.
Húsið er mikið endurnýjað, ekkert áhvílandi. Verð 10,5 m.kr.
Hlíðarvegur 26: 259 m² einbýlishús á tveimur hæðum, á neðri
hæð er 70 m² íbúð sem hægt er
að leigja út Verð 12,5 m.kr.
Hlíðarvegur 46: 186 m² endaraðhús á þremur hæðum. Fallegt
útsýni. Séríbúð á neðstu hæð.
Skipti á minni eign möguleg
Verð 8,9 m.kr.
Hnífsdalsvegur 10: 120,9 m²
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt grónum garði og eignarlóð
Tilboð óskast
Hrannargata 1: 238,9 m² einbýlishús á tveimur hæðum ásamt
kjallara, háalofti og grónum
garði. Húsið er allt uppgert að
utan. Tilboð óskast.
Lyngholt 10: 151,3 m² einbýlishús á einni hæð ásamt 55,2 m²
bílskúr Verð 12,9 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.
Seljalandsvegur 72: 112 m²
einbýlishús á tveimur hæðum,
góður sólpallur. Verð 8,2 m.kr.
Seljalandsvegur 85 - (Litla-býli):
118,5 m² einbýlishús á einni hæð
ásamt kjallara og tilheyrandi
lóðarleiguréttindum. Húsið er
mikið uppgert Verð 6,7 m.kr.
Skipagata 11: 93 m² einbýlishús
á tveimur hæðum (efri hæð er
undir súð), allt uppgert. Húsið er
í hjarta bæjarins. Ræktuð eignarlóð. Verð 6,7 m.kr.
Smiðjugata 11a: 150 m² einbýlishús á tveimur hæðum ásamt
kjallara, risi og bílgeymslu.
Skoðum öll tilb. 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.
Sunnuholt 6: 231 m² glæsilegt
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr. Hægt að hafa 80
m² séríbúð á neðri hæð. Skipti á
minni eign á Eyrinni koma til
greina Verð 15,5 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.
Aðalstræti 20: 136,5 m² 4ra
herbergja rúmgóð íbúð á 2. hæð
í fjölbýlishúsi ásamt tilheyrandi
sér geymslu. Svalir í suður.
Verð 8,5 m.kr.
Engjavegur 25: 86,1 m² 3-4ra
herbergja íbúð á neðri hæð í
tvíbýlishúsi. Verð 6 m.kr.
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Hjallavegur 8: 128,5 m² 4ra
herb. íbúð á neðri hæð í tvíbýlishúsi. Laus fljótl. 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

3ja herb. íbúðir
Mjallargata 1: 82,8 m² íbúð á 2.
hæð í fjölbýlishúsi, sér inngangur, sér geymsla. Verð 6,8 m.kr.
Pólgata 6: 55 m² risibúð á 3ju
hæð í fjölb.húsi. Verð 3,9 m.kr.
Silfurgata 11: 56,2 m² (75m²
gólfflötur, mikið rými í risi) Björt
og glæsileg íbúð með frábæru
útsýni. Ótrúlega hagstæð í rekstri.
Áhv. ca. 3,4 m.kr. Verð 5,8 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.
Stórholt 11: 80 m² íbúð á 3ju
hæð til hægri í fjölbýlishúsi ásamt
sér geymslu. Áhv. 3,4 m.kr.
Verð 5,6 m.kr.
Sundstræti 34: 93 m² ný íbúð á
2. hæð í nýju fjölbýlishúsi ásamt
31 m² bílgeymslu. 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
3. hæð í Dvalarhreimili aldraðra.
Áhv. .ca. 3,7 m.kr. Laus strax
Verð 6,3 m.kr.
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 fjölb.húsi.
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.

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

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

Svokallaðir gokartbílar, eða
körtur eins og sumir kjósa
að kalla þá, hafa notið sívaxandi vinsælda á Íslandi
að undanförnu. Á Suðurnesjum hefur verið gerð
sérstök braut þar sem hægt
er að aka þessum bílum og í
Reykjavík er verið að taka
3.000 fermetra húsnæði
undir útleigu gokartbíla. En
það er víðar en á höfuðbólinu fyrir sunnan sem íþróttin
getur þrifist. Það vilja þeir
Guðmundur Einarsson og
Einar Halldórsson á Ísafirði
í það minnsta meina.
Eflaust eru fáir Vestfirðingar áhugasamari um
sportið en þeir félagar. Guðmundur er vélvirki að mennt
og hefur lengi unnið hjá
Vegagerðinni. Hann stendur
fyrir gokartmóti sem haldið
verður um næstu helgi við
Eyrarskála á Ísafirði. Hann
hefur einnig stofnað fyrirtækið GE-mótorsport sem
hefur umboð fyrir gokartbíla
af DINO-gerð og selur þar
að auki Formula 1 vörur.
„Ætlunin er að selja gokartbílana um land allt. Ég
sé ekkert því til fyrirstöðu
að hafa fyrirtækið á Ísafirði.
Það verður sennilega ekkert
erfiðara fyrir mig að gera út
héðan en annars staðar. Svo
er hægt að færa sér tölvutæknina í nyt og hef ég
þannig komið upp heimasíðu, www.simnet.is/
gemotorsport.“

Fáir staðir sem
koma til greina
Einn af fyrstu, og eflaust
einn af stærstu, viðskiptavinum Guðmundar er Einar
Halldórsson, gröfukall á
Ísafirði. Hann hefur pantað
hvorki fleiri né færri en fjóra
bíla frá Guðmundi. „Ég er
að reyna að koma upp gokartleigu á Ísafirði. Reyndar
hefur verið svolítið vandamál að fá pláss undir leiguna. Þannig er mál með
vexti að þessir bílar þola
ekki grófa vegi og því er um
fáa heppilega staði að ræða.
Brautirnar verða annað
hvort að vera steyptar eða
malbikaðar. Olíumöl, eins
og notuð er á flestar götur á
Ísafirði, er of gróf fyrir bílana. Þeir eru mjög lágir en
einungis eru um tveir sentimetrar eru frá sæti ökumanns og niður á götuna.
Þetta gerir það að sjálfsögðu
að verkum að bíllinn liggur
mjög vel á götunni og það er
varla hægt að velta honum.
Það er í raun óhætt að segja
að það sé ógerningur að
velta þeim bílum sem ég er
að kaupa, því utan um bíl-

ana er hlífðargrind sem
hindrar að hjólin komist upp
á nokkurn skapaðan hlut.“

Fær bílana í júlí
„Það hefur gengið
erfiðlega hjá mér að finna
heppilegt svæði undir leiguna“, segir Einar. „Fyrst
hafði ég auga á stað við Ísafjarðarhöfn og fékk jákvæð
viðbrögð hafnarnefndar
bæjarins til að hafa leiguna
þar. En ekki fékkst leyfi
allra hlutaðeigandi aðila og
strandaði málið á því.
Ég sótti því um annan
stað á höfninni, en að þessu
sinni vildi hafnarnefnd ekki
veita leyfi. Því brá ég á það
ráð að reyna að fá afnot af
plani við Sindragötu og fékk
strax jákvæðar móttökur
eiganda. Ég var bjartsýnn og
pantaði bílana að utan og
býst við að fá þá núna í byrjun júlí. Því verð ég bara að
vona að ég fái heppilega aðstöðu í tæka tíð. Ef ekki, þá
neyðist ég væntanlega til að
selja bílana strax aftur.“

Skemmtileg og
spennandi keppni
Svo virðist sem nokkur
vöxtur sé í íþróttinni á Ísafirði. Auk körtuleigu Einars
hefur Guðmundur komið því
í kring að um næstu helgi
verði haldið Íslandsmeistaramót í körtuakstri á hafnarbakkanum á Ísafirði.
„Ekið verður við Eyrarskála
á Ísafirði, eða nýja Eimskipahúsið eins og það er
kallað. Þó nokkrir hafa
skráð sig í mótið og ég býst
fastlega við að fleiri eigi
eftir að bætast á listann
þegar nær dregur.
Brautin sem keppt verður
á verður um það bil 600
metrar að lengd. Dekkjaverkstæðin í bænum hafa
verið iðin við það að undanförnu að safna bíldekkjum
til að afmarka brautina. Í
henni verða fjórar 180°
beygjur sem eru ansi erfiðar
fyrir ökumenn. Við sjáum að
sjálfsögðu til þess að hægt
verði að taka frammúr í
brautinni, svo að keppnin
verði spennandi og
skemmtileg.“

Margir koma
að keppninni
„Ég held að þetta mót
verði mikil lyftistöng fyrir
sportið hér fyrir vestan.
Þegar fólk sér bílana með
eigin augum má búast við
því að viðhorfið til íþróttarinnar eigi eftir að breytast“,
segir Guðmundur.

Guðmundur Einarsson og Einar Halldórsson.
Eimskipafélagið hefur
vélunum sem meinar bílunstutt vel við bakið á skipuum að fara hraðar. Ég leyfi
leggendum keppninnar sem
mér að fullyrða að það sé
haldið verður á lóð félagsekki hægt að velta leigubílins. Það hefur meira að
unum og þeir eru mjög
segja komið til tals að færa
öruggir í alla staði.
til komutíma gámaskips
Það verður 10 ára aldurvegna keppninnar. „Ég vil
stakmark á leigunni eins og
þakka öllum þeim sem hafa
er fyrir sunnan. Foreldrar
stutt við bakið á okkur, án
geta verið alveg óhræddir
aðstoðar þeirra væri þetta þegar þeir senda krakkana á
ekki hægt“ segir Guðleiguna, því eins og áður
mundur.
segir eru bílarnir mjög
Þess má til fróðleiks geta
öruggir.“
að Formula 1 bíll hefur
yfirleitt eitt hestafl fyrir hver
Fordómar gagnvart
750 grömm sem bíllinn
mótorsporti
vegur. Í gokart-keppnisbílEinar segir nokkura forum er eitt hestafl á hver 5,33
dóma gæta gagnvart mótorkíló en hlutfallið hjá venjusporti. „Það er ákveðinn
legum fjölskyldufólksbíl er
hópur fólks sem sér rautt
1 hestafl á hver 9,6 kíló.
þegar talað er um vélknúin
Fyllsta öryggis gætt ökutæki sem einhvers konar
leikföng. Ég vil meina að
Einar er hræddur um að
það fólk hafi einfaldlega
fólk rugli saman keppnisekki umburðarlyndi gagnbílum og þeim sem leigðir
vart áhugamálum annarra.
verða út. „Það má búast við
Ég man til dæmis eftir því
nokkrum hávaða frá bílunþegar vélsleðakeppni var
um sem aka á þessu móti.
haldin á Botnsheiði fyrir
Ég vona bara að fólk haldi nokkrum árum. Keppnin var
ekki að bílarnir sem ég er að
virkilega vel heppnuð að
kaupa framkalli svona miköllu leyti og stóðu skipuinn hávaða, því að það er
leggendur hennar sig aflangt frá því að vera svo.
skaplega vel. FyrirmyndarMínir bílar eru mun krafthjón frá Ísafirði komu á
minni, eða 6,5 hestöfl miðað
svæðið og fussuðu mikið
við um það bil 30 hjá yfir þessu öllu saman. Fólkkeppnisbílunum. Þar að auki
ið missti svo alveg andlitið
eru fjórgengisvélar í mínum þegar það sá til Viðars Konbílum en tvígengisvélar í
ráðssonar tannlæknis djöflkeppnisbílunum, en þær ast þarna á vélsleða og sagði
fyrrnefndu ganga miklu
þá maðurinn með mikilli
hægar og eru mun hljóðlát- fyrirlitningu: „Er hann Viðar
ari. Þar að auki lét ég setja
nú líka í þessu, háskólasérstaklega stóra hljóðkúta á
genginn maðurinn!“
bílana.
Keppnisbílarnir geta náð
Gokart bílar geta
um 150 km hraða en bílarnir
sem verða í leigu ekki nema
nýst við ökukennslu
um 70 km. Gangráður er í
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Guðmundur og Einar vilja
meina að mótorsport sé gott
fyrir umferðarmenningu.
„Menn fá útrás og með því
að færa glannaakstur frá
götunum og inn á lokaðar
brautir minnka líkurnar á því
að menn hagi sér eins og
hálfvitar í umferðinni. Ég er
viss um að aukinn akstur
barna á gokartbílum verði til
þess að umferðarmenning
landsmanna batni í framtíðini”, segir Guðmundur
Einar segir að það ætti að
færa öku- og umferðarkennslu inn í grunnskólana
og kenna krökkunum að
umgangast vélknúin ökutæki á unga aldri, þó þeim
verði að sjálfsögðu ekki
hleypt út í umferðina. „Það
væri til dæmis hægt að leyfa
þeim að aka gokart bílum og
fá þannig tilfinningu fyrir
ökutækjum, því það er vitað
mál að krakkar og unglingar
eru mun fljótari en fullorðið
fólk að tileinka sér hin ýmsu
tæki, til dæmis tölvur.“

Körtur, sjókettir,
sjóskíði og hnébretti
„Ég verð með Gokartleiguna opna um helgar í
sumar, fái ég pláss undir
hana, en sé svo til hvað ég
geri í vetur“, segir Einar
Halldórsson. „Að öllum
líkindum þarf ég að setja
bílana í geymslu því það er
mjög ósennilegt að ég finni
nógu stórt húsnæði til að
geta starfrækt leiguna í
vetur. Gokart bílar eru vægast sagt hörmulegir í snjó,
enda ekki ætlast til að þeim
sé ekið í svoleiðis aðstæðum.
Þegar ætlunin var að hafa
leiguna á hafnarsvæðinu
stóð til að bjóða einnig upp
á jet-ski, eða sjóketti, til
leigu og gefa fólki kost á að
prófa sjóskíði eða hnébretti.
Það færi eflaust vel saman
að leigja út körtur og
sjóketti og væri eflaust hægt
að nýta starfsfólkið betur
þannig að þetta borgaði sig.“

Vilja samnýta
bílaplanið
Varðandi það hvort
einhver framtíð sé í þessu
sporti á Vestfjörðum segir
Guðmundur: „Það er í raun
erfitt að segja. Markaðurinn
hér fyrir vestan er frekar
lítill og ekki margir sem
stunda sportið, þó áhuginn
sé vissulega að aukast. Í
framtíðinni vil ég sjá
kartbraut og æfingarsvæði
fyrir ökukennslu hér fyrir
vestan.“
„Við höfum mikið verið
að velta því fyrir okkur
hvort ekki væri hægt að
samnýta bílaplan við
skíðasvæðið í Tungudal“,
segir Einar. „Það þarf að
malbika þar einhvern tímann
og að sjálfsögðu er engin
skíðatraffík á sumrin. Á
móti kemur að engin traffík
gokartbíla verður á veturna
og held ég þess vegna að
þessar tvær íþróttagreinar
verði ekki hvor fyrir
annarri.“

smáar

Garðeigendur! Get útvegað
úrvals gróðurmold, hörpuð og blönduð með skít og
sandi. 1m³ í poka, heim
komið á Ísafirði á kr.
6.500.- Upplýsingar í síma
892 3356. Einar.
Til sölu er Subaru Legacy
árg. 1991, ekinn rúml. 170
þús. km. Góður bíll á góðu
verði. Upplýsingar í síma
892 1694.
Húsbíll til sölu. Til sölu er
Ford Econoline 150, lengri
gerð, skoðaður 2001. Uppl.
í síma 893 5773.
Óska eftir 2ja herb. íbúð
til leigu á eyrinni á Ísafirði. Helst með góðu útsýni
og til langs tíma. Uppl. gefur Gulli sendill í síma 866
8276.
Til sölu er bátur. Upplýsingar í símum 852 5559
eða 456 7010.

Guðmundur og Kristján á Skutulsfjarðarbrautinni á Ísafirði síðdegis á fimmtudag og aðeins fimmtán kílómetrar eftir til
Bolungarvíkur.

Tveir brottfluttir Vestfirðingar komu hjólandi vestur

Allir ávörpuðu þá
á ensku á leiðinni
– einn sagðist hafa haldið að enginn Íslendingur væri svona vitlaus

Tveir „gamlir“ Vestfirðingar komu hjólandi frá Reykjavík til Bolungarvíkur í síðustu
viku. Þeir lögðu af stað á
mánudagsmorgun og komu á
áfangastað síðdegis á fimmtudag. Hjólreiðakapparnir eru
þeir Guðmundur Ólafsson frá
Ísafirði, nú kennari við
Menntaskólann við Sund, og
Kristján Jónatansson úr Bolungarvík, nú framkvæmdastjóri Breiðabliks í Kópavogi.
Þeir félagarnir sögðu að
þessi ferð hafi raunar ekki
komið til af góðu. Þeir létu
þau orð falla í fullkomnu alvöruleysi í votta viðurvist fyrir
nokkru að þeir ætluðu sér að
hjóla vestur en sáu sér síðan
ekki annað fært en að standa
við þessi stóru orð. Þeir

keyptu sér hjól hálfum mánuði
áður en þeir komu vestur og
tóku fjórar æfingar áður en
lagt var upp í ferðina. Að fenginni reynslu mæla þeir með
því að æfingar fyrir ferð af
þessi tagi skuli alls ekki stundaðar skemur en hálfan mánuð!
Ýmislegt fremur óvænt
dreif á þessa daga Guðmundar
og Kristjáns á leiðinni vestur.
Þar má nefna, að þar sem þeir
komu voru þeir ævinlega
ávarpaðir á ensku en ekki íslensku. Meira að segja sagði
afgreiðslumaður á einum áningarstað, að hann hefði ekki
haldið að nokkur Íslendingur
væri svo vitlaus að fara hjólandi á milli landshluta.
Aðra hjólreiðamenn hittu
þeir vissulega á ferð sinni en

Yfirstjór
n Ísafjarðarbæjar
Yfirstjórn

Birna og Guðni
víxla sætum
Árlegar kosningar í samræmi við bæjarmálasamþykkt Ísafjarðarbæjar fóru
fram á fundi bæjarstjórnar í
síðustu viku. Þar var Guðni
Geir Jóhannesson (B) kjörinn forseti bæjarstjórnar
næsta árið eða til loka kjörtímabilsins í stað Birnu Lárusdóttur (D), sem gegnt hefur embættinu síðasta árið.
Í bæjarráð til eins árs voru
kjörin þau Birna Lárusdóttir
og Guðni Geir Jóhannesson
af hálfu meirihlutans en Sæmundur Kr. Þorvaldsson
(K) af hálfu minnihlutans.

Birna og Guðni verða því
áfram aðalmenn í bæjarráði
eins og verið hefur en Sæmundur kemur í stað Lárusar K. Valdimarssonar (K).
Í bæjarráði skipta þau Birna
og Guðni um sæti eins og í
bæjarstjórn, þannig að
Birna tekur við formennsku
í bæjarráði af Guðna og út
kjörtímabilið.
Varamenn í bæjarráði
næsta árið verða þau Ragnheiður Hákonardóttir (D),
Jón Reynir Sigurvinsson
(B) og Bryndís Friðgeirsdóttir (K).

þar var um Þjóðverja og Íra
að ræða en enga Íslendinga.
Útlendingarnir sögðu að þetta
væru einu hjólandi Íslendingarnir sem þeir hefðu hitt á
ferðum sínum um landið.
Ekki báru þeir Guðmundur
og Kristján íslenskri umferðarmenningu vel söguna. Verstir segja þeir að atvinnubílstjórar á flutningabílum og
rútum hafi verið og sýnt þeim
fullkomið tillitsleysi. Það mun
vera annað en gaman að vera
á hjóli og mæta stórum flutningabíl eða rútu á meira en
hundrað kílómetra hraða og
lenda í vindhvirflinum á eftir
þeim. Auk þess prísuðu þeir
sig sæla að hafa verið með
hjálma vegna grjótflugsins
sem þessum bílum fylgdi líka.
Guðmundur Ólafsson átti á
sínum tíma heima að Hafnarstræti 4 og síðan í Miðtúni 25
á Ísafirði. Hann kenndi íþróttir
í nokkur ár við Menntaskólann á Ísafirði á dögum Jóns
Baldvins Hannibalssonar og
var ötull í fótboltanum þegar
Ísfirðingar voru og hétu á þeim
vettvangi. Guðmundur fluttist

suður árið 1977. Kristján
Jónatansson þekkja allir Bolvíkingar og miklu fleiri en
hann fluttist suður fyrir rúmum fimm árum.
Þeir kapparnir héldu mjög
skipulegt bókhald um ferðina
vestur, hvort sem þar er um að
ræða vegalendir, „virkan
tíma“, meðalhraða eða annað
sem máli skiptir. Fyrsta daginn hjóluðu þeir í Borgarnes
og fóru fyrir Hvalfjörð vegna
þess að hjólreiðar eru ekki
leyfðar um göngin undir fjörðinn. Annan daginn fóru þeir í
Stykkishólm og þá var Kerlingarskarðið erfiðasti hlutinn.
Þriðja daginn komu þeir yfir
Breiðafjörðinn (með Baldri en
ekki hjólandi) og héldu til
Þingeyrar þar sem þeir gistu.
Heiðarnar voru ærið strembnar og meðalhraðinn ekki
nema 13,1 km á móti 18,7 km
fyrsta daginn. Síðasta daginn
lögðu þeir upp frá Þingeyri
um hádegisbil og meðalhraðinn hífðist allmyndarlega. Þeir
voru orðnir vel sólbrúnir eftir
ferðalagið og voru glaðir og
þreyttir og líka dálítið fegnir.

Bílvelta á Hrafnseyrarheiði

Til sölu er Austurvegur
13, efri hæð og ris. Öll tilboð
skoðiuð. Á sama stað er til
sölu húsbúnaður. Upplýsingar í símum 865 5712
eða 456 3620.
Til sölu er Compi Camp
Family tjaldvagn árg. 1993.
Uppl. í símum 456 4169
eða 895 8324.
Til sölu er Nissan Terrano
II árg. 1997. Sjö manna
bíll fyrir fjölskylduna. Verð
kr. 1.6 millj. Skipti koma
til greina. Upplýsingar í
síma 456 4174.
Heimilisaðstoð óskast
einu sinni í viku. Upplýsingar í síma 456 3702.
Einstæða móður vantar
ísskáp, sófasett, borð og
stóla fyrir lítinn pening eða
gefins. Uppl. gefur Erla
Helga í símum 456 7137
eða 456 4357.
Óska eftir dýptarmæli og
GPS-tæki. Uppl. í símum
690 7341 og 456 3543.
Unga færeyska stúlku,sem
ætlar að stunda starfsnám
á Ísafirði, vantar herbergi
með húsgögnum og aðgangi að baði og eldhúsitil
leigu. Leigutími frá 1.
ágúst til loka desember.
Uppl. í síma 456 4400 á
skrifstofutíma (Inga Óska
eða Örn).
Óska eftir húsgögnum,
ódýrt eða gefins. Uppl. í
síma 848 2535.
Til sölu er Toyota Corolla
SI, árg. 94 í toppstandi.
Uppl. í síma 868 3047.
Til sölu er GMC Jimmy árg.
86, breyttur á 33". Nýuppgerð vél 305. Uppl. í síma
869 0403.
Sumarbústaðaland til
sölu á Breiðabóli í Skálavík,
u.þ.b. 1/2 hektari. Uppl. í
síma 456 7160.
Til sölu er rúm 120 sm á
breidd með yfirdýnu. Upplýsingar í síma 456 5057
eða 694 7376.
Crazy Creek hlaupahjól
var tekið fyrir utan hús í
Mjógötu síðastliðið laugardagskvöld. Finnandi skili
því til lögreglu eða hringi í
síma 456 3286.
Til leigu er falleg 4ra herb.
íbúð á góðum stað á eyrinni
á Ísafirði. Laus frá 1. júlí.
Uppl. í síma 861 3321.

Fjórir fluttir með
þyrlu til Reykjavíkur

Til sölu er jeppakerra á
kr. 40 þús. Upplýsingar í
síma 866 4655.

Ísafirði voru fjórir í bílnum
og munu þeir hafa hlotið
höfuðmeiðsl og bakmeiðsl.
Þeir fluttir með þyrlunni á
Landspítalann. Bílstjórinn
mun hafa misst stjórn á bílnum í lausamöl með fyrrgreindum afleiðingum.

Óska eftir skellinöðru.
Uppl. í símum 867 2944
eða 456 7484.

Lögreglunni á Ísafirði
barst tilkynning um bílveltu
á Hrafnseyrarheiði rétt fyrir
kl. 18 á laugardaginn. Ræstir voru út tveir sjúkrabílar
og þyrla Landhelgisgæslunnar.
Að sögn lögreglunnar á

Þrír Chihuahua hvolpar
til sölu. Upplýsingar í síma
867 0420 eftir kl. 20.

Barnfóstra óskast í Kaupmannahöfn fyrir tvö börn,
2ja og 5 ára sem eru í leikskóla á daginn ásamt heimilisstörfum. Upplýsingar í
síma 557 7901 eða 0045
28106506 (Fanney).
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Öll höfum við einhverja fordóma
– segir Elsa Arnardóttir, forstöðumaður Fjölmenningarsetursins
á Ísafirði

Elsa Arnardóttir var í vor ráðin
forstöðumaður hins nýja Fjölmenningarseturs á Ísafirði. Gildar
ástæður lágu til þess að setrinu var
valinn staður á Vestfjörðum. Hér
vestra er búsettur mikill fjöldi fólks
af erlendum uppruna, jafnvel svo
að þjóðerni skipta tugum, og sambúð nýbúanna og hinna gamalgrónu Vestfirðinga hefur gengið
einstaklega vel. Árleg Þjóðahátíð
Vestfirðinga hefur vakið athygli
langt út fyrir landsteinana. Rætur,
félag áhugafólks um menningarfjölbreytni, hefur starfað hér vestra
af miklum áhuga og krafti.
Elsa á átta ára gamlan son og var
búsett í Reykjavík áður en hún
kom vestur til starfa um mánaðamótin maí-júní. Hins vegar var hún
byrjuð að vinna að þessu verkefni
áður en hún kom til Ísafjarðar.
„Ákvörðunin um að koma
vestur var í raun ekki svo erfið“, segir hún. „Bæði finnst
mér starfið spennandi og líka
er umhverfið jákvætt fyrir
strákinn. Við bjuggum í miðborg Reykjavíkur og hann er
kominn á þann aldur að það
er ekkert gott fyrir hann að
búa þar lengur. Hann var
reyndar ekkert ofboðslega
ánægður með að þurfa að yfirgefa vini sína í Reykjavík.
Eins og hann sagði sjálfur, þá
var hann öskureiður út í mig.
En ég setti hann strax á fótboltaæfingar hjá BÍ og hann
er að verða ánægður með hlutskipti sitt. Honum leist í rauninni strax vel á Ísafjörð. Það
er bara alltaf erfitt að hverfa
frá vinunum.“
Elsa Arnardóttir er fædd
árið 1961 austur á Stöðvarfirði. Þaðan fluttist hún þriggja
ára gömul til Vestmannaeyja
og bjó þar fram að gosi. Foreldrar Elsu búa í Þorlákshöfn
og hún á þrjú systkini, tvö
eldri og eitt yngra. Elsa veit
6
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ekki til þess að hún eigi neinar
ættir hér vestra, en hún á
frænku í Hnífsdal, Ágústu
Þórólfsdóttur. Eftir grunnskólagöngu í Vestmannaeyjum fór Elsa í Skógaskóla og
síðan í Flensborgarskóla í
Hafnarfirði en kláraði ekki þar
heldur í öldungadeild Fjölbrautaskólans í Breiðholti.

málaráðuneytið. „Eftir það var
ég að vinna í Menningarmiðstöðinni Gerðubergi og núna
síðast hjá Vísindasiðanefnd.
Síðan hef ég þó nokkuð langa
reynslu af því að vinna með
skiptinemum eftir að ég fór
sjálf utan sem skiptinemi,
þannig að áhugasviðið hefur
alltaf legið á þessum slóðum.“

Mannfræði
og heimspeki

Vestfirðingar
hispurslausir

Á sínum tíma var Elsa
skiptinemi í Mexíkó í eitt ár
og hefur auk þess lagt stund á
spænskunám í hálft ár. Hún
tók heimspeki sem aukagrein.
„Það er mikil afstæðishyggja
í mannfræðinni sem heimspekin vegur nokkuð upp á
móti. Reyndar held ég að
heimspekin sé góð með öllum
greinum.“
Á árunum 1996-99 starfaði
Elsa hjá Miðstöð nýbúa í
Reykjavík og tók þá meðal
annars saman upplýsingarit
eða handbók handa útlendingum á Íslandi fyrir félags-

Síðan sá Elsa starf forstöðumanns Fjölmenningarsetursins auglýst og ákvað að sækja
um. Á Þjóðahátíð Vestfirðinga
í vor, þar sem félagsmálaráðherra var meðal gesta, tilkynnti hann um ráðningu Elsu
í stöðuna.
„Mér líst mjög vel á þetta“,
segir hún. „Það sem ýtti ef til
vill ennþá meira á mig að fara
hingað er að hér hafa verið
atburðir eins og Þjóðahátíðin.
Hér virðist vera almennur
áhugi fólks fyrir þessum málum og ég ímyndaði mér að
hér væru kjöraðstæður til að

vinna að þeim. Fólk hefur tekið mjög vel á móti mér hérna
fyrir vestan – það er einhvers
konar hispursleysi sem einkennir Vestfirðinga. Ég hef
fengið það á tilfinninguna að
fólkið hér sé mjög hreinskilið
og ég kann að vel að meta
það. Vissulega er ég ekki búin
að vera hérna yfir vetrartímann og ég veit ekki hvernig
fólkið er þá!“

Hugmyndirnar
eru nægar
Ekki kvartar Elsa yfir því
að hér vestra skorti hugmyndir
í þessum málaflokki. „Það er
bara spurningin um að reyna
að grípa þær og styðja. Ég hef
mestar áhyggjur af því að ég
geti ekki staðið undir öllum
þeim væntingum sem fólkið
hefur til starfsins, bæði hvað
varðar fjárveitingarnar og eins
er auðvitað takmarkað hverju
ein manneskja fær áorkað. En
þetta er mikið samvinnustarf
og Alþingi hefur skilgreint
það þannig að ég eigi að vinna

í samstarfi við sveitarstjórnir,
Svæðisvinnumiðlunina og
Rauða krossinn. Eins er ráðgjafarhópur sem ég hef að
bakhjarli, auk félagsmálaráðuneytisins.“
Í ráðgjafarhópnum sem
Elsa nefndi er valið fólk frá
völdum aðilum. Þar eiga sæti
Guðrún Stella Gissurardóttir
hjá Svæðisvinnumiðlun Vestfjarða, Ingimar Halldórsson
hjá Fjórðungssambandi Vestfirðinga, Hörður Högnason
hjá Rauða krossinum og Roland Smelt hjá Rótum, félagi
áhugafólks um menningarfjölbreytni.

Þróunarsetur
Vestfjarða
Elsa lýsir yfir ánægju sinni
með Þróunarsetur Vestfjarða
á Ísafirði, þar sem hún hefur
aðsetur. „Þróunarsetrið er
mjög sniðugt að mörgu leyti.
Það er mjög gott að geta komið inn í umhverfi af þessu tagi,
sérstaklega fyrir mig sem er
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eini starfsmaðurinn og er ný
hérna fyrir vestan.
Það er alveg frábært að hafa
þennan sameiginlega rekstur
og hafa aðgang að því fólki
sem hér starfar. Ég held að
þetta sé mjög skynsamleg leið
og hagkvæm, að samnýta aðstöðu, tækjakost, símsvörun
og sitthvað fleira.“

Rétt að komast í gang
„Starfið hjá Fjölmenningarsetrinu er alls ekki komið í
fullan gang ennþá, enda varla
von. „Ég hef til dæmis ekki
ennþá hitt marga af nýbúunum
hér vestra þar sem kynningin
á starfinu er ekki komin af
stað af fullum krafti.
Starfið er hugsað þannig að
bæði geti nýbúarnir komið til
mín og fengið upplýsingar eða
aðstoð. Í fyrstunni þykir mér
líklegt að ég eigi eftir að fara
meira til þeirra. Ég á eftir að
fara um svæðið og vera með
kynningu á réttindum fólks
og skyldum.“

Tungumál og túlkar
Til stendur að halda samkeppni um gerð merkis fyrir
starfsemi Fjölmenningarsetursins. „Samkeppnin verður
kynnt þannig að reynt verður
að ná til allra sem búa á svæðinu, ekki bara til Íslendinga.
Auðvitað er tungumálið oft
hindrun í vegi.
Túlkaþjónusta er mjög mikilvæg og er það í raun alltaf.
Túlkar hér vestra eru á skrá
hjá Miðstöð nýbúa í Reykjavík. Það kostar mikla vinnu
og peninga að byggja upp
túlkaþjónustu en vonandi
verður hægt að gera það í náinni framtíð.
Reyndar er alveg nauðsynlegt að koma upp túlkaþjónustu um allt land. Það er nauðsynlegt að hið opinbera geti
komið upplýsingum til skjólstæðinga sinna, hvort sem þær
upplýsingar varða heilbrigðisþjónustuna, félagsþjónustuna
eða skólakerfið. Þessi vinna
hefur verið alltof mikið í sjálfboðavinnu og það er ekki
nógu gott. Það er takmarkað
hvaða kröfur þú getur gert til
fólks í sjálfboðavinnu.“

Viðamikið hlutverk
Starfsemi Fjölmenningarsetursins er ætlað mjög stórt
hlutverk. „Henni er ætlað að
auðvelda fólki aðlögun að íslensku samfélagi, henni er
ætlað að koma í veg fyrir fordóma og erfiðleika í samskiptum fólks og henni er ætlað
efla þjónustu hins opinbera
við útlendinga. Starfsemin
fékk styrk upp á 2,5 milljónir
króna til að gera upplýsingavef um íslenskt samfélag fyrir
útlendinga og sá vefur mun
auðvitað ná um allt land.
Ég hef litið á þetta mjög
svipað og starf jafnréttisráðgjafa á landsbyggðinni. Vissulega eru það jafnréttismál sem
fjölmenningarsetur á að vinna
að og ég vona að það eigi eftir
að opna fleiri slík úti um landið í framtíðinni.“

Fólk og fordómar
Fréttir af viðburðum síðasta
þjóðhátíðardags í Reykjavík
vöktu ugg í hugum margra.
Nokkrir ungir Íslendingar
virðast hafa notað þennan dag
sérstaklega til þess að láta í
ljós andúð sína á fólki af framandi þjóðerni.
„Það fer um mann við svona
fréttir“, segir Elsa. „Því miður
eru svona atburðir engin nýlunda en það er eins og fordómum af þessu tagi hafi vaxið ásmegin. Þessir fordómar
koma ekki frá krökkunum

sjálfum heldur frá heimilunum og samfélaginu. Fjölmiðlar eiga einnig sinn hlut að
máli.“
Elsa segist ekki geta séð að
í kynþáttahyggju felist neitt
annað en ofbeldi. „Það er
löngu vísindalega sannað að
það er í raun ekkert til sem
heitir kynþættir. Mannskepnan í heild er svo lík, það eru
einstaklingarnir sem eru ólíkir. Persónuleiki og húðlitur
hafa engin áhrif hvor á annan.“
Varðandi umdeilt og mjög
umtalað uppsláttarviðtal í DV
í vor segist Elsa ekki skilja
tilganginn með því að taka
forsíðuviðtal við mann úr kynþáttafordómahópi. Hún nefnir
einnig ógeðslega og ófyndna
brandara sem beinast að
einstökum hópum fólks, eins
og til dæmis Gyðingum.
„Fordómar geta líka verið
duldir. Til dæmis verða konurnar frá Asíu mjög fyrir barðinu
á slíkum fordómum ég þekki
til dæmis eina konu sem hætti
að fara í ákveðinn banka því
einn starfsmaðurinn hækkaði
alltaf röddina upp úr öllu valdi
þegar röðin kom að henni og
allir horfðu á hana. Þessir fordómar eru líka heimskulegir.
Við sjálf kunnum heldur ekki
að umgangast fólk sem talar
ekki íslenskuna fullkomlega,
við erum svo óvön því. Það er
líka hamrað inn í okkur að
það sé slæmt að tala ekki lýtalausa íslensku. Þjóðarímynd
okkar byggist á tungumálinu
og hreinleikanum. Það er ekki
beinlínis vænlegt fyrir aðra
að koma inn í slíkt samfélag.“

Allir hafa fordóma...
„Ég held að við öll höfum í
rauninni einhverja fordóma.
Það er aðeins spurning um
hvort við séum tilbúin til að
skoða þá og viðurkenna og
losa okkur við þá, hvort við
viljum virða almenn mannréttindi fólks eða ekki. Það er
alls ekki svo að ég sé fordómalaus og að þið hin séuð með
fordómana. Lífið er ekki svart
og hvítt og maður stendur
sjálfan sig oft að fáránlegustu
vitleysum. Í rauninni er mjög
nauðsynlegt að hafa í samfélaginu fólk með annan menningarlegan bakgrunn, því að
það gerir okkur í raun mögulegt að sjá okkur sjálf og
menningu okkar í skýrara
ljósi.
Það er okkur manninum illmögulegt með alla sína
breyskleika að vera alveg fordómalaus en það er skylda
okkar, að trúa því að það sé
hægt og reyna. “

Golfklúbbur Ísafjarðar

Keppendur að spjalli að hlaupi loknu í blíðviðrinu á Silfurtorgi.

Óshlíðarhlaupið haldið í blíðskaparveðri á laugardag

Martha Ernstsdóttir
sigraði í hálfmaraþoni
Hið árlega Óshlíðarhlaup
var haldið í blíðskaparveðri
á laugardag. Eins og venjulega var hlaupið hálfmaraþon frá Bolungarvík um Óshlíð til Ísafjarðar en 10 km
og 4 km úr Hnífsdal og á
Ísafirði. Hlaupið sjálft gekk
í flesta staði mjög vel en

mótshaldarar lentu þó í tölvuvandræðum þegar verið var
að ganga frá úrslitum.
Af þeim sem hlupu 21 kílómetra eða hálfmaraþon var
Martha Ernstdóttir fljótust og
var einungis eina klukkustund
og tólf og hálfa mínútu. Tveir
fóru þessa leið á hjólaskíðum

Í haust verður svo krýndur
Skálameistari en Samvinnuferðir-Landsýn veita sérstök
verðlaun fyrir holu í höggi á
7. braut. Þetta er einnig
firmakeppni, þar sem leikmaður dregur út fyrirtæki
og fær fyrirtækið þá punkta
sem leikmaðurinn fær.

Katrín Árnadóttir fyrst í
mark eftir rösklega 32 mínútna rennsli.
Fljótastur að hlaupa fjóra
kílómetrana var Ásgeir G.
Gíslason sem kom í mark
eftir tæpar 19 mínútur.
Öll nánari úrslit má nálgast á www.hlaup.is.

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

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

ÍSAFJÖRÐUR:
Austurvegur 12: Tæplega 60 m² 3ja
herb. íbúð á annarri hæð. Laus.
Grundargata 2: Rúml. 60m² 2ja
herb. íbúð á 1. hæð.
Verð kr. 3.000.000.- Laus.
Hlíðarvegur 14: Einbýlishús kjallari, hæð og óinnréttað ris.
Grunnflötur ca. 90m². Húsið er
nýuppgert að mestu.
Verð tilboð.
Hlíðarvegur 16: Lítil 3ja herb. íbúð
á 2. hæð í tvíbýlishúsi. Verð kr.
3.800.000,- Laus þ. 1/11 nk.

Hrannargata 8: Rúmlega 70m², 3ja
herbergja íbúð. Laus.
Mánagata 6: Efri hæð 155m² 5-6
herbergja. Laus fljótlega.
Mjallargata 1: 70 m², 2-3ja herb.
íbúð á 2. hæð.
Smiðjugata 11a, rúmlega 150m²
einbýlishús, tvær hæðir, ris og kjallari
ásamt litlum bílskúr.
Stórholt 13: 4ra herb. íbúð á 2. hæð
ásamt bílskúr. Skipti á ódýrari eign
eða jafnvel bíl koma til greina. Íbúðin
er laus. Verð kr. 7.800.000
Stórholt 13: 80 m² 3ja herb. íbúð á
2. hæð t.h. Góð lán áhvílandi. Gott

Fimmtudagsmót í sumar
Fimmtudags-Skálamót
Golfklúbbs Ísafjarðar hófust
í síðustu viku og verða á
hverjum fimmtudegi til og
með 30. ágúst. Rástími er
frá kl.16.30 til kl.19.30.
Þetta eru 9 holu punktamót
með fullri forgjöf þar sem 5
bestu mótin telja.

og var Jón Otto Gunnarsson
fyrri í mark á svipuðum tíma
og Martha.
Kristján Óskar Ástvaldsson
var röskastur þeirra sem hlupu
10 kílómetra en það gerði
hann á rúmum 37 mínútum.
Þrír þátttakendur fóru þessa
leið á hjólaskíðum og var

Austurvegur 13: Efri hæð og ris. Laus fljótlega. Verð kr. 6.500.000,-

útsýni. Verð kr. 5.500.000,Strandgata 5: Hnífsdal, 2ja herb.
íbúð 65 m² á 2. hæð í sambýlishúsi.
Íbúðin er laus. Verð kr. 1.000.000,Fjarðarstræti 14: 4ra herb. íbúð
á 1. hæð, 100 m², 60m² kjallari og
geymsluskúr 38m².
Verð kr. 5.800.000,Túngata 18: 90 m² 4 herb. íbúð á 3.
hæð. Laus fljótlega. Verð kr.
6.900.000,Hlíf II: Rúmlega 50 m² íbúð á 3ju
hæð. Laus fljótlega.
Urðarvegur 70: Raðhús með
innbyggðum bílskúr alls um 195m².
Laust eftir samkomulagi. Verð tilboð.

BOLUNGARVÍK:

Ólafstún 12 og 14, Flateyri: 113 m² einbýlishús. Laus.
Verð: Ólafstún 12, kr. 6.200.000,-. Ólafstún 14, kr. 5.000.000,-.

Þjóðólfsvegur 16: 2ja herbergja
íbúð á 3. hæð. Laus. Verð kr.
1.300.000,Skólastígur 19: Rúmlega 100m²
íbúð á efri hæð í parhúsi. Verð kr.
4.200.000,-. Bein sala, en skipti á
einbýlishúsi koma til greina.
Búðarkantur 2: Rúmlega 200m²
stálgrindarhús.

Stigahlíð 2 og 4: 2ja og 3ja herb.
íbúðir. Verð: 1,5 til 3 milljónir.
Vitastígur 21: 3ja herbergja íbúð á
efri hæð.
Höfðastígur 6: Rúmlega 170m² íbúð
á efri hæð og séríbúð í kjall-ara.
Getur selst sitt í hvoru lagi.

SUÐUREYRI:
Hjallavegur 7: Húsið er 176m². Á
jarðhæð er séríbúð ca 60 fm. Selst í
einu lagi. Húsið er laust.
Eyrargata 3: 134m² einbýlishús.
Laust. Verð kr. 1.900.000,-

ÞINGEYRI:
Fjarðargata 34a: rúmlega 100m²
parhús. Húsið er laust.
Verð kr. 1.700.000,-

BÍLDUDALUR:
Dalbraut 12: 113m² einbýlishús.
Laust.

PATREKSFJÖRÐUR:
Brunnar 2: 178m² einbýlishús. Verð
5.200.000,-. Laust.
Stekkjar 14: 173m² tvílyft einbýlishús. Verð 4.700.000. Laust.
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Ekki mörgum farartækjum úr að velja í Vigur

Skoðunarferð í heyvagni
Hópur af fötluðu fólki úr
Reykjavík ásamt ferðafélögum var á hringferð um
Vestfirði í síðustu viku og
kom meðal annars við á
Rauðasandi og á Látrabjargi. Einnig fór hópurinn
með Sjóferðum Hafsteins
og Kiddýjar út í Vigur og
fór í stutta skoðunarferð um
eyjuna í heyvagni áður en

veitingar voru fram bornar.
Eins og gefur að skilja er ekki
úr mörgum farartækjum að
velja í Vigur.
„Þetta var mjög skemmtileg
ferð og fólkið hreinlega ljómaði af gleði. Báturinn er með
mjög gott aðgengi fyrir hjólastóla, það er nóg pláss og allar
hurðir og annað slíkt er nógu
stórt fyrir stólana“, sagði Haf-

steinn Ingólfsson hjá Sjóferðum Hafsteins og Kiddýjar.
Við lok Vigurferðarinnar afhenti hópurinn Stefáni Þór
Hafsteinssyni, starfsmanni
hjá Hafsteini og Kiddý, blómvönd fyrir sérstaklega góða
aðstoð og liðlegheit. Auk þess
var Hafsteinn beðinn um að
koma blómvendi til skila í
Vigur með miklu þakklæti.

„Munaðarlausir“ gæsarungar í heimahúsi í Súðavík

Við komuna til Ísafjarðar að lokinni góðri Vigurferð.

Hátæknifyrirtæki með aðsetur í Bolungarvík

Eggin tekin vegna Þróar hugbúnað sem
skilur
íslensku
talaða
dauða móðurinnar
Fyrirtækið VoiceEra, sem
hefur aðsetur í Bolungarvík
og útibú í Reykjavík, vinnur
að þróun hugbúnaðar sem
skilur íslensku og getur tekið við munnlegum fyrirmælum og farið eftir þeim.
Undirverktaki hjá VoiceEra
er Eddufell ehf. í Bolungarvík, sem er um þessar
mundir að safna sýnishornum af röddum eitt þúsund
Íslendinga. Raddsýnin eru
notuð til þess að greina íslensk málhljóð og gera hugbúnaðinum kleift að skilja
þau. Þess vegna eru þeir
sem raddsýnin gefa beðnir
að lesa setningar sem hafa
að geyma sem flest og ólíkust blæbrigði í framburði
íslenskrar tungu.
VoiceEra er ungt fyrirtæki á hátæknimarkaðinum
sem hefur sérhæft sig í raddþekkingarkerfum eða svokallaðri tungutækni. Framkvæmdastjóri VoiceEra er
Hallur V. Hallsson, sem er
fæddur og uppalinn í Bol-

– og ungarnir skriðu úr þeim tveimur dögum síðar
Rúmlega vikugamlir
móðurlausir gæsarungar búa nú við gott
atlæti í Súðavík.
Kristján Bjarni Karlsson fann fyrir nokkru
dauða gæs sem hafði
legið á eggjum. Tók
hann tvö eggjanna og
klöktust þau út tveimur dögum síðar eða
snemma í síðustu viku.
Ungarnir hafa fengið
sína eigin girðingu við
hesthúsin í Súðavík.
Þar hafa þessir litlu og
fallegu hnoðrar meðal
annars aðgang að tjörn
þar sem þeir geta iðkað
sundlistina. Hún mun
láta fuglum af þessu
tagi öllu betur en
fluglistin. Grétar Birgir Kristjánsson með ungana.

Hallur V. Hallsson á vinnustað í Bolungarvík.
ungarvík, en einn af sam- Eddufell ehf. nýtir sér
verkamönnum hans er bróðir starfskrafta sem hafa mikla
hans, Gunnar Hallsson, sem reynslu og þjálfun í úthringlengi rak Shell-skálann í Bol- ingum“, segir hann.
ungarvík.
Reiknað er með að fyrsti
„Hér er fín og góð aðstaða hugbúnaðurinn frá Voicetil að vinna svona hluti“, segir Era verði til notkunar í
Hallur. „Hér er ró og friður símaþjónustu og komi þá
auk þess að húsnæði er mun m.a. í staðinn fyrir takkaval
ódýrara en fyrir sunnan. Það til að fá ákveðnar upplýser mjög hagkvæmt að reka ingar. Einnig má sjá fyrir
fyrirtæki út á landi. Einnig sér tölvur, lyftur og heimhefur bæjarstjórn Bolungar- ilistæki, svo að dæmi séu
víkur verið sérstaklega liðleg tekin, sem skilja íslensku
við okkur. Undirverktakinn og fara eftir raddskipunum.

Geirdæla saga
Fornsögurnar eða Íslendingasögur eru mikils metnar. Aðdáun á þeim, efni og
efnistökum nær langt út fyrir landsteinana. Einar þykja öðrum betri. Nefna skal
Njálu, Egilssögu og Laxdæla sögu. Sögurnar greina frá örlögum og samskiptum
höfðingja, þeirra er nógu merkilegir þóttu að frásagnarvert teldist fyrir rúmum
700 árum. Við nánari skoðun eiga viðfangsefni rætur í hégómagirni og stolti
helstu sögupersóna. Örlög þeim sköpuð, urðu ekki umflúin. Hið síðastnefnda
er ekki verra söguefni en hvert annað. Álíta má að rauði þráðurinn hafi verið
ákafi aðalpersóna sagnanna að sýna fram á réttmæti málstaðar
síns og spara hvergi til baráttunnar, enda féllu margir í orustum
og skiptu líf hinna minni spámanna engu. Sögurnar voru ekki
um alþýðuna. Hégómagjarnir höfðingjar láta sig hag ómerkilegs
alþýðufólks engu skipta. Það eitt að skrimta við bág kjör er ekki frásagnarvert.
Alþýðan hefur lifað og dáið án þess að ritaðar væru bækur um slíka hegðun fyrr
en á tuttugustu öldinni, ef frá eru taldar sögur Jóns Thoroddsen.
Í stóru safni Íslendingasagna eiga fáar sitt sögusvið á Vestfjörðum. Helst er að
Hávarðar saga Ísfirðings hafi haldið hlut Vestfjarða meðal fornsagnanna, að
ógleymdri Fóstbræðrasögu. Nútíminn hefur Vestfirði hins vegar í meiri metum.
Blaðaútgáfa hefur lengi verið í blóma, þótt nú sé það BB eitt sem heldur
merkinu á lofti. Vestfirðingar njóta þess að eiga sitt eigið útvarp, Svæðisútvarp
Vestfjarða, sem Finnbogi Hermannsson stýrir. Er það oft gott. Auk þess hefur

Netspurningin
Spurt var:

Gamla Apótekið haldið út útvarpi um skeið, þótt nú sé það þögult. Kannski
hendir það, að rituð verði nútíma útgáfa af Finnboga sögu ramma. Þangað til
verður hin nýja Geirdæla saga að duga.
Maður heitir Vigfús Geirdal, vestfirskrar ættar. Hefur Geirdal ákveðið að
fylla skarð Finnboga á svæðisútvarpinu. Fátt mannlegt er honum óviðkomandi.
Hann hefur komið að í Rúvís bolvískum kafbátum. Tilvera þeirra var ókunn,
nema ef til vill í pólitík. Í frétt á dögunum sagði hann hollenska Nimrod flugvél, ætlaða til kafbátaleitar, leita þeirra. Munu þeir ófundnir
enn. Geirdal hefur áhuga mikinn á kennsluréttindum, skólameisturum og menntamálaráðherra. Þykir honum sem ýmislegt
hafi misfarist við lagatúlkun í þeim efnum. Að sið sannra afkomenda höfðingja og víkinga er slíkt ekki látið kyrrt liggja. Engu skiptir þótt
matsnefnd nokkur hafi ákveðið að skólameistarinn Ólína, sem ættir rekur í
Barðastrandarsýslu, hafi lært nóg til þess að teljast hæf til kennslu í menntaskóla
og meistarastarfa. Geirdal túlkar lögin á sinn hátt og upplýsir fáfróðan almúgann
um að ráðherra hafi spurt fréttamanninn Geirdal hvort hann væri lögfræðingur
eða fréttamaður. Svar við spurningunni væri hollt að hugleiða, því fréttamaðurinn
Geirdal skal í útvarpi gæta hlutleysis samkvæmt lögum. Vel hæfir það fréttamönnum ævinlega, óháð einkaskoðunum. Fyrir þeim börðust höfðingjar fyrrum
með öllum ráðum. Þær eiga ekki heima í fréttum, hvorki RÚV né annarra.

Stakkur skrifar

Hefurðu
komið á Hornstrandir?
Alls svöruðu 444.
Já, einu sinni,
sögðu 71 eða 15,99%
Já, oftar en einu sinni
sögðu 81 eða 18,24%
Já, oft sögðu 132
eða 29,73%
Nei sögðu 160 eða 36,04%

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:
Suðvestlæg átt og dálítil
rigning eða súld vestantil,
en annars skýjað með
köflum og hætt við síðdegisskúrum á norðausturlandi. Hiti 8-18 stig, hlýjast norðaustantil.
Horfur á föstudag:
Suðvestlæg átt og dálítil
rigning eða súld vestantil,
en annars skýjað með
köflum og hætt við síðdegisskúrum á norðausturlandi. Hiti 8-18 stig, hlýjast norðaustantil.
Horfur á laugardag:
Austlæg átt og dálítil
rigning sunnan- og austantil, en annars skýjað
með köflum. Hti 8-15 stig,
hlýjast norðantil.
Horfur á sunnudag:
Breytileg átt og dálítil
rigning austantil. Áfram
milt í veðri.
Horfur á mánudag:
Norðanátt og rigning
norðantil. Kólnar í veðri.

netið

www.kraft.is

Ísfirðingurinn og kraftlyftingamaðurinn Jens Andri
Fylkisson er vefstjóri og
helsti hönnuður heimasíðu Kraftlyftingasambands Íslands. Heimasíðan er skemmtileg og aðgengileg fyrir alla. Þar má
finna allar upplýsingar um
Kraftlyftingasamband Íslands svo sem lög sambandsins, dómara, ársskýrslur og búnað. Þá eru
listar yfir íslandsmet,
Evrópumet og heimsmet
kvenna og karla í kraftlyftingum. Fyrir þá sem
vilja fylgjast með fréttum
úr heimi kraftlyftinga,
tímasetningu móta og
úrslitum þeirra, svo sem
Vestfjarðavíkings má gera
það á síðunni. Einnig má
finna tengla inn á aðrar
kraftlyftingasíður og
myndir frá ýmsum atburðum og keppnum á vegum
Kraflyftingasambands
Íslands.

Gerist áskrifendur í síma
456 4560
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Föstudagur 6. júlí
17.00 Fréttayfirlit
17.03 Leiðarljós
17.50 Táknmálsfréttir
18.05 Stubbarnir (47:90)
18.30 Falda myndavélin (1:60)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.10 Lögregluhundurinn Rex (6:15)
21.05 Kreólakóngurinn. (King Creole)
Bandarísk bíómynd frá 1958 um söngvara í næturklúbbi í New Orleans og
kynni hans af undirheimunum. Aðalhlutverk: Elvis Presley, Carolyn Jones, Dolores Hart, Dean Jagger og Walter Matthau.
23.00 Gullmótið í París.
01.00 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 7. júlí
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.02 Stubbarnir (48:90)
09.30 Mummi bumba (39:65)
09.37 Dýrabraut 64 (15:26)
09.50 Krakkarnir í stofu 402 (26:40)
10.15 Lotta (12:13)
10.20 Þrír spæjarar (22:26)
10.25 Pokémon (1:52)
10.50 Kastljósið
11.10 Skjáleikurinn
16.00 Gullmótið í París
18.00 Táknmálsfréttir
18.10 Fíklaskólinn (16:22)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Hafmeyjan. (Mermaid) Bandarísk sjónvarpsmynd um unga stúlku sem
verður þunglynd eftir að pabbi hennar
deyr og reynir að senda honum skilaboð
til himnaríkis. Aðalhlutverk: Ellen Burstyn, Samantha Mathis og Jodelle Ferland.
21.35 Kiljuhetjan. (Paperback Hero)
Áströlsk bíómynd frá 1998 um ungan
mann sem semur ástarsögu undir dulnefni. Málin flækjast eftir að bókin slær
í gegn og frægðin kallar. Aðalhlutverk:
Hugh Jackman, Claudia Karvan, Angie
Milliken, Andrew S. Gilbert og Jeanie
Drynan.
23.10 Innsti hringurinn. (The Inner
Circle) Bandarísk bíómynd frá 1991 um
ungan mann sem er gerður að sýningarstjóra hjá kvikmyndaáhugamanninum
og einræðisherranum Jósef Stalín. e. Aðalhlutverk: Tom Hulce, Bob Hoskins og
Lolita Davidovich.
01.20 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 8. júlí
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.02 Disneystundin
09.55 Prúðukrílin (103:107)
10.22 Babar (1:65)
10.45 Draumaduft (6:13)
10.50 Kastljósið
16.20 Maður er nefndur
17.00 Geimferðin (5:26)
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Markús
18.15 Lísa (7:13)
18.30 Óskatennurnar (1:3)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Deiglan
20.00 Stuttmyndadagar í Reykjavík
Sýndar eru verðlaunamyndir hátíðarinnar og rætt við aðstandendur þeirra.
20.50 Fréttir aldarinnar
21.00 Fyrr og nú (10:22)
21.45 Meistaramót í frjálsum íþróttum
22.00 Smánarblettur (1:2) (Der
Schandfleck) Þýsk kvikmynd um stúlku
sem getin er utan hjónabands og elst upp
hjá móður sinni og manni hennar. Eftir
að hún vex úr grasi þróast mál þannig að
ekki er hægt að leyna hana því lengur
hvernig hún varð til. Seinni hluti myndarinnar verður sýndur sunnudaginn 15.
júlí. Aðalhlutverk: Hans-Michael Rehberg, Bernadette Heerwagen, Christine
Buchegger og Manfred Zapatka.
23.30 Fótboltakvöld
23.45 Deiglan
00.10 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Föstudagur 6. júlí
09.00 Glæstar vonir
09.20 Í fínu formi 4
(Styrktaræfingar)
09.35 Fyrstur með fréttirnar (17:22)
10.20 Lífið sjálft (14:21) (e)
11.05 Myndbönd

12.00 Nágrannar
12.25 Í fínu formi 5
12.40 Caroline í stórborginni (12:26)
13.00 Brýrnar yfir Toko-Ri (The Bridges at Toko-Ri) Brubaker og Forney verða
að beita öllum brögðum til að komast
undan kúlnahríð Kóreumanna og halda
lífi í þessum mikla bardaga um brýrnar.
Aðalhlutverk: Fredric March, William
Holden, Grace Kelly.
14.40 Bob Dylan
15.15 Ein á báti (23:26) (e)
16.00 Barnatími Stöðvar 2
17.45 Sjónvarpskringlan
18.05 Vinir (7:24)
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 Simpson-fjölskyldan (6:23)
20.00 Haltur leiðir blindan. (Anya´s
Bell) Blind kona verður bjargarlítil þegar
mamma hennar deyr. Henni til aðstoðar
kemur 12 ára drengur sem talinn er tregur. Saman hjálpa þau hvort öðru, hún
uppgötvar að drengurinn er lesblindur
en hann kennir henni að nota göngustaf
svo hún eigi auðveldar með að bjarga
sér.
21.35 Blóðsugubaninn Buffy (14:22)
22.25 Sakleysi sannað. (Complicity)
Blaðamaðurinn Cameron Colley skrifar
greinar til varnar þeim sem minna mega
sín. Geðbilaður raðmorðingi virðist deila
skoðunum hans því hann fremur morð
fyrir hönd undirmálsfólksins. Lögreglan
grunar Cameron og hann verður að beita
allri sinni kænsku til að hafa uppi á
morðingjanum. Aðalhlutverk: Brian
Cox, Johnny Lee Miller.
00.05 Fuglabúrið. (The Birdcage) Armand Goldman rekur næturklúbb fyrir
klæðskiptinga ásamt kærasta sínum, Albert. Einn góðan veðurdag tilkynnir Val,
sonur Armands, honum um trúlofun sína
og Barböru Keely sem er dóttir öldungadeildarþingmanns. Fjölskylda þingmannsins er væntanleg í heimsókn til að
kynnast Val og foreldrum hans sem hún
heldur að séu grískir diplómatar. Aðalhlutverk: Gene Hackman, Robin Williams, Nathan Lane.
02.00 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.
03.35 Tónlistarmyndbönd

Laugardagur 7. júlí
08.00 Barnatími Stöðvar 2
10.40 Krakkaleigan
12.05 Frumskógarfjör. (Jungle 2 Jungle) Frábær gamanmynd frá Walt Disney
um framagosa í New York sem fer til
Afríku til að fá sína fyrrverandi til að
undirrita skilnaðarpappíra. Þetta verður
hins vegar mjög sögulegt ferðalag því
karlinn kemur til baka með son sem
hann hafði ekki hugmynd um að hann
ætti. Strákurinn, sem er alinn upp í frumskógum Afríku, aðlagast ekki svo vel í
stórborgarsamfélaginu. Aðalhlutverk:
Tim Allen, Martin Short, Jobeth Williams,
Lolita Davidovich.
13.45 Svar náttúrunnar (e)
14.45 Clifford
16.15 Bette (8:18) (e)
16.40 Glæstar vonir
18.30 Fréttir
18.50 Lottó
19.00 Ísland í dag
19.30 Hér er ég (6:24)
20.00 Undir sama þaki (2:7)
20.30 Ástfangin af öðrum. (Dreaming
of Joseph Lee) Eva er þokkafull, ung
kona sem er vön að fara sínar eigin
leiðir. Hún lendir milli tveggja karlmanna
og úr verður athyglisverður ástarþríhyrningur þar sem ljóst er að eitthvað verður
undan að láta. Aðalhlutverk: Rupert
Graves, Samantha Morton, Lee Ross.
22.05 Beinasafnarinn. (The Bone Collector) Raðmorðingi gengur laus á Manhattan. Hann myrðir fórnarlömb sín á
hrottafenginn hátt og skilur svo boð eftir
hjá þeim. Fáir virðast geta ráðið í rúnir
morðingjans að undanskildum Lincoln
Rhyme. Rhyme þessi er rúmliggjandi
eftir slys við skyldustörf og þarfnast því
aðstoðar við að leysa gátuna. Hann fær
til liðs við sig unga götulögreglukonu
sem reynist betri en enginn í baráttunni
við morðingjann. Aðalhlutverk: Denzel
Washington, Angelina Jolie, Queen
Latifah.
00.05 Herra áreiðanlegur. (Mr. Reliable) Hárbeitt háðsádeila um sanna atburði. Wally Mellish varð frægur um
alla Ástralíu og víðar þegar hann, kærasta
hans og barn hennar stóðu af sér átta
daga umsátur lögreglunnar. Það hefði
kannski ekki þótt svo merkilegt nema
fyrir það að aðgerðir lögreglunnar voru
illskiljanlegar. Aðalhlutverk: Colin
Friels, Jacqueline McKenzie.
01.55 Heitkona hermanns. (A Soldier´s
Sweetheart)Víetnamsstríðið stendur sem
hæst. Rat er ekki í fremstu víglínu en
hefur nóg að gera sem sjúkraliði. Hann á

Beinasafnarinn
Denzel Washington og Angelina Jolie fara á kostum í Beinasafnaranum, eða
The Bone Collector sem Stöð 2 sýnir kl. 22:05 á laugardagskvöld. Raðmorðingi gengur laus á götum Manhattan. Hann myrðir fórnarlömb sín á hrottalegan
hátt og skilur svo eftir sig skilaboð hjá þeim. Fáir virðast geta ráðið í rúnir
morðingjans aðrir en Lincoln Rhyme. Rhyme þessi er rúmliggjandi eftir slys
við skyldustörf og þarfnast því hjálpar við að leysa gátuna. Honum til aðstoðar kemur ung götulögreglukona sem reynist betri en enginn í baráttunni við
morðingjann.
kærustu og ást þeirra er svo heit að hún
er komin í heimsókn! Þetta er auðvitað
óðs manns æði og ekki líður á löngu þar
til hún er horfin sporlaust. Rat er í uppnámi og ákveður að leita hennar. Aðalhlutverk: Kiefer Sutherland, Georgiana
Kates, Skeet Urich.
03.50 Tónlistarmyndbönd

Sunnudagur 8. júlí
08.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Sjónvarpskringlan
12.15 Mótorsport (e)
12.40 Bermúdaþríhyrningurinn
14.10 Rolling Stones
15.15 Oprah Winfrey
16.05 Nágrannar
18.00 Afleggjarar (2:12) (e)
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 Jonathan Creek (7:18)
20.30 Í sálarkreppu. (Limbo) Vönduð
og eftirminnileg kvikmynd úr smiðju
Johns Sayles. Við kynnumst þremur
manneskjum sem búa í óbyggðum Alaska og reyna að horfast í augu við mislukkaða tilveru sína.Aðalhlutverk: David
Strathairn, Mary Elizabeth Mastrantonio, Vanessa Martinez.
22.40 Orðspor (7:9) (Reputations) Fyrri
hluti vandaðs heimildaþáttar um Richard
Nixon. Þessi fyrrverandi foreti Bandaríkjanna var ávallt umdeildur og ferill
hans einkenndist af öfgum. Hann varð
einn valdamesti maður heims en fall hans
var að sama skapi mikið í kjölfar Watergate-málsins. Hann gafst þó ekki upp
og af þrautseigju ávann hann sér virðingu
almennings á ný áður en hann lést.
23.30 Skothylki. (Full Metal Jacket)
Það hafa margar myndir verið gerðar
um Víetnamsstríðið en það er óhætt að
segja að þessi sé sú allra besta. Private
Joker er 18 ára nýliði í hernum sem byrjar í æfingabúðum en er sendur á vígvöllinn í Víetnam. Aðalhlutverk: Matthew
Modine, Adam Baldwin, Vincent D´Onofrio.
01.25 Norður og niður (2:10) (e)
02.05 Tónlistarmyndbönd

Föstudagur 6. júlí
18.00 David Letterman. David Letterman er einn frægasti sjónvarpsmaður í
heimi.
18.45 Sjónvarpskringlan
19.00 Íþróttir um allan heim
20.00 Hestar 847. Hestar 847 er
skemmtilegur þáttur þar sem Daniel Ben
Þorgeirsson og Guðrún Astrid Elvarsdóttir munu ferðast um allt land í sumar
og fylgjast með nánast öllu sem viðkemur
hestamennsku hérlendis og erlendis.
Fylgst verður með mótum sumarsins,
farið verður í hestaferðir, skemmtanalífið
á hesthúsabörunum verður kannað að
ógleymdu slúðrinu í hestaheiminum.
20.30 Gillette-sportpakkinn

21.00 Með hausverk um helgar
23.00 David Letterman
23.45 Djöfull í Englaborg. (Let the Devil
Wear Black) Spennumynd um ungan
mann sem rannsakar dularfullt lát föður
síns. Jack er brugðið þegar honum berst
andlátsfregnin og heldur samstundis frá
Austurströndinni, þar sem hann stundar
nám, til heimilis foreldra sinna í Los
Angeles. Og ekki bætir það líðan hans
þegar móðir hans og frændi tilkynna um
brúðkaup sitt skömmu eftir atburðinn.
Eitthvað undarlegt býr að baki og Jack
ætlar að komast til botns í málinu. Aðalhlutverk: Jonathan Penner, Jacqueline
Bisset, Mary-Louise Parker, Norman
Reedus.
01.15 Einn af okkur. (Jack Reed 4: One
of Our Own) Jack Reed starfar hjá lögreglunni í Chicago í Bandaríkjunum.
Hann er nú foringi að tign eftir að hafa
helgað sig löggæslu um árabil. Hann
þykir þrautseigur með afbrigðum og þegar félagi hans er myrtur er Jack staðráðinn
í að leysa málið. Hann hefur ákveðinn
mann grunaðan um verknaðinn en svo
virðist sem háttsettir embættismenn vilji
koma í veg fyrir að málið verði upplýst.
Aðalhlutverk: Brian Dennehy, Charles
S. Dutton, Susan Ruttan, Kevin Dunn.
02.45 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 7. júlí
17.40 Íþróttir um allan heim
18.35 Toyota-mótaröðin í golfi
19.15 Babylon 5 (15:22)
20.00 Lottó
20.10 Naðran (22:22)
21.10 Krókur á móti bragði. (Life Less
Ordinary) Þegar húsvörðurinn Robert
er rekinn úr starfi ákveður hann að koma
fram hefndum og rænir ofdekraðri dóttur
eigandans, Celine. Robert er hins vegar
hálfgerður hrakfallabálkur og veit ekki
hvað hann hefur komið sér í. Það er því
lán í óláni að Celine virðist hafa talsvert
vit á mannránum og er alls ekki frábitin
því að rétta lánleysingjanum hjálparhönd. Aðalhlutverk: Ewan McGregor,
Cameron Diaz, Holly Hunter, Ian Holm.
22.50 Hnefaleikar - Oscar de la Hoya
Útsending frá hnefaleikakeppni í Las
Vegas. Á meðal þeirra sem mættust voru
Oscar de la Hoya og Javier Castillejo en
í húfi var heimsmeistaratitill WBC-sambandsins í veltivigt (super). Áður á dagskrá 23. júní.
00.50 Kynlífsiðnaðurinn í Evrópu
01.15 Emmanuelle. Erótísk kvikmynd.
02.40 Dagskrárlok og skjáleikur

Sunnudagur 8. júlí
17.30 Hestar 847
18.00 Golfmót í Bandaríkjunum
19.00 Sjónvarpskringlan
19.20 Kraftasport.Fylgst er með keppni
í karlaflokki á hreystimóti í Mosfellsbæ.
19.50 19. holan (6:6)
20.20 Gillette-sportpakkinn
21.00 Þriðja kraftaverkið. (The Third
Miracle) Páfagarðinum í Rómaborg hafa
borist til eyrna ótrúlegar sögur af konu
sem virðist hafa búið yfir ótrúlegum
mætti. Ráðamenn í Vatíkaninu eru fullir
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efasemda um kraftaverk konunnar og
senda prest út af örkinni til að komast að
hinu sanna í málinu. Töluvert er í húfi
því sumir vilja að hún verði tekin í dýrlingatölu. Presturinn, sem er valinn til
verksins, á sjálfur í innri baráttu og er
kannski ekki rétti maðurinn í starfið.
Aðalhlutverk: Ed Harris, Anne Heche,
Armin Mueller-Stahl.
23.00 Íslensku mörkin
23.30 Klárir karlar. (Wise Guys) Harry
Valentini og Moe Dickstein eru smábófar
í Newark í New Jersey. Þeir sinna ýmsum
léttvægum verkefnum fyrir mafíuna en
verður á í messunni. Það er auðvitað
ekkert gamanmál að fá mafíuna upp á
móti sér og Harry og Moe virðast allar
bjargir bannaðar. Aðalhlutverk: Danny
De Vito, Harvey Keitel, Joe Piscopo.
01.00 Dagskrárlok og skjáleikur

Föstudagur 6. júlí
16.30 Myndastyttur. Í þættinum fá
ungir kvikmyndagerðamenn tækifæri til
þess að sýna uppskeru vinnu sinnar.
17.00 Charmed
17.45 Two guys and a girl
18.15 Providence
19.00 Jay Leno (e)
20.00 Charmed
21.00 Hestar. Fjallað um flest allt það
sem viðkemur hestum og hestamennsku.
Rætt við fólkið sem stundar þetta að
áhuga eða atvinnu.
21.30 Titus. Ken hættir að drekka og
Titus og félögum líst ekkert á það. Þeir
ákveða að koma fyrir hann vitinu og fá
hann til að byrja aftur
22.00 Entertainment Tonight
22.30 Jay Leno
23.30 Hjartsláttur (e) Fjallað um samskipti kynjanna.
00.30 Jay Leno (e)
01.30 Jay Leno (e)
02.30 Óstöðvandi Topp

Laugardagur 7. júlí
09.30 Óstöðvandi Tónlist
10.00 Barnaefni
12.00 Jóga
12.30 Dateline (e)
13.30 Jackass (e)
14.00 Nítró
15.30 Saturday Night Live (e)
16.30 The Tom Green Show (e)
17.00 Deadline (e)
18.00 The Practice (e)
19.00 Charmed (e)
20.00 Two guys and a girl
20.30 Everybody Loves Raymond
21.00 Glamúr. Íslenskur þáttur sem
fjallar um skemmtana- og menningarlíf.
Hverjir voru hvar og hver var með
hverjum? Glamúr er þar sem hlutirnir
gerast.
22.00 Saturday Night Live. Stjórnandi
Saturday Night Live í kvöld er Julia
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Ísfirðingar – ferðafólk!
Alhliða veitingastaður
í anddyri bæjarins

Opið fyrir
matargesti
daglega
frá kl. 11-22

Á Eyrinni

Veitingastaður
Kaffihús
Mánagata 1 · Sími 456 5267 Fisherhúsi anno 1884
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kirkja

Vísir að nýju ljósmyndasafni Minjasjóðs Önundarfjarðar

„Fólk á Flateyri“
síðustu þrjátíu árin
Ljósmyndasýningin
„Fólk á Flateyri“, sem er
uppi í sumar í menningarog mannlífssetri Önfirðingafélagsins á Sólbakka,
spannar mannlíf á Flateyri
síðustu 30 árin. Myndirnar
eru hluti af ljómyndasafni
Björns Inga Bjarnasonar og
Guðmundar Sigurðssonar.
Björn Ingi, sem er formaður

Önfirðingafélagsins, hefur á
undanförnum árum unnið
stórvirki í söfnun heimilda
úr Önundarfirði.
„Það er von Önfirðingafélagsins að þetta verði fyrsti
vísir að nýju ljósmyndasafni
Minjasjóðs Önundarfjarðar
og félagið mun styðja við
uppbyggingu nýs safns líkt
og gert var þegar gamla

Flateyrarkirkja:
Kvöldguðsþjónusta verður
sunnudaginn 8. júlí
kl. 20:30 fyrir alla aldurshópa, jafnt gesti og
heimamenn.
Ísafjarðarkirkja:
Messa og altarisganga
kl. 11:00 á sunnudag.
Sr. Magnús Erlingsson,
predikar.

safninu var komið upp, sem
eyðilagðist í snjóflóðinu
mikla“, segir Björn Ingi.
„Félagið á filmur af öllum
þeim myndum sem þar fóru
forgörðum. Það er bara fyrir
einlæga söfnunaráráttu á
öllu sem tengist Önundarfirði að það safn er allt til
ennþá,” segir formaður Önfirðingafélagsins.

netið
Hver eru uppáhalds
bókamerkin þín á Netinu?
Kristrún Helga Ólafsdóttir, yfirverkstjóri Vinnuskóla Ísafjarðarbæjar
svarar:

Slökkviliðsmenn gera upp 120 ára gamla dælu

Strigafötur voru látnar
ganga á milli manna
Slökkviliðsmenn á Ísafirði
hafa í gegnum tíðina verið að
gera upp hina og þessa hluti á
vaktinni þegar lítið er að gera,
sem er blessunarlega oft. Þar
á meðal er forn vatnsdæla sem
smíðuð var í Kaupmannahöfn
á því herrans ári 1881. Hún
var keypt til slökkviliðsins á
Ísafirði þegar það var stofnað
árið 1883 og var hún 39. dælan
sem framleidd var af þessari
gerð. Hana fengu slökkviliðsStiles og stórsveitin Aerosmith stígur á
stokk
23.00 Shades of L.A.
00.00 Profiler (e)
01.00 Jay Leno (e)
02.00 Jay Leno (e)
03.00 Óstöðvandi tónlist

Sunnudagur 8. júlí
09.30 Óstöðvandi Tónlist
10.00 Barnaefni
12.00 Jóga
12.30 Boðorðin 10. Egill Helgason
fjallar um boðorðin 10 frá sjónarhóli
nútímans, hvernig þau koma okkur við,
hvernig og hvort þau stjórna hegðun
okkar og hvernig við sniðgöngum þau.
Hafa boðorð eins og “þú skalt ekki aðra
guði hafa”, “heiðra skaltu föður þinn og
móður” og “þú skalt ekki drýgja hór”
einhverja merkingu í huga fólks í dag?
13.30 Titus (e)
14.00 Nítró
15.30 Law & Order SVU (e)
16.30 Boston Public (e)
17.30 Two guys and a girl (e)
18.00 Everybody Loves Raymond (e)
18.30 Hestar (e)
19.00 Will & Grace (e)
19.30 Yes Dear (e)
20.00 Deadline. Yfirstéttarkona hverfur og þegar lík hennar finnst fellur grunur
á fjölda manns.
21.00 Boðorðin 10
22.00 The Practice. Spennan magnast
á stofunni þegar Ellenor beitir vafasömum aðferðum við réttarhaldið yfir Vogelman. Þau Eugene grípa til þeirra ráða að
ásaka ættingja og vini fórnarlambsins
um morð.
23.00 Dateline
00.00 Judging Amy
00.45 Will & Grace
01.15 Everybody Loves Raymond
01.45 Óstöðvandi tónlist

Slökkviliðsmennirnir Maron Pétursson, Sveinn Þorbjörnsson og Hermann G. Hermannsson við dæluna gömlu.
menn af Byggðasafni Vest- um niður í sjó og voru strigafjarða fyrir 15 árum og þeir fötur látnar ganga manna á
settu hana saman og gerðu milli til að hella í karið. Síðan
upp. Ekki ber þó að líta á stóðu tveir menn sinn hvorum
þetta framtak sem vitnisburð megin við dæluna og notuðu
um tilfinnanlegt tækjahallæri handföng sem þrýst var til
hjá Slökkviliði Ísafjarðarbæj- skiptis upp og niður til að ná
ar.
upp þrýstingi í dælunni til að
Að sögn Kristjáns Finn- geta sprautað.
bogasonar varaslökkviliðsÞessi dæla hefur sjálfsagt
stjóra á Ísafirði var vinnutil- verið notuð talsvert á sínum
högun við slökkvistörf á tíma, til dæmis þegar bíóið
þeim tíma sú, að dælan var brann á sínum tíma. Hún hefur
tekin ofan af kerrunni sem þó væntanlega vikið í síðasta
notuð var til að færa hana á lagi fyrir fyrstu slökkvibílunmilli staða og tengd við kar. um sem komu til Ísafjarðar í
Þá var mynduð röð af mönn- kringum 1936.

Vantar þig...
...húsnæði fyrir léttan iðnað, skrifstofu,
verslun eða annað? Í húsnæði okkar er
laus aðstaða fyrir ýmiskonar starfsemi.
Staðsetning og aðkoma er mjög góð.
Stærð leigupláss er eftir samkomulagi.
Allar upplýsingar gefur Hermann í síma
456 3092.

„Ég nota
netið ekki
mikið en það
eru nokkrar
heimasíður
sem ég skoða
reglulega. Ég fer inn á
bb.is og mbl.is á hverjum
degi. Ég fer stundum inn á
femin.is, þar er hægt er
að nálgast allskonar upplýsingar fyrir konur um
hreyfingu, uppskriftir,
heilsu, útlit og ýmislegt
fleira. Ég fer líka oft inn á
gamlaapotekid.is sem er
heimasíða Gamla Apóteksins, menningarhús
unga fólksins á Vestfjörðum. Síðan í tengslum við
námið fer ég inn á hi.is
sem er heimasíða Háskóla
Íslands, þar fæ ég allar
upplýsingar um námið. Á
hotmail.com er tölvupósturinn minn og svo
nota ég leit.is til að leita
að upplýsingum á netinu.“

tombóla

Atvinna
Óskum að ráða konu til að ræsta herbergi
í júlí og ágúst.
Unnið er á vöktum.
Upplýsingar veitir Áslaug.

Hótel Ísafjörður
Stúlkurnar á myndinni hér
að ofan efndu til hlutaveltu
fyrir stuttu og gáfu afraksturinn kr. 625 til Dýrafjarðardeildar RKÍ. Stúlkurnar
heita Berglind Inga
Jóhannsdóttir og Hildur
Sólmundsdóttir.
MIÐVIKUDAGUR 4. JÚLÍ 2001
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Umboð til könnunarviðræðna Ísafjarðarbæjar við ríkið um Orkubú Vestfjarða hf.

Veitt til að fá skýr svör um
skilyrði af hálfu ríkisvaldsins
„Bæjarstjórn veitir bæjarráði og bæjarstjóra umboð til
að fara í könnunarviðræður
við fulltrúa ríkisvaldsins. Umboð þetta er einungis til þess

að fá skýr og afdráttarlaus svör
frá fulltrúum ríkisvaldsins um
hvort sett verði einhver skilyrði við samningagerð milli
aðila ef til sölu á eignarhluta

Fjórðungssamband Vestfirðinga

Ísafjarðarbæjar í Orkubúi
Vestfjarða hf. kemur. Það er
nauðsynlegt að fá þessi atriði
á hreint í eitt skipti fyrir öll,
enda frumforsenda fyrir því
að bæjarfulltrúar geti mótað
afstöðu sína til sölu þegar og
ef til þess kemur.“

Þannig hljóðar bókun sem
allir níu bæjarfulltrúar Ísafjarðarbæjar samþykktu á
fundi bæjarstjórnar í síðustu
viku að tillögu Lárusar G.
Valdimarssonar (K). Til umræðu var ósk bæjarráðs um
heimild frá bæjarstjórn fyrir

bæjarráð og bæjarstjóra „til
þess að fara í könnunarviðræður við ríkisvaldið, komi
til sölu eignarhluta Ísafjarðarbæjar í Orkubúi Vestfjarða
hf.“, eins og komist var að
orði í bókun ráðsins.

Úttekt lokið á
fjárreiðunum
Nú er lokið endurskoðun
á fjármálum Fjórðungssambands Vestfirðinga en venja
er að leggja fram stöðu bókhalds þegar nýr framkvæmdastjóri tekur við.
Framkvæmdastjóraskipti
urðu í vor og lék grunur á
að fyrrv. framkvæmdastjóri
hefði farið óvarlega með fé
sambandsins. Ekki virtist
þó vera um beinan fjárdrátt
að ræða og óvíst var hversu
mikið fé hefði misfarist.
„Löggiltir endurskoðendur á Vestfjörðum hafa
lokið úttekt sinni á fjármálum Fjórðungssambandsins
og stjórnin er með niðurstöðuna í umræðu. Óvíst er
hvert framhaldið verður en
ég vona að hægt verði innan
fárra daga að ganga til sam-

Ólafur Kristjánsson, stjórnarformaður Fjórðungssambands Vestfirðinga.

komulags við framkvæmdastjórann fyrrverandi um lokauppgjör“, segir Ólafur Kristjánsson,
stjórnarformaður Fjórðungssambands Vestfirðinga.

Róleg helgi hjá lögreg
lunni
lögreglunni

Einn grunaður um
ölvun við akstur
Liðin helgi var með rólegasta móti hjá lögreglunni
á Ísafirði. Það sem helst
mátti finna að var of hraður
akstur á Skutulsfjarðarbraut
og Óshlíð. Aðfaranótt
sunnudags bárust kvartanir
frá nágrönnum Austurvallar
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og skemmtistaðarins Sjallans vegna hávaða. Lögreglan ræddi við hávaðavaldana
og var bætt úr því.
Á sunnudagsmorgun var
einn færður á lögreglustöð
vegna gruns um ölvunarakstur.
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Ragnar, Siggi og Gréta.

Lambhrúturinn Sig
gi í góðu yfirlæti í fóstri í Súðavík
Siggi

„Það verður einhver
annar að borða hann“
Þau Ragnar Þorbergsson og
Gréta Jónsdóttir, sem eiga
sumarhús í Súðavík, hafa að
undanförnu fóstrað svartan
lambhrút sem nú er að verða
tveggja mánaða gamall og
gegnir nafninu Siggi.
„Hrúturinn fæddist í maí og
kom undan kind sem Eiríkur
sonur Ragnars heldur. Hann
var ósköp veiklulegur þegar
hann kom í heiminn og á endanum vildi mamma hans ekk-

ert með hann hafa. Því neyddumst við til að taka hann að
okkur“, segir Gréta. Siggi er
gæfur mjög og mikið fyrir að
láta klappa sér en sérstaklega
þægilegt þykir honum að láta
strjúka sér í framan.
„Þegar við vorum að berja í
hann líf, þá gisti hjá okkur
maður að nafni Sigurður Þórðarson, en hann var fyrsti næturgesturinn núna í vor. Við
hétum Sigurði því að nefna

hrútinn eftir honum, skyldi
hann lifa. Hrúturinn lifði og
hlaut nafnið Siggi“, segir
Gréta.
Siggi er alinn á kúamjólk
en þar að auki er hann duglegur að slá hlaðvarpann með
tönnunum. „Ég veit ekki hvað
verður um Sigga í haust en ég
ætla ekki að borða hann. Það
verður einhver annar að gera
það“, sagði Gréta Jónsdóttir í
samtali við blaðið.
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