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Hraðfrystihúsið–Gunnvör hf.

Tapaði 178 milljónum
fyrstu sex mánuðina
Hraðfrystihúsið – Gunnvör
hf var rekið með 178 milljóna
króna tapi á fyrstu sex mánuðum ársins 2001 samanborið
við 41 milljóna króna hagnað
árið áður. Félagið segir skýringuna á þessum viðsnúningi
þá að gengistap á fyrstu sex
mánuðum ársins 2001 var 529
milljónir króna samanborið
við 64 milljónir króna gengistap árið áður. Gert er ráð fyrir
því að afkoma félagsins á síðari hluta ársins verði betri en
á þeim fyrri að því gefnu að
gengi íslensku krónunnar
verði stöðugt.
Félagið segir í tilkynningu
að bolfiskveiðar og vinnsla
hafi gengið vel á tímabilinu
sem og útgerð frystiskips félagsins þrátt fyrir frátafir frá
veiðum vegna sex vikna verkfalls sjómanna í apríl og maí.
Útgerð rækjuveiðskipa félagsins var rekin með nokkrum halla á tímabilinu. Þá segir
félagið að rekstur félagsins
fyrir afskriftir og fjármagnslið
hafi gengið betur en áætlanir
gerðu ráð fyrir og sé megin
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skýring þess að við veikingu
íslensku krónunnar hafi tekjur
félagsins aukist.
Hagnaður fyrir afskriftir var
419 milljónir eða 30,8% af
rekstrartekjum. Rekstrartekjur félagsins voru 1.356 milljónir krónur samanborið við
1.353 milljónir króna árið
áður. Rekstrargjöld námu 937
milljónum króna en voru
1.039 milljónir króna árið áður sem er lækkun um 10%.
Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir var 419 milljónir króna
eða 30,8% af rekstrartekjum
samanborið við 314 milljónir
króna árið áður eða 23,2% af
rekstrartekjum.
Veltufé frá rekstri var 257
milljónir króna á tímabilinu
sem er 19% af rekstrartekjum,
samanborið við 200 milljónir
króna árið áður sem er 15% af
rekstrartekjum. Heildareignir
félagsins voru 5.388 milljónir
króna í lok júní og eigið fé var
838 milljónir króna. Eiginfjárhlutfall hefur lækkað úr 20,6%
í 15,5% á tímabilinu janúar til
júní.
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Syngur hlutverk
Næturdrottningarinnar í Töfraflautunni

– sjá viðtal í miðopnu við Sigrúnu Pálmadóttur
óperusöngkonu úr Bolungarvík sem ráðin hefur
verið að Óperuhúsinu í Bonn í Þýskalandi
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Reykjanes

Vélsmiðjan Mjölnir hf. í Bolungarvík byg
gir sandblástursklefa
byggir

Ragnar Freyr Vestfjörð
Gunnarsson.

Súðavík

Pilturinn
sem lést

Pilturinn sem lést þegar bíll valt út af þjóðveginum í Súðavík laust fyrir
kl. sjö að morgni sunnudags, hét Ragnar Freyr
Vestfjörð Gunnarsson og
var til heimilis á Holtagötu 11, Súðavík.
Bifreiðin, sem pilturinn var farþegi í, valt yfir
stórgrýtta brimvörn og
ofan í fjöru þar sem hún
stöðvaðist á réttum kili í
sjónum. Pilturinn var sofandi í aftursæti en kastaðist út úr bílnum við
slysið og lenti undir honum. Hann er talinn hafa
látist samstundis.
Ökumaður bifreiðarinnar og stúlka sem einnig var farþegi voru flutt á
Fjórðungssjúkrahúsið á
Ísafirði til aðhlynningar
en meiðsli þeirra eru talin
minniháttar. Þau voru
bæði í bílbeltum. Miklar
skemmdir urðu á bílnum.
Lögreglan á Ísafirði sagði
ungmennin hafa verið á
leiðinni í gegnum Súðavík til norðurs. Þau höfðu
ekið í gegnum NýjuSúðavík og rétt yfir Eyrardalsá, þar sem bíllinn
fór út af veginum í vægri
aflíðandi beygju. Sagði
lögregla að ekkert benti
til að um hraðakstur eða
glannaskap hafi verið að
ræða.

Sérkennilegur arkitektúr

Fallið frá
kaupum
enn og aftur

Vélsmiðjan Mjölnir hf. er
að reisa sérkennilegan sandblástursklefa á lóð sinni í Bolungarvík. Að sögn Magnúsar
Ólafs Hanssonar hjá Mjölni
er ætlunin að geta tekið
smærri báta inn í klefann,
sandblásið járnhluta, borið á
keramikefni og jafnvel öxuldregið bátana.
„Við erum komnir með umboð fyrir keramikefni sem gott
er að nota á bátaskrúfur. Efnið
kemur í veg fyrir tæringu og
gróðurmyndun og slitfletir
verða miklu sterkari. Við erum
með tvo menn í því að gera
við plastbáta og sjáum fram á
að hafa nokkuð mikið að gera
í þessu í vetur“, segir Magnús.
Klefinn samanstendur nú af
fjórum gámum og nokkrum
járnsperrum ofan á þeim. Ef
leyfi fæst frá skipulagsyfirvöldum verða sperrurnar

Farsinn í kringum sölutilraunir ríkisins á húseignum sínum í Reykjanesi við
Djúp heldur áfram. Sömu
hlutirnir gerast aftur og aftur – samningar takast eftir
langa mæðu og mikið þóf
og allt gengur upp, allt er
frágengið og klappað og
klárt – en svo klikkar alltaf
allt.
Að þessu sinni hefur
fyrirtækið Traust ehf. fallið
frá kaupum. Að sögn Guðmundar Í. Guðmundssonar, yfirlögfræðings Ríkiskaupa, gat fyrirtækið ekki
staðið við greiðslur.
„Við erum að skoða
hvort við tökum næsthæsta
tilboði upp á 18 milljónir
eða hvað. Hlutirnir ættu að
skýrast eftir2-3 vikur“,
sagði Guðmundur.

Magnús Ólafs Hansson og sandblástursklefinn í smíðum.
klæddar með tiltæku timbri klefanum höldum við öllum
og járni. „Ef hægt er að loka sandinum inni og komum í

veg fyrir mengun“, segir
Magnús.

Kærug
leði ríkjandi í ferðaþjónustunni á Ísafjarðardjúpi?
Kærugleði

Trillukarl tekinn í yfirheyrslu hjá
lögreglu „vegna misskilnings“
Sigurður Hjartarson, trillukarl í Bolungarvík, sagði sínar
farir ekki sléttar í samtali við
blaðið í síðustu viku. Sigurður
var fyrir skömmu boðaður til
yfirheyrslu hjá lögreglunni á
Ísafirði, grunaður um að hafa
annast ólöglega farþegaflutninga út í Vigur á Ísafjarðardjúpi á báti sínum, Sjófugli
ÍS.
Hann segir að þann tiltekna
dag þegar hann átti að hafa
framið afbrotið hafi báturinn
legið bundinn við bryggju í
Bolungarvík, „traustlega
bundinn, meira segja með fjórum endum. En það var engin

miskunn, ég varð að fara í
skýrslutöku inni á Ísafirði.“
Sigurður segir að lögreglan
hafi sagt að kæran hafi borist
„í gegnum Vesturferðir“ á Ísafirði. Forstöðumaður ferðaskrifstofunnar kannaðist hins
vegar ekki við neitt þegar Sigurður spurðist þar fyrir um
þetta mál, segir hann. Sigurður segir að við nánari eftirgrennslan hafi síðan komið í
ljós, að Jónas bóndi í Æðey
hafi þennan tiltekna dag farið
frá Ísafirði og inn í Æðey á
báti sínum, Sæfugli ÍS, og
komið við í Vigur. Þar með
hafi sakamál þetta verið talið

upplýst. Hér hafi verið ruglast
á Sæfugli í Æðey og Sjófugli
í Bolungarvík. Segir Sigurður
að lögreglan hafi beðið hann
afsökunar fyrir sitt leyti og
sagt að „svo virtist“ sem misskilningur hefði átt sér stað.
Hins vegar segir Sigurður
Hjartarson, að „talsverð kærugleði“ virðist ríkjandi í þessari
grein ferðaþjónustunnar við
Ísafjarðardjúp. Sumir trillukarlar hafi það jafnvel á tilfinningunni að þeir megi ekki
hreyfa sig úr höfn með fjölskyldu sína án þess að grannt
sé fylgst með. Sigurður segist
einungis hafa farið eina ferð

með farþega á báti sínum á
þessu sumri en það hafi verið
á allt öðrum tíma en þegar hin
kærða ferð var farin. Farþegi
hans í þessari einu ferð var
eiginkona hans og ferðinni
lýsir hann svo:
„Við byrjuðum reyndar á
því að fara inn í Vigur og
drekka kaffi. Svo fórum við í
Grunnavík og drukkum kaffi
hjá Frigga löggu og kjöftuðum
við hann. Loks fórum við á
kjötsúpuhátíð á Hesteyri og
sváfum svo í bátnum þar á
legunni um nóttina en fórum
aftur heim morguninn eftir.
Við vorum sannanlega bara

Holur hljómur
Sjávarútvegsráðherra situr fastur við sinn keip. Ráðherrann virðist litlu skipta sú
ógn sem steðjar að sjávarplássum víðs vegar um landið með fyrirhugaðri kvótasetningu
á smábáta. Ráðherrann og fylgisveinar hans láta ítrekaðar niðurstöður skoðanakannana,
þar sem mikill meirihluti þjóðarinnar telur trillukarla eiga njóta sérstöðu og
nálægðar við fiskimið, sem vind um eyrun þjóta. Hverra hagsmuna eru þessir
menn að gæta?
Stórútgerðarmenn þykjast hundóánægðir. Trillukarlar margir hverjir gráti
næst. Margir fyrrum í stéttinni kætast þó nú yfir seljanlegum kvóta út á trilluhornið,
sem þeir seldu fyrir margt löngu. Eins til tveggja alvörujeppa andvirði að gjöf frá
Alþingi Íslendinga, beint í vasann, er ekki amalegt þegar við blasir nýtt met í gjaldþrotasögu íslenskra fyrirtækja og einstaklinga.
Diplóið kann sitt fag. Útlendir ráðherrar mæra íslenska kollega með yfirlýsingum
um þrekvirki í íslenskri fiskveiðistjórnun á meðan bolvískir trillukarlar segjast fara
beint á hausinn fyrir tilverknað afreksmannanna. (Enda vita þeir bolvísku betur en þeir
útlensku um hvað málið snýst). Varla er lofsöngurinn um friðunaraðgerðir kvótaáranna
sem getið hafa af sér stöðugt minnkandi fiskistofna? Varla er aðdáunin tilkomin út af
margföldun skulda sjávarútvegsins undir kvótakerfi?
Byggist hrifningin kannski á því, að eftir að hafa gefið fáeinum einstaklingum og

tvö“, segir Sigurður.
Svo virðist sem Sigurður
trillukarl Hjartarson í Bolungarvík gæti þess að allt sé
„sannanlegt“ hvað viðkemur
ferðum hans á bátnum. Enda
líklega eins gott samkvæmt
framansögðu.
Þess má geta, að bátsnafnið
Sjófugl er gamalkunnugt hér
vestra. Sigurður Hjartarson er
af hinni þekktu Stapaætt, sonur Hjartar heitins stapa á Ísafirði Bjarnasonar. Langafi Sigurðar, Kristján sterki í Stapadal við Arnarfjörð, var á sínum
tíma skipstjóri Sjófugli sem
gerður var út frá Flateyri.

Frá útgefendum:

fyrirtækjum ávísun á óveiddan fisk úti fyrir ströndum landsins, ígildi milljarða króna,
þá vinni stjórnvöld áfram markvisst að því að koma sjávarútvegi á Íslandi endanlega
í hendur örfárra aðila? Og, að Íslendingar, einir þjóða, stefni að því að útrýma vistvænustu veiðiaðferðinni, krókaveiðum, til þess eins að þóknast stórútgerðinni,
sem vitað er að fær aldrei nóg? Og telur þá ekki þótt nokkur sjávarþorp fari
í eyði.
Fjórir af fimm þingmönnum Vestfirðinga funduðu nýverið um málefni
smábátaeigenda og yfirvofandi kvótasetningu 1. sept. nk. Hvort heldur var að væntingar
væru uppi fyrir fundinn eða ekki, eru vonbrigðin með hann mikil. Segja má að það eina
sem þingmennirnir voru sammála um hafi verið að vera ósammála um leiðir í þessu
gífurlega hagsmunamáli vestfirskra byggða. Að ætla að Vestfirðingum sé huggun í því
að „þingmennirnir hafi verulegar áhyggjur“ af því sem fram undan er, ber þess ekki
vitni að þessum fulltrúum okkar á Alþingi hafi verið kappsmál að ljúka fundinum á
þann veg, að ekki yrði efast um afstöðu Vestfirðinga.
Holur hljómur fortíðarergelsis þingmannanna hvers í annars garð gagnast okkur
ekki. Þingmennirnir féllu á prófinu. Þeir höfðu ekki metnað til að komast frá þessu
máli með bravör.
s.h.
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sölu og dreifingu á BB á þéttbýlisstöðum utan Ísafjarðar:
Bolungarvík: Nikólína Þorvaldsdóttir, Hjallastræti 38,
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Deborah Anne Ólafsson, Aðalgötu 20, sími 891 7738. Flateyri: Gunnhildur Brynjólfsdóttir, Brimnesvegi 12a, sími 456
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Gert við þrýstivatnsrör Reiðhjallavirkjunar í Syðridal

Sandblásið og sinkhúðað í snarbrattri hlíð
Starfsmenn vélsmiðjunnar Mjölnis hf. í Bolungarvík hafa að undanförnu
unnið að viðgerðum á
þrýstivatnsröri Reiðhjallavirkjunar í Syðridal í Bolungarvík. Rörið liggur frá
lóni uppi á fjalli niður bratta
hlíð að stöðvarhúsinu og á
köflum hefur verið erfitt
fyrir þá Helga Bragason og
Daða Þór Halldórsson,
starfsmenn Mjölnis, að athafna sig. Þeir sandblása
rörið, heithúða með sinki,
grunna svo og mála.
Ekki hefur verið hægt að
vinna kvölds og morgna.
Ástæðan er sú, að þegar
dögg sest á rörið má ekki
sandblása því að þá ryðgar
það fljótt. Sól kemur seint
upp á þessum stað og skín
stutt yfir daginn. Þess vegna
fara nokkuð margir dagar í
verkið.

Skólasetning
26. ágúst
Menntaskólinn á Ísafirði býður nemendur
og kennara velkomna til starfa á haustönn
2001.
Skólinn verður settur sunnudaginn 26.
ágúst kl. 17:00, í sal bóknámshússins á
Torfnesi. Athöfnin er öllum opin en aðstandendur nemenda eru sérstaklega hvattir til að
mæta með þeim.
Skólastarf hefst mánudaginn 27. ágúst kl.
08:00.
Skólameistari.

GRUNNSKÓLINN Á ÍSAFIRÐI
Skólastarf næsta vetrar hefst mánudaginn 27. ágúst. Nemendur mæti á
sal sem hér segir:
8.-10. bekkur
kl. 09:00
6. og 7. bekkur
kl. 10:00
4. og 5. bekkur
kl. 11:00
2. og 3. bekkur
kl. 13:00
Nemendur í 1. bekk og aðstandendur
þeirra verða boðaðir til viðtals sérstaklega.
Innkaupalistar eru á vefsíðu skólans á
Skólatorginu: www.skolatorg.is/
kerfi/grsk_a_isafirdi/skoli
Skólastjóri.

Daði Þór Halldórsson að starfi við heithúðun.

Góð þátttaka á golfmóti Lög
giltra endurskoðenda Vestfjörðum
Löggiltra

Helgi Birgisson, Jón Þorgeir Einarsson og P
annistak Rodpilok sigruðu
Pannistak
Löggiltir, golfmót Löggiltra
endurkoðenda Vestfjörðum,
var haldið á laugardag á golfvellinum í Bolungarvík. Þátttakendur voru 32 í karlaflokki
og kvennaflokki. Helgi Birgisson, formaður GBO, sigraði
án forgjafar á 80 höggum, í
öðru sæti varð Halldór Bjarkar
Glámu (81) og í þriðja sæti
varð Bjarni Pétursson GBO
(82). Bjarni þurfti tvö umspil
í bráðabana við Birgi Olgeirsson um þriðja sætið.
Með forgjöf sigraði Jón
Þorgeir Einarsson (löggiltur
endurskoðandi!) á 62 höggum, í öðru sæti varð Bergþór
Björnsson GBO (68) og í
þriðja sæti Óðinn Gestsson
GÍ (69).
Í kvennaflokki sigraði
Pannistak Rodpilok GÍ á 63
höggum, í öðru sæti varð Sig-

Öldungadeild MÍ
Verðlaunahafar að móti loknu.
ríður L. Gestsdóttir GBO (89) Benedikt Kristjánsson GBO
og í þriðja sæti Guðrún Guð- sem var 30 cm frá holu á 3.
mundsdóttir GBO (101).
braut og Unnsteinn SigurjónsNándarverðlaun voru veitt son GBO sem var næstur holu
á 3. og 5. braut. Þau hlutu á 5. braut.

Verðlaun sem voru mjög
vegleg voru gefin af Löggiltum endurskoðendum Vestfjörðum.

Líklega um hundrað manns við fjar
nám á Vestfjörðum
fjarnám

Nemendur fjölga sér líkt og bakteríur
Mikill áhugi virðist vera
fyrir fjarnámi á Vestfjörðum.
Að sögn Smára Haraldssonar, forstöðumanns Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða, eru
fjarnámsnemendur stöðugt
að bætast í rekstrarfræði og
lýsir aukningin sér svipað og
bakteríuvöxtur, eins og hann
orðaði það. Nú eru alls skráðir tæplega fimmtíu nemendur
í greinina á Vestfjörðum, þar

af þrettán á Patreksfirði.
Kennsla í rekstrarfræðinni
hefst 8. september og fara
nemendur í kynnisferð til
Háskólans á Akureyri í lok
ágúst.
Fjórða árs nemendur í
hjúkrunarfræði hófu nám að
nýju á mánudag en íslenskan
sem er kennd frá Háskóla Íslands byrjar í september. Tíu
nemendur eru skráðir í ís-

lensku. Kennslan fer að einhverju leyti fram í gegnum
fjarfundabúnað en að auki
stunda nemendur námið
heima við í gegnum internetið.
„Auk þessara nemenda er
fjöldi fólks hér fyrir vestan í
fjarnámi sem það stundar
heima við, án beins samstarfs
við okkur. Ég get trúað að það
séu alls um hundrað manns
sem stunda fjarnám á Vest-

fjörðum. Fjarfundakennslan
fer að mestu leyti fram í
Menntaskólanum á Ísafirði en
rekstrarhagfræðin verður í
Þróunarsetri Vestfjarða á Ísafirði þar sem kennsla í gegnum
fjarfundabúnað verður aðallega á laugardögum. Að auki
er ætlunin að vera með aðstoð
hér fyrir vestan við stærðfræðikennsluna.
Eins og stendur er aðeins

Eftirtaldir áfangar verða í boði á haustönn
2001 ef næg þátttaka fæst:
BÓK 103
STÆ 202
ENS 103
STÆ 303
ÍSL 103
TÖL 103
STÆ 102
ÞÝS 203
Fundur verður með væntanlegum nemendum í öldungadeild miðvikudaginn 29. ágúst
kl. 20:00 í fyrirlestrarsal skólans. Kennsla
hefst skv. stundarskrá mánudaginn 3. september.
Skólameistari.
háskólanám í boði í fjarkennslu en það er minn vilji
og von að þetta eigi eftir að
vaxa, og þá eigi eftir að bætast
við fleiri háskólagreinar og
að auki bæði iðnnám og starfsnám. Þessa dagana er verið
að vinna í því að finna lestraraðstöðu fyrir nemendur, en

það er von til þess að það
leysist á allra næstu dögum“,
sagði Smári Haraldsson.

Gerist áskrif
-endur í síma
456 4560
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Fasteign vikunnar

Fasteignaviðskipti

Auðunn Einarsson atvinnugolfari frá Ísafirði býr hinum megin á hnettinum

„Þyrfti helst að finna sambland af Ísafirði og Tælandi“
Hlíðarvegur 8: 171,8 m² einbýlishús á tveimur hæðum,
ásamt bílskúr að Hlíðarvegi 9. Verð 7,5 m.kr.

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

Einbýlishús / raðhús
Engjavegur 6: 223 m² einbýlishús á tveimur hæðum. Getur
selst í tvennu lagi, 5 herb. íbúð
á e.h. og 4ra herb. íbúð á n.h.
Tilboð óskast
Engjavegur 24: 126,4 m² einbýlishús á tveimur hæðum.
Frábær sólbaðsaðstaða. Laust
1. ágúst 2001. Áhv. ca. 4,6 m.kr.
Verð 7,5 m.kr.
Hafraholt 14: 144 m² raðhús á
tveimur hæðum ásamt bílskúr
Verð 10,3 m.kr.
Hjallavegur 19: 242 m² einb.hús
á 2 hæðum ásamt innbyggðum
bílskúr. Sér íbúð á n.h. Ýmis
skipti möguleg. Áhv. ca. 5 m.kr.
Verð 10,5 m.
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 37: 185,9 m² raðhús á þremur hæðum ásamt bílskúr og einstaklingsíbúð. Skipti
á minni eign koma til greina.
Verð 10,2 m.kr.
Hnífsdalsvegur 10: 120,9 m²
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt grónum garði og eignarlóð
Laust fljótlega. Tilboð óskast
Hrannargata 1: 238,9 m² einbýlishús á 2 hæðum ásamt kjallara, háalofti og ræktuðum garði
Tilboð óskast
Hrannargata 8a: 78,1 m² einbýlishús á tveimur hæðum ásamt
eignarlóð. Húsið er uppgert að
hluta. Verð 4,6 m.kr.
Lyngholt 10: 151,3 m² einbýlishús á einni hæð ásamt 55,2 m²
bílskúr Verð 12,9 m.kr.
Seljalandsvegur 72: 112 m²
einbýlishús á tveimur hæðum,
góður sólpallur. Verð 8,2 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.
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.
Stakkanes 16: 226,2 m² raðhús
á tveimur hæðum ásamt bílskúr.
Tilboð óskast
Urðarvegur 33: 306,3 m² glæsilegt einbýlishús á tveimur hæðum ásamt bílskúr Verð 16 m.kr.
Urðarvegur 64: 214 m² raðhús
á tveimur hæðum ásamt bílskúr.
Tilboð óskast

ásamt 28 m² bílskúr. Áhv. ca. 5
m.kr. Verð 10,5 m.kr.

3ja herb. íbúðir
Pólgata 6: 70 m² íbúð á 1. hæð
til hægri í fjölbýlishúsi. Áhv. ca.
2,4 m.kr. Verð 3,7 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.
Stórholt 7: 74,6 m² íbúð á 3ju
hæð fyrir miðju í fjölbýlishúsi
ásamt sér geymslu. Áhv. ca. 2
m.kr. Verð 5,3 m.kr.
Stórholt 13: 79,2 m² íbúð á 3ju
hæð til hægri í fjölbýlishúsi ásamt
sér geymslu. Skoða öll tilboð.
Möguleiki að taka bíl uppí. Áhv.
ca. 3 m.kr. Verð 5,5 m.kr.
Sundstræti 22: 68 m² íbúð á
jarðhæð í fjórbýlishúsi.
Verð 4. m.kr.
Túngata 13: 76,1 m² íbúð á 1.
hæð í þríbýlishúsi. Íbúðin er
endurnýjuð að stórum hluta.
Verð 5 m.kr.
Túngata 13: 76,1 m² íbúð í
kjallara í þríbýlishúsi. Íbúðin er í
endurnýjun og telst fokheld,
tilvalin fyrir þá sem vilja innrétta
eftir eigin höfði. Verð 2 m.kr.

2ja herb. íbúðir
Sundstræti 24: 69 m² skemmtileg og rúmgóð íbúð á jarðhæð í
fjórbýlishúsi. Verð 4,5 m.kr.
Túngata 18: 53,4 m² íbúð á 1.
hæð í nýlega uppgerðu fjölbýlishúsi ásamt sér geymslu.
Verð 4 m.kr.

Fjarðarstræti 14: 133,4 m² 4ra
herbergja íbúð á e.h. í tvíbýlishúsi
ásamt bílskúr, háalofti og hluta
kjallara. Tilboð óskast
Fjarðarstræti 14: 100 m² falleg
4ra herbergja íbúð á n.h. í tvíbýlishúsi ásamt 60m² kjallara og
27,8 m² geymsluskúr. Baklóð
fylgir neðri hæðinni. Áhv. ca. 1,5
m.kr. Verð 5,8 m.kr.
Fjarðarstræti 38: 3-4ra herb.
íbúð að hluta undir risi. Íbúðin er
í góðu standi. Tilboð óskast
Pólgata 5a: 127,7 m² 5 herbergja
íbúð á efri hæð í þríbýlishúsi
ásamt helmingi kjallara. Íbúðin
er skemmtileg og vel staðsett.
Verð aðeins 4,5 m.kr.
Sólgata 5: 102 m² 6 herbergja
íbúð á tveimur hæðum í norðurenda í tvíbýlishúsi. Áhv. ca. 3,5
m.kr. Verð 5 m.kr
Stórholt 13: 123 m² 4ra herb.
íbúð á 3ju hæð í fjölbýlishúsi
ásamt bílskúr. Íbúðin er mikið
uppgerð. Verð 7,8 m.kr.
Sundstræti 22: 140m² 4-5 herb.
íbúð á miðhæð í fjórbýlishúsi
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Allar frekari

„Ég kom til Reykjavíkur í
vor og er búinn að vera þar í
sumar að kenna golf hjá
Sigurði Péturssyni golfkennara hjá Golfklúbbi
Oddfellowa. Þar er mikið af
fullorðnu fólki en unglingastarfið hefur verið í lágmarki
og ég hef verið að hjálpa
þeim að reyna að rífa þetta
upp. Það hefur verið mikið
að gera hjá mér í sumar. Ég
hef líka verið á þeytingi út
um allt land að kenna. Ég er
að reyna að safna fyrir
næstu ferð út og þess vegna
hef ég lítið verið að keppa í
sumar. Minningarmótið
hans pabba var fyrsta mótið
mitt í sumar.
Ég fer síðan út aftur í
næsta mánuði. Reyndar ætla
ég að koma við hjá systur
minni í Danmörku áður en
ég fer til Tælands. Þar bíður
maður eftir mér sem á
æfingarsvæði og ég verð að
kenna þar.“

upplýsingar

Upphafið að ferlinum

eru veittar á

„Það var pabba að kenna
að ég byrjaði í golfinu.
Hann sendi mér golfsett í
afmælisgjöf þegar ég var
krakki og þá kviknaði
bakterían. Hún braust þó
ekki út fyrr en nokkrum
árum seinna.

Súðavík
Álfabyggð 3: 130,2 m² nýtt og
glæsilegt einbýlishús á einni hæð
ásamt bílskúr, sólstofu og tveimur sólpöllum. Verð 11,5 m.kr.

Bolungarvík
Hlíðarstræti 6: 113 m² einbýlishús á einni hæð ásamt bílskúr
Verð 7,9 m.kr.
Vitastígur 25b: 101 m² fjögurra
herbergja íbúð í fjölbýlishúsi. Sér
inngangur. Tilboð óskast

Fasteignir

4-6 herb. íbúðir

Allir Ísfirðingar hljóta að
vita deili á Auðuni Einarssyni er. Þeir sem fylgjast
með golfinu vita að hann er
besti golfleikari Ísfirðinga.
Aðrir kannast við manninn
þegar þeir vita að hann er
sonur Einars Vals heitins
Kristjánssonar yfirkennara á
Ísafirði, hins geysifjölhæfa
íþróttamanns, hvort sem þar
var um líkamlegar íþróttir að
ræða eða andlegar eins og
bridge eða skák. Reyndar
verður Auðunn með hverju
árinu líkari föður sínum í
útliti og fasi, svo mjög að
kunningi Einars heitins
sagði við Auðun í næstsíðustu heimsókn hans til
Íslands: Þú ert hreinlega
alveg eins og kallinn.
Í janúar síðastliðnum
gerðist Auðunn atvinnumaður í golfi og stundar nú
íþrótt sína í Tælandi, þar
sem hann hefur dvalist að
mestu síðustu árin. Þar bæði
æfir sjálfan sig og kennir
golf á æfingasvæði þar sem
hann hefur komið sér vel
fyrir. Í sumar hefur hann
dvalist í Reykjavík og hefur
þar verið að kenna golf.
Auðunn skrapp til Ísafjarðar
eina helgi í sumar til þess að
taka þátt í minningarmóti
um föður sinn og sigraði
með talsverðum yfirburðum.
Hér segir hann okkur undan og ofan af sjálfum sér og
einkum lífinu í Tælandi.

í þessari
auglýsingu
eru aðeins
sýnishorn af
söluskránni.

skrifstofunni að
Hafnarstræti 1

Ég hef verið að stunda
golf svona af og til síðan ég
var tólf ára. Á árunum frá
fjórtán ára aldri til tvítugs
duttu út nokkur ár. Ég hætti
snemma í action-íþróttunum
en golfið hefur alltaf hentað
mér vel og ég hef verið að
spila golf samfleytt síðan ég
varð tvítugur. Þá kviknaði
ljós hjá mér og ég sá fram á
það að ég gæti hugsanlega
spilað golf það sem eftir
væri. Það var svo í janúar
síðastliðnum að ég gerðist
atvinnumaður í golfi.“

Ísfirðingur
í húð og hár
„Ég er fæddur og uppalinn á Ísafirði og er stoltur af
því. Það var mjög gott að
alast upp á Ísafirði. Ég bjó
reyndar með móður minni á
Sauðárkróki í þrjú ár en þegar hún dó, þá kom ég hingað. Hér var það bara harkan
sex við lærdóminn. Faðir
minn var yfirkennari í
grunnskólanum og ég mátti
ekki lækka meðaleinkunnina. Einkunnirnar hjá mér
voru lágar þegar ég kom frá
Sauðárkróki en þær hækkuðu jafnt og þétt og þótt þær
færu ekki mjög hátt þá voru
þær yfir meðaltali. Pabbi
launaði mér alltaf vel fyrir ef
ég stóð mig vel en ég fann
líka fyrir því þegar hann var
ekki ánægður. Ég vissi þá
líka upp á mig sökina og
lagði mig fram við að gera
betur. Þetta ýtti náttúrulega
undir keppnisskapið. Það
var gott að fá hrós.
Ég fór í grunndeild rafiðna í Menntaskólanum á
Ísafirði og kláraði rafvirkjann á Akranesi. Það var
mjög góður skóli og ágætt
að hafa þetta upp á hlaupa ef
golfið klikkar.“

Erfiðleikar
og samstaða
„Síðustu fimm ár hafa

verið svolítið upp og niður
hjá mér. Það er fyrst núna
sem ég er farinn að sjá fram
á eitthvað sem mig langar að
gera og finnst hlutirnir vera
að ganga. Móðir mín dó
1987 og það var mjög erfitt
fyrir mig þegar faðir minn
dó. Síðan hef ég staðið á
krossgötum og ekkert vitað í
hvaða átt ég ætti að fara. Ég
er búinn að prófa margt og
lenda í ýmsu en ég hef fengið góða aðstoð frá mörgu
góðu fólki, vinafólki foreldra minna, fyrir nú utan
systkini mín. Ég held að ég
sé loksins farinn að sjá birtu
í lífinu í gegnum það að vera
að spila þarna úti. Það er
góð tilfinning.
Við erum fjögur systkinin.
Sigríður býr út í Danmörku.
Atli, sem var í Víkingi, býr
og vinnur í Reykjavík með
konunni sinni og tveimur
börnum. Eyþór bróðir minn
vinnur hjá Landssímanum á
Sauðárkróki. Þau hafa öll
staðið vel við bakið á mér
og það er mjög gott samband á milli okkar. Ég tel
mig vera mjög heppinn með
fjölskyldu og vini. Það er oft
sem maður áttar sig ekki á
því hvað maður er lánsamur
hvað þessa hluti varðar.“

Æfingavöllurinn
birtist
„Það var nú fyrrverandi
kærustunni minni að þakka
að ég heillaðist af Asíu og
síðan frétti ég af því í
gegnum vini föður míns,
sem höfðu verið í Tælandi
að spila golf, að það væri
gott að spila þar. Ég stökk á
þetta og mætti bara á flugvöllinn með golfsettið og
farangurinn og pantaði ekki
hótel eða neitt. Þegar ég
lenti í Tælandi tók ég leigubíl upp á hótel, vissi svona
nokkurn veginn hvert ég ætti
að fara. Ég var mjög fljótur
að komast inn í lífið þar.
Tælendingar eru mjög
almennilegt og viðkunnan-
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legt fólk og mér líður mjög
vel þarna.
Það tók mig um einn og
hálfan mánuð að fá þá til að
viðurkenna mig sem golfkennara. Þeir þekktu mig
sem golfara en ekki sem
kennara og það tók þá smátíma að átta sig á því að ég
ætlaði að fara að kenna. Þá
gerðist það einn daginn
þegar var ég að rúnta um
túristasvæði borgarinnar þar
sem ég var, að ég tók allt í
einu eftir æfingarsvæði sem
ég hafði aldrei séð áður og
fór þar inn. Þar var eigandinn, maður sem var búinn að
vera að vinna sem bankastjóri í tugi ára. Hann var að
láta drauminn sinn rætast og
koma upp æfingasvæði og
var nýbúinn að opna. Hann
tók mér opnum örmum og
vildi endilega fá mig til að
hjálpa sér við þetta og núna
er ég að kenna þar. Reyndar
fær enginn annar að kenna á
því svæði nema með okkar
leyfi þannig að ég er í mjög
góðum málum.“

Draumastaður
„Ég er að kenna allskonar
fólki en aðallega eru það
útlendingar, þ.e. ekki Tælendingar. Einstaka sinnum
koma Tælendingar til mín
en það eru þá yfirleitt menn
úr yfirstétt, læknar og annað
menntað fólk sem talar
ensku þannig að það hefur
ekki háð mér ennþá að
kunna ekki tælenskuna.
Það er gríðarlegur áhugi á
golfi í Tælandi en þetta er
heldri manna sport. Það er
ekki hver sem er sem getur
spilað þar golf en þeir sem
eiga pening eru pottþétt í
golfi. Golfvellirnir þarna eru
líka í heimsklassa og þar eru
haldin mót eins og í Bandaríkjunum. Það fer bara
minna fyrir þeim í sjónvarpinu hér á Íslandi.
Þetta er því draumastaður
fyrir mig sem golfara.
Veðrið er yndislegt og frekar

smáar
Óska eftir að kaupa notað
píanó eða passa píanó fyrir
einhvern sem ekki hefur
pláss fyrir það. Uppl. gefur
Harpa í símum 456 3052
eða 868 6282.

LIÐVEISLA
Það vantar dugandi einstaklinga, 16
ára og eldri í liðveiðslu á vegum Skólaog fjölskylduskrifstofu Ísafjarðarbæjar.
Hafi þú áhuga á mannlegum samskiptum og að sinna afar gefandi verkefni
er liðveisluhlutverkið starf fyrir þig.
Umsóknareyðublöð og nánari upplýsingar veitir Snjólaug á Skóla-og fjölskylduskrifstofu, 4. hæð í Stjórnsýsluhúsinu eða í síma 450 8001.

Gerist áskrifendur
í síma 456 4560
að það sé of hlýtt heldur en
kalt. Á veturna hugsa ég oft
til vina minna heima í kuldanum á Íslandi á meðan ég
er úti að leika mér í sólinni á
stuttbuxum og bol allan
daginn. Það er bara á
kvöldin sem ég fer í
síðbuxur, svona fyrir
kurteisissakir.“

Tælenskan
og maturinn
„Ég er að rembast við að
læra tælenskuna en hún er
mjög erfið. Ég kann fullt af
orðum og kann að beita
einhverjum tónum. Það er
hins vegar erfiðara að setja
þetta saman í setningar og
að heyra það sem Tælendingarnir eru að segja, því að
þeir tala í tónum.
Matur Tælendinga er
mjög góður en maður verður
auðvitað að fá sinn vestræna
mat öðru hvoru. Sterka
matinn þeirra er ég reyndar
ennþá að melta, maður situr
með loga út úr munninum
eftir hann. Ferski maturinn
þeirra er hins vegar alveg
meiriháttar, ódýr, góður og
fitusnauður.“

Lifir drauminn
„Menn vilja meina að ég
eigi eftir að setjast að þarna
en ég þori ekki alveg að
segja til um það. Mig langar
allavega að vera þarna næsta
vetur og næsta ár líka en
koma heim í millitíðinni og
kenna golf. Svo verður
tíminn bara að leiða það í
ljós hvort ég festist þarna.
Ég hef reyndar verið að
gæla við þá hugmynd, ef
það gengur vel úti í vetur, að
taka þátt í úrtökumóti fyrir
Asíumót atvinnumanna eða
Asíu-PGA, eins og ég má
sem atvinnumaður. Það er
aldrei að vita nema að maður eigi góðan hring og ég
væri í góðum málum með
skírteini upp á PGA í Asíu.
En það þarf að eiga pening
og hafa sponsora til að halda
manni uppi í gegnum mótaröðina. Það lítur út eins og
að íslensk fyrirtæki séu ekki
nógu sterk til að halda slíku

uppi. Það var stofnað hlutafélag í kringum Birgi Leif
og honum gengur svona upp
og niður. En ég ætla nú að
byrja og ætla að sjá hvernig
gengur áður en ég fer að
hugsa of mikið út í þetta.
Mér gengur ágætlega úti.
Ég lifi á því sem ég vinn
mér inn með kennslu en
þetta fer auðvitað eftir því á
hvernig standard ég vil lifa.
Ef ég vil lifa eins og Tælendingarnir, þá á ég fullt
afgangs. Ef ég lifi eins og ég
myndi lifa á Íslandi, þá er ég
mjög vel settur. En svo gæti
ég auðvitað lifað eins og
konungur en þá væri ég að
eyða öllu og það er ekki
sniðugt. Ég leigi einbýlishús
í Tælandi á ca. 12.000
krónur á mánuði. Svo er ég
með ráðskonu sem þrífur
annan hvern dag og þvær
þvottinn og straujar. Ég er
að borga henni 4.000 krónur
á mánuði sem er helmingi
meira en hún setti upp. Mér
fannst ég ekki geta annað,
slíkur er munurinn á lífinu
þar og á Íslandi.“

Framtíðin
„Það sem ég stend frammi
fyrir núna í náinni framtíð er
að ákveða hvort ég vilji vera
áfram úti í Tælandi og
kaupa hús þar, eða hvort ég
vilji snúa heim til Íslands.
Ég veit bara að ég ætla að
spila golf áfram, hvar sem
það verður. Draumurinn er
auðvitað að vera úti en það
verður bara að koma í ljós.
Ég er í Reykjavík núna og
ég er ekkert of hrifinn af því.
Veðrið er líka búið að vera
leiðinlegt fyrir sunnan í
sumar. Svo skrepp ég til
Ísafjarðar og þar er sól og
blíða.
Ég þyrfti að finna sambland af Ísafirði og Tælandi.
Þar yrði ég ánægður“, sagði
Auðunn Einarsson.
Stuttu eftir að þetta viðtal
var tekið tók Auðunn þátt í
meistaramótinu í Golfklúbbi
Oddfellowa. Hann lenti þar í
öðru sæti á 307 höggum,
einu höggi á eftir fyrsta
manni.

Vegna flutnings úr langi er
til sölu Yamaha Virago
250 árg. 2000. Minna próf
dugar. Upplýsingar í síma
694 8523.
Tapast hafa húslyklar í eða
við miðbæinn á Ísafirði.
Finnandi visamlegast hafi
samband í síma 456 3085
eða 868 4080.
Tveir ættbókarfærðir persneskir kettir fást gefins á
gott heimili. Upplýsingar í
síma 456 4236.

Séð eftir Sólgötunni og inn að hringtorginu. Gangbrautin liggur yfir götuna rétt við afturendann á fólksbílnum. Vörubíllinn er að beygja inn á hringtorgið

Tilhögun við nýja hringtorgið á Ísafirði

Slysahætta á horninu við kirkjuna?
Athygli blaðsins hefur verið
vakin á umdeilanlegri tilhögun við nýja hringtorgið á Ísafirði. Áður voru gatnamót Sólgötu og Hafnarstrætis alveg
við húsið Sólgötu 2 (rauða
húsið með steintröppunum t.v.
á myndinni) og Ísafjarðarkirkju (Sólgötu 1). Þar var
stöðvunarskylda þótt fæstir
hafi reyndar farið eftir því.
Nú er aftur á móti góður spölur
frá gömlu gatnamótunum og
út á hringtorgið og lengist

Sólgatan sem því nemur. Hins
vegar liggur gangstéttin enn á
sama stað yfir Sólgötuna þótt
gatan sem hún lá meðfram sé
farin.
Þetta virðist bjóða hættunni
heim. Fjöldi krakka fer þessa
leið í skólann, ýmist gangandi
eða hlaupandi eða á reiðhjólum. Ekki er lengur nein nauðsyn fyrir þá sem aka Sólgötuna að huga að bílaumferð á
gatnamótum sem nú eru horfin og reyndar er stöðvunar-

skyldumerkið horfið líka.
Samkvæmt heimildum blaðsins verður ekki slíkt merki
þarna framvegis. Þjóðleiðin
úr Bolungarvík og áleiðis inn
í Djúp liggur um Sólgötuna
og hefði aksturinn um þessa
litlu götu talist nógu hröð þótt
umræddar breytingar nú hefðu
ekki komið til. Nú halda bílar
í gegnumakstri sínum fulla
hraða áfram yfir gangbrautina
á horninu við kirkjuna og
alveg út að hringnum.

„Alltof algengt að ferðamenn velti bílum í lausamöl“

Enn ein bílveltan í
Mjóafirði við Djúp
– skaðlegt fyrir íslenska ferðaþjónustu, að mati Umferðarráðs
Ekki urðu mjög alvarleg
slys á fólki í bílveltu sem varð
í Mjóafirði milli Látra og
Djúpmannabúðar síðdegis á
fimmtudag í síðustu viku. Hér
var um tvo erlenda ferðamenn
á bílaleigubíl að ræða og mun
ökumaðurinn hafa misst
stjórn á bílnum í lausamöl.
Ökumaðurinn handleggsbrotnaði og fingurbrotnaði en
farþeginn mun hafa hlotið
smávægilega höfuðáverka.
Fréttir af útlendingum á
bílaleigubílum sem lenda í
lausamöl á ferð sinni um íslenska vegi og velta bílunum
eru mjög algengar og hafa
ekki síst verið áberandi í sumar. Að sögn Umferðarráðs hefur „sannarlega“ verið reynt
að taka á þessu vandamáli á

Frá slysstað í Mjóafirði.
undanförnum árum. Þar má
nefna, að í ár hefur Umferðarráð í samstarfi við bílaleigur
og fleiri aðila gefið út bækling

um það sem er sérstakt við
akstur á íslenskum vegum.
Þessi bæklingur er gefinn út á
sjö tungumálum og er reynt
að koma honum á framfæri
við alla erlenda ökumenn hér
á landi.
Að mati lögreglu er alltof
algengt að ferðamenn velti bílum sínum í lausamöl. „Þetta
eru aðstæður sem útlendingar
eru óvanir og þekkja ekki. Það
skapast ekki nein reynsla fyrr
en þeir lenda í þessu og þá er
það of seint“, segir lögregluvarðstjóri í Borgarnesi. Lögregluvarðstjóri á Ísafirði sem
blaðið ræddi við tók undir
þetta.
„Miklu máli skiptir að komið verði í veg fyrir þessi slys,
m.a. fyrir ferðaþjónustuna í
landinu, því að þau skaða atvinnugreinina án efa þegar til
lengri tíma er litið“, sagði í
orðsendingu frá Umferðarráði
til Víkverja Morgunblaðsins í
síðustu viku. Umferðarráð
þakkar þar Víkverja fyrir að
vekja athygli á þessu máli.

Til sölu er MMC Lancer,
árg. 98, 4X4, station, ekinn
58 þús. km. Verð kr. 450
þús. stgr. Upplýsingar í
síma 456 7123.
Til sölu er ársgamall sjónvarpsskápur. Selst á ca.
hálfvirði. Upplýsingar í
síma 456 3496.
Óska eftir þvottavél og
sófasetti. Allt kemur til
greina, ódýrt eða gefins. Á
sama stað óskast fræsari.
Uppl. í síma 456 3496.
Óska eftirdagmömmu sem
fyrst fyrir árs gamla stelpu.
Uppl. í síma 456 3030.
Til leigu er björt og rúmgóð
kjallaraíbúð við Sundstræti
á Ísafirði. Uppl. gefur Ástvaldur í síma 456 3797.
Til sölu er MMC L-300,
árg. 96, turbo dísel. Upplýsingar í síma 862 4279.
Ég gleymdi sólgleraugunum mínum við vörðuna
uppi á Gleiðarhjalla, mánudaginn 6. ágúst. Finnandi
hringi í síma 691 4546.
Húsgögn seljast ódýrt. Til
sölu er 2ja sæta sófar og
einn stóll ásamt tveimur
sjónvarpsskápum og jafnvel rúm án dýnu. Uppl. í
síma 699 7693.
Óska eftir notuðum gangi
af 35" dekkjum eða stærri.
Verða að passa á 16,5"
felgur. Upplýsingar í síma
892 2194.
Óska eftir vel með förnu
sófasetti, helst hornsófa,
fyrir lítinn pening eða gefins. Uppl. í síma 456 1308.
Til sölu erMazda 323, árg.
1987, 1500 GLX, ekinn 145
þús. km. Geislaspilari, sumar- og vetrardekk á felgum.
Verð kr. 160 þús. Uppl. í
síma 869 3114.
Bráðvantar einbýlishús á
Ísafirði eða Suðureyri um
mánaðamótin. Öruggum
greiðslum, skilvísi og góðri
umgengni heitið. Uppl. í
símum 853 2423 eða 694
3245 (Baldvin).
Vegna flutnings er til sölu
stór Electrolux ísskápur.
Verð kr. 17 þús. Upplýsingar í síma 897 4236.
Átt þú bílskúr sem þú mátt
missa af í leigu í eitt ár. Ef
svo er hafðu þá samband í
síma 894 4767.
Til sölu erbarnakerra með
skermi og svuntu. Uppl. í
síma 456 3014.
Til sölu er heilt bil íveiðarfæraskemmu að Sindragötu 9 á Ísafirði. WC, heitt
vatn og harðsteypa í gólfi.
Uppl. í síma 456 3678.
Til leigu er 2ja herb. íbúð
með eldhúsi og sérinngangi. Upplýsingar í síma
456 3678.
Til sölu eða leigu er 70m²
kjallaraíbúð með sérinngangi í fjórbýlishúsi við
Sundstræti. Uppl. í síma
456 3193 eða 896 3193.

Ertu orðin(n)
áskrifandi?
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Sigrún Pálmadóttir óperusöngkona úr Bolungarvík ráðin að Óperuhúsinu í Bonn

Syngur hlutverk Næturdrottningarinnar í Töfraflautunni eftir Mozart
Söngelskt barn
„Það var mjög gaman að
alast upp í Bolungarvík“, segir
Sigrún. „Það er mikil tónlist í
fjölskyldunni, allir syngja og
spila á hljóðfæri og alltaf hefur
verið mikið sungið heima.
Pabbi spilar á gítar og á kvöldin sungum við María, María
og fleiri svipuð lög. Ég hef
hreinlega verið syngjandi frá
því að ég var fjögurra ára, til
dæmis söng ég Aravísurnar
hástöfum á þeim tíma. En ég
vildi alltaf fá undirleik með
söngnum og ef enginn vildi
spila, þá gerði ég það sjálf.
Ég lærði á píanó í nokkur ár
sem barn í Tónlistarskólanum
í Bolungarvík þannig að ég
hafði dálítinn grunn áður en
ég byrjaði fyrir alvöru á söngnum.
Ég hef sem sagt sungið síðan ég var krakki. Reyndar er
ég komin út í óperutónlist
núna en mér fannst það mjög
óspennandi tónlist þegar ég
var ung. Í mínum huga voru
það bara einhverjar jarmandi
kellingar sem sungu óperur
og mér fannst það ekki vera
nein tónlist, langt því frá. En
svo breytist það auðvitað þegar maður fer að læra.“

Hafnarfjörður
og Akureyri
„Ég bjó í Bolungarvík
þangað til ég fór í menntaskóla. Þá fór ég í Flensborgarskólann í Hafnarfirði. Það var

mjög fínt og mjög góður skóli
en ég mæli ekki með því að
fara svona snemma að heiman. Það er aðeins of snemmt
að fara 16 ára, þótt að maður
komi heim í öllum skólafríum.
Ég held samt að ég hafi samt
sem áður haft mjög gott af
þessu. Í Flensborgarskóla fór
ég í skólakórinn sem var þá
undir stjórn Margrétar Pálmadóttur. Þessi tími minn í kórnum varð til þess að ég byrjaði
að læra að syngja.
Eftir að ég útskrifaðist úr
Flensborg flutti ég í eitt ár til
Akureyrar og var þar með
kærastanum mínum, Birgi
Erni Birgissyni. Fyrir tilstilli
Margrétar Pálmadóttur kórstjóra í Flensborg fór ég svo í
fyrstu söngtímana í Tónlistarskólanum á Akureyri hjá
Hólmfríði Benediktsdóttur.“

Söngskólinn
í Reykjavík
„Eftir árið á Akureyri fluttum við til Keflavíkur og þá
byrjaði ég í Söngskólanum í
Reykjavík þar sem ég lærði í
þrjú ár. Vorið 1999 tók ég burtfararpróf frá Söngskólanum.
Þar voru kennarar mínir Ólöf
Kolbrún Harðardóttir og Iwona Ösp Jagla sem var einmitt
undirleikarinn minn á tónleikunum sem ég hélt í Bolungarvík 8. ágúst sl. Í Söngskólanum í Reykjavík lærði ég sitt
lítið af hverju, þar fékk ég
undirbúning að öllu sem tilheyrir söng og hefur nýst mér

Hlutverk Næturdrottingarinnar í
Töfraflautu Mozarts er draumur margra sópransöngvara – að fá að líða um
sviðið líkt og persóna úr ævintýrunum
og töfra fram ótrúlega tóna sem aðeins
fáir ná.
Sá draumur hefur nú ræst hjá Sigrúnu
Pálmadóttur, sem er fædd og uppalin í
Bolungarvík en hefur verið ráðin að
Óperuhúsinu í Bonn, borginni sem var
höfuðborg Vestur-Þýskalands á meðan
þýsku ríkin voru tvö.
Sigrún er elst þriggja systkina en
foreldrar hennar eru Steinunn Guðmundsdóttir og Pálmi Á. Karvelsson.
Unnusti hennar er Birgir Örn Birgisson
körfuboltamaður frá Ísafirði. Hann fór
með Sigrúnu út til Þýskalands fyrsta
árið hennar í skólanum en fór síðan
heim að spila með körfuboltaliði Keflavíkur.
vel. Ég lærði margt og var
mjög ánægð þennan tíma. Á
námsárunum í Söngskólanum
var ég líka félagi í Kór Íslensku óperunnar undir stjórn
Garðars Cortes.“

Skylmingar og söngur
„Síðustu tvö ár hef ég verið
við nám í Tónlistarháskólanum í Stuttgart. Þar byrjaði ég
í óperudeildinni og bætti svo

við mig ljóðadeildinni. Það
var mjög skemmtilegt að vera
í Stuttgart. Þetta var auðvitað
miklu sérhæfðara nám heldur
en hafði verið í Söngskólanum. Aðalmunurinn á skólunum var sá, að úti var ég aðeins
að vinna með eina grein. Það
má líkja þessu við það þegar
læknar sérhæfa sig. Úti var ég
að sérhæfa mig í óperusöng
og bætti síðan við ljóðasöngnum.

Til að byrja með var ég bara
í fögum sem tengdust óperu
og óperusöng. Síðan bættust
við óperusaga, leiklist og
senutímar sem byggðust á því
að maður var með píanista og
leikstjóra og var þá að vinna
við einhverja litla söngsenu
úr óperu. Svo komu inn í þetta
skylmingar til að fá góða og
glæsilega líkamsstöðu. Það
getur líka komið sér vel því
það kemur fyrir að fólk þurfi
að skylmast í óperum. Þá var
líka kennt Tai Chi sem er kínversk leikfimi. Það er mjög
skemmtilegt og áhugavert,
svipað og jóga þar sem að þú
ert að vinna með eigin kraft
og innri hugarorku þína og
nærð jafnvægi á líkamann.“

Ljóðasöngur
persónulegri
„Ljóðadeildin byggist upp
á því að nemendurnir læra að
túlka ljóð. Þar er þér kennt að
syngja ljóð með tilfinningu
en ekki bara að raula í gegum
lagið án þess að hugsa um
innihald textans. Mér finnst
ljóðasöngurinn eiginlega persónulegri heldur en óperan er.
Óperan snýst alltaf um stóra
sögu og þar ertu bara hluti af
heild. Í ljóðasöngnum er maður annað hvort með stakt ljóð
sem segir heila sögu eða heilan ljóðaflokk sem segir sögu,
eins konar framhaldsþáttur.
Áherslurnar í ljóðasöng eru
líka aðrar en í óperunum og
því finnst mér nauðsynlegt

fyrir söngvara að læra þetta
líka. Fyrir mig er þetta stundum hálfinnhverft form því
maður þarf að kafa djúpt inn í
sálartetrið til að geta túlkað
tilfinningarnar í ljóðinu. Það
var mikil reynsla að læra
þetta.“

Munur á tónlistarmenningu
„Þýskaland hefur miklu
rótgrónari tónlistarmenningu
en Ísland. Okkar menning er
svo ung en þarna úti bjuggu
mörg þessara tónskálda og því
er fólkið miklu tengdara þessum verkum heldur en við. Fyrir mörg okkar eru þessi tónskáld bara einhverjir gamlir
kallar sem sömdu klassíska
tónlist. Þessi þýska tónlistarmenning færðist nær manni
við það að búa þarna úti.
Þar eru líka stór tónlistarbókasöfn þar sem þú getur
farið og leigt þér nótur, geisladiska og videóspólur og upplýsingar um tónlist og margt
fleira. Þannig geturðu kynnt
þér betur óperuheiminn og svo
er náttúrlega hægt að fara í
óperuna á hverju kvöldi.
Þar finnst mér liggja aðalmunurinn á löndunum hvað
óperuna varðar. Á Íslandi eru
kannski settar upp tvær óperur
á ári í Íslensku óperunni, það
er ekkert tónlistarbókasafn,
enginn staður þar sem þú getur
gengið að öllu vísu. Í Þýskalandi geturðu farið inn og
fundið nánast hvaða óperu

Andstæðingurinn skotinn með málningarkúlu

Litboltastríð á túni
á Skeiði á Ísafirði
Um helgina mátti sjá
menn í felulitabúningum
hlaupa innan um uppblásnar keilur með byssur í hendi
á túninu fyrir neðan Bónus
á Ísafirði. Byssurnar skutu
ekki blýkúlum heldur litlum plaskúlum fullum af
málningu. Ekki voru menn
í landvinningastríði heldur
í byssuleik sem nefnist litabolti. Leikurinn gengur út
á að merkja menn úr andstæðu liði með málningaklessu og telst hann þá úr
leik. Svo þarf að ná fána
hins liðsins en til þess þurfa
menn að yfirstíga nokkrar
hindranir og „drepa“ nokkra andstæðinga.
„Þetta gekk þokkalega“,
segir Vilhelm Bernhöft hjá
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Frá litboltastríðinu á Ísafirði.
fyrirtækinu Engli ehf. sem skemmtilegt fyrr en það hefur
bauð Ísfirðingum og nær- prófað, enda sáum við oft
sveitamönnum upp á þennan sömu mennina koma aftur og
leik. „Aðsóknin hefði þó mátt aftur. Margir sóru þess dýran
vera betri. Ég held að fólk átti eið að koma aftur að spila ef
sig ekki á því hvað þetta er við komum á ný á næsta ári“,

Fjórir félagar í felulitabúningum tilbúnir í stríðið.
segir Vilhelm.
býður óneitanlega upp á talsNokkuð var um að vinnu- verða útrás og gefur mönnum
staðahópar lékju sér saman tækifæri á því að ná sér niður
með þessum hætti. Leikurinn á vinum, ættingum eða vinnu-
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félögum. Að sögn Vilhelms
Bernhöft er mjög líklegt að
völlurinn verði aftur á
Ísafirði á næsta sumri.

sem er, annað hvort á geisladiski eða videóspólu eða nótum, og verið þá bæði með
nóturnar og hlustað og horft í
einu. Eða fengið lexíkon þar
sem þú getur lesið þér til um
bakgrunn og sögu óperunnar.“

Draumurinn í Bonn
„Nú er ég búin að ljúka
náminu sem ég var í úti en ég
er búin að fá árssamning við
óperuhúsið í Bonn og er að
fara út aftur. Þetta kom þannig

til að í október á síðasta ári
komu þrír umboðsmenn í
skólann til okkar og elstu
nemendur óperudeildarinnar
fengu að syngja fyrir þá. Tveir
af þessum þremur tóku mig á
skrá hjá sér. Þannig fór boltinn
að rúlla en annar af þessum
tveimur er orðinn minn aðalumboðsmaður. Þegar leikhúsin leita að fólki, þá hafa þau
samband við umboðsmennina
og segja þeim frá söngprufum
sem eru á þessum stöðum og

að verið sé að leita að þessari
týpu og þessum eða hinum
röddum. Til dæmis er ég koloratúr-sópran líkt og Diddú
nema hvað hún er dramatískari en ég.
Ég söng til reynslu í fjórum
óperuhúsum og óperuhúsið í
Bonn var það síðasta og það
gekk upp. Ég er ekkert farin
að pæla í því ennþá hvað ég
geri eftir þetta ár. Það er alltaf
samið eitt ár fram í tímann
þannig að um miðjan október

Starfsmaður á Sapphire handtekinn

Reyndi að selja
tóbak úti á götu
Starfsmaður skemmtiferðaskipsins Sapphire var
handtekinn á Ísafirði í síðustu viku. Skipið hafði viðkomu í bænum í annað sinn
þetta sumarið og stóð starfsmaðurinn úti á götu og bauð

mönnum tóbak til kaups.
Lögregla handtók manninn
vegna gruns um tollalagabrot
en sleppti honum fljótlega
með áminningu þar sem honum hafði ekki svo vitað væri
tekist að selja neitt.

Lögregla kom manninum
í hendur starfsmannastjóra
Sapphire sem sagði að
svona hegðun varðaði brottrekstri. Búist var við að
maðurinn yrði látinn taka
pokann sinn í næstu höfn.

Golfklúbbur Ísafjarðar

Fimmtudagsmótum að ljúka
Áttunda og næstsíðasta
fimmtudagsmót Golfklúbbs
Ísafjarðar verður haldið á
Tungudalsvelli
annað
kvöld.
Eftir sjö umferðir er Sig-

urður Ólafsson (GGL) efstur
með 121 pkt, annar er Guðjón
Ólafsson (GÍ) með 118 og
þriðji Jón Hjörtur Jóhannesson (GÍ) með 114.
Í firmakeppninni er Spari-

sjóður Vestfirðinga með
forystu með 172 pkt. Í öðru
til þriðja sæti eru Íslandssaga á Suðureyri og Íslandsbanki á Ísafirði með 157
punkta.

næstkomandi fæ ég að vita
hvort ég fái annað ár í þessu
húsi. Ef vel gengur er aldrei
að vita hvað getur gerst.“

Fimm uppfærslur
„Ég verð í fimm mismunandi uppfærslum. Æfingatímabilið fyrir Carmen hófst
á síðasta leikári og þá æfðum
við í tvær vikur. Núna er sex
vikna fríi að ljúka en æfingarnar byrja aftur 23. ágúst og
verða fram að frumsýningu.
Allar uppfærslurnar eru mjög
skemmtilegar og spennandi
fyrir mig og ég verð í mismunandi og áhugaverðum hlutverkum.“
Allir þekkja væntanlega
fjögur af verkunum fimm þar
sem Sigrún verður meðal flytjenda á sínu fyrsta leikári. Þar
er um að ræða óperurnar
Carmen eftir Bizet, Rakarann
frá Sevilla eftir Rossini og
hina frægu Töfraflautu eftir
Mozart. Síðan er óperettan
skemmtilega, Káta ekkjan
eftir Lehár, mjög skemmtilegt
verk þar sem er meira af leik
og tali en í hinum verkunum.
Fimmta stykkið er síðan lítið
þekkt ópera, Castor et Pollux
eftir Rameau, en venjulega er
einu slíku verki potað inn á
milli hinna frægu til þess að
kynna það og gera dagskrána
fjölbreyttari.
Sigrún kveðst vera mjög
heppin með hlutverk. „Í Carmen leik ég sígaunastúlkuna
Frasquitu, sem er ein af vinkonum Carmenar. Í Rakaranum fer ég með hlutverk þjónustustúlkunnar, sem er mjög
dæmigert hlutverk fyrir mitt
söngfag. Í Töfraflautunni syng
ég stærsta hlutverkið mitt,

hlutverk Næturdrottningarinnar, sem er mjög krefjandi
og skemmtilegt. Í Kátu ekkjunni fer ég með hlutverk Valencienne, fylgdarstúlku ekkjunnar. Dagskráin í húsinu er
mjög fjölbreytt og ættu allir
sem hafa áhuga á óperum að
geta fundið eitthvað við sitt
hæfi.“

Heppinn byrjandi
„Ég kem til með að hafa
mjög mikið að gera en byrjandi í Þýskalandi hefur reyndar ekki mikið val hvað samninga snertir. Fyrsta árinu má
kannski líkja við fyrstu árin
hjá læknanemum, að því leyti
að manni er pískað út til að
sjá hvort maður standi sig.
Þér er bara að sagt að syngja
þetta eða hitt hlutverkið og
svo og svo margar sýningar.
Punktur og basta, bless. Ef þú
ætlar eitthvað að fara að fetta
fingur út í hlutina, þá getur
maður átt á hættu að fá að
heyra að það séu margir aðrir
tilbúnir að gera þetta og maður
eigi bara að vera ánægður með
að hafa yfirleitt fengið vinnu.
Eftir það geturðu farið að gera
meiri kröfur, svo sem um hvað
þú vilt syngja og hversu margar sýningar og þar fram eftir
götunum.
Það er mjög erfitt fyrir
óperusöngvara að fá vinnu og
ég var í raun mjög heppin.
Þetta er auðvitað samspil af
því að vera heppin og vera á
réttum tíma á réttum stað. Í
dag er heldur ekki nóg að geta
bara sungið vel því leikstjórarnir eru farnir að koma með
miklar kröfur líka. Mikið er
um það að sólistar sem ekki

komast í fremstu víglínuna
fari í óperukórana og reyndar
eru margir sem fara bara beint
þangað því þetta er mjög gott
starf og meira að segja yfirleitt
mun betur borgað.“

Óperuhúsið í Bonn
Sigrúnu líst ágætlega á
Óperuhúsið í Bonn, enn sem
komið er. „Auðvitað er ég bara
búin að vera þar í tvær vikur
en mér líst mjög vel á borgina.
Hún er minni en Stuttgart þar
sem ég bjó áður og hún er
viðkunnanlegri. Fólkið er léttara og þægilegra heldur en
Svabarnir í suðri. Bonn er líka
rétt hjá Köln sem er mjög
skemmtileg borg. Rín rennur
í gegnum Bonn og óperuhúsið
stendur við bakka árinnar.“
Óperuhúsið í Bonn er gamalt og virt. Bonn var höfuðborg Vestur-Þýskalands og á
höfuðborgartímanum voru
það aðallega stjörnur sem
sungu aðalhlutverkin. Þá var
mikið peningaflæði í gegnum
borgina og notast var gestasöngvara á borð við Pavarotti
og allt það fræga lið.
„En eftir að stjórnsýslan
fluttist til Berlínar er minna af
peningum í Bonn. Núna er
verið að koma upp föstu fólki
í óperunni og þannig verður
hægt að byggja eitthvað upp
og jafnvel að hafa vandaðri
sýningar. Nú er ég orðin ein
af þessu starfsliði og hlakka
mikið til að takast á við það
sem framundan er“, segir Sigrún Pálmadóttir, óperusöngkonan unga úr Bolungarvík.
Því má bæta hér við, að
slóð heimasíðunnar hjá Óperunni í Bonn á Internetinu er
http://theater.bonn.de
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Bræðurnir Hrafn og Hermann Þór Snorrasynir á hjólunum við húsarústirnar á Straumnesfjalli.

Sérstæð sumarferð norður yfir Ísafjarðardjúp

Á reiðhjólum á Straumnesfjall
Hornstrandir ehf. á Ísafirði
buðu upp á reiðhjólaferð á
Straumnesfjall norðan Aðalvíkur á sunnudaginn í samvinnu við Gamla apótekið á
Ísafirði. Að sögn Henrýs Bær-

ingssonar hjá Hornströndum
heppnaðist ferðin mjög vel og
voru tólf reiðhjól með í för.
Lagt var úr höfn á Ísafirði
snemma um morguninn og
komið aftur um kvöldið.

„Þetta gekk alveg prýðilega. Þeir fljótustu voru eina
klukkustund og fimmtíu mínútur upp að húsunum á fjallinu
en þetta var auðvitað engin
keppni og þeir hefðu eflaust

getað verið fljótari. Við fengum mjög gott veður sem hentaði mjög vel til hjólreiða, 1617°C hita og sólarlaust. Það
var mjög gott að hjóla. Að
vísu þurfti að leiða hjólin á
Hvíld eftir stranga ferð. Fv. Salmar Jóhannsson, Auðunn
Bragi Salmarsson, Stefán Dan Óskarsson, Kristján Rafn
Guðmundsson og Eggert Jónsson.
kafla en annars gekk þetta um kalda stríðsins. Þá var
mjög vel. Kristján Rafn Guð- lagður vegur upp á fjallið sem
mundsson var aldursforseti í notaður var til að hjóla eftir.
ferðinni en sá yngsti var fimm- Vegurinn er nú orðinn mjög
tán ára. Við fórum þetta bara í skriðurunninn og þurfti því
rólegheitunum enda höfðum að leiða hjólin utan hans á
við allan daginn fyrir okkur“, köflum.
sagði Henrý.
Myndirnar sem hér fylgja
Húsin sem Henrý nefndi eru tók einn af ferðalöngunum,
leifar af herstöð Bandaríkja- Úlfur Þór Úlfarsson á Ísafirði.
manna frá því snemma á dög-

Sendum innilegar kveðjur og þakkir þeim sem
sýndu okkur hjálpsemi, samúð og vináttu við
andlát og útför föður okkar

Alf Magnus Øverby
Hlíðarvegi 51, Ísafirði

Gunnar, Guðbjörg, Óttar, Bernharð og Ásgeir Øverby

Hjólreiðamennirnir á leið eftir gamla veginum upp á Straumnesfjall.

Foreldrar og börn!
Mikil umræða varð um útihátíðir og afleiðingar þeirra að lokinni verslunarmannahelgi, einkum Eldborgarmessuna ógurlegu. Engan skyldi undra. Að því
er best er vitað voru nauðganir taldar 11 þar. Munu þó ekki öll kurl komin til
grafar. Tvær voru hópnauðganir. Þá tekur sig saman hópur drengja eða pilta og
nauðga allir sömu stúlkunni! Eymdarleg andmæli Einars Bárðarsonar um
árásir á sig og Eldborgarhátíðina lýsa litlum manndómi. Hið eina viðeigandi
var að biðjast afsökunar á því að tæla börn til þess að koma á hátíðina. Vonandi
sluppu flestir lítt skaddaðir frá hátíðinni. Nokkur börn og ungmenni hafa þó komið fram og lýst því, að þrátt fyrir að
skemmtiatriði hafi verið góð hafi umgengni verið svo hræðileg
að þeim líði það tæpast úr minni. En Einari Bárðarsyni er það
ekki að þakka að ekki fór verr. Klósett vantaði, hin voru illa hirt og þegar vika
var liðin frá „veislulokum“ kvartaði heilbrigðisfulltrúi Vesturlands enn undan
því að hreinsun svæðisins væri hreint ekki lokið.
Sýslumaðurinn á Ísafirði kom í dægurmálaútvarp Rásar 2 fimmtudaginn eftir
verslunarmannahelgina ásamt fleirum, þar á meðal hjúkrunarfræðingi, sem
fengist hefur við unglingsstúlkur sem lent hafa í nauðgunum. Hún var að sjálfsögðu ekki hrifin enda séð eftirfarandi skelfingu ungra stúlkna er sumar jafna
sig aldrei á hryllilegri lífsreynslu í stað þess er átti að vera ógleymanleg
skemmtun. Aðspurður taldi sýslumaðurinn ekki rétt að banna útihátíðirnar, en

Netspurningin

minnti rækilega á það, að frá ársbyrjun 1998 hafa börn fædd 1982 og síðar verið
ósjálfráða börn til fullnaðs 18 ára aldurs og á ábyrgð foreldra sinna. Hann kallaði eftir ábyrgð foreldra og sagði að alls ekki ætti að hleypa börnum inn á útihátíðir nema í fylgd með foreldrum eða löglegum forsjármönnum barnanna. Tók
hann dæmi af ballferð sinni og þá barnungrar dóttur sinnar, sem vildi fara eins
og allir jafnaldrarnir. Lyktir urðu að barnið þáði ekki að fara inn á skemmtistaðinn
í fylgd föður síns. En henni var ekki bannað heldur boðin hin lögmæta fylgd
foreldris. Einnig gat hann þess að víða erlendis hefði hann
séð börn í fylgd með foreldrum á tónlistarhátíðum.
Að auki benti sýslumaður á að Íslendingar kynnu ekki
mannasiði og væri það hluti vandans. Einhverjum kann að
hafa brugðið við þessi orð. Hinir sömu ættu að lesa viðtal Sigrúnar Davíðsdóttur
í Mbl. á sunnudaginn. Íslendingar í Lúxemborg virðast deila skoðunum sýslumanns um skort landa sinna á mannasiðum. En hvar læra börn mannasiði?
Væntanlega fyrst og fremst af foreldrum sínum. Það kann að vera að bera í
bakkafullan lækinn að nefna bílprófsaldurinn. Ósjálfráða börn eiga lítið, ef
nokkuð, erindi í umferðinni án fylgdar foreldra. Útlendingar spyrja stundum að
því hvort Íslendingum þyki ekki vænt um börnin sín. Og þeir, og við öll, fengum ástæðu til spyrja sömu spurningar eftir menningarnóttina í Reykjavík. Börn
á aldrinum 12 til 16 ára má ekki að skilja eftir þegar pabbi og mamma fara heim!

Stakkur skrifar

Spurt var:

Verður þú
mikið var
við mjög
gróft klámefni á Netinu?
Alls svöruðu 233.
Já sögðu 48 eða 20,60%
Nei sögðu 185 eða 79,40%

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.
8
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Undirbúningur þegar hafinn fyrir Landsmót UMFÍ á norðanverðum Vestfjörðum sumarið 2004

Spannar allt svæðið frá Þingeyri
til Súðavíkur og Bolungarvíkur
– rætt við Magnús Reyni Guðmundsson, formann undirbúningsnefndar, um fyrstu skrefin á langri leið
Landsmót Ungmennafélags Íslands er fjölmennasta
íþróttamót sem haldið er á
Íslandi. Fjöldi keppenda
hefur verið allt að 2.000 á
seinni árum en þeir sem
koma og fylgjast með eru
að jafnaði á bilinu 12.000
til 20.000. Mótin hafa
stundum verið nefnd hinir
íslensku Ólympíuleikar.
Næsta mót verður haldið
sumarið 2004 á norðanverðum Vestfjörðum en það
hefur aldrei áður verið haldið í fjórðungnum. Miðað
við fjölda keppenda og
áhorfenda má telja ljóst að
mótinu fylgi ýmis sóknarfæri fyrir það hérað þar sem
það er haldið.
Fyrst var Landsmót
UMFÍ haldið árið 1909 en
síðan 1940 hefur það oftast
verið haldið þriðja hvert ár.
Á Landsmótum er keppt í
fjölmörgum greinum hefðbundinna íþrótta auk ýmissa starfsíþrótta.

Margt á eftir
að breytast
Magnús Reyni Guðmundsson þarf naumast að
kynna fyrir a.m.k. Ísfirðingum enda hefur hann
komið víða við og meðal
annars var hann bæjarritari
á Ísafirði um tveggja áratuga skeið. Fyrir nokkru var
hann fenginn til að gegna
formennsku í undirbúningsnefnd Landsmótsins
2004.
„Já, ég hef fallist á að
leggja mitt af mörkum við
undirbúning þessa verkefnis“, segir Magnús Reynir.
„Nefndin er skipuð tveimur
fulltrúum frá Héraðssambandi Vestfirðinga (HSV)
og tveimur frá Ungmennafélagi Bolungarvíkur. Það
eru þessir tveir aðilar sem
fengu mótið til sín og bera
því ábyrgð á mótshaldinu.
Auk þess eiga Súðvíkingar
aðild að nefndinni en þeir
hafa starfað undir merkjum
Héraðssambands Vestfirðinga. Í nefndinni er einnig
fulltrúi frá Ungmennafélagi
Íslands og bæjarsjóði Ísafjarðarbæjar. Síðan getur
verið að þarna komi inn
fulltrúar frá Bolungarvíkurkaupstað og Súðavíkurhreppi.
Héraðssamband Vestfirðinga spannar svæðið frá
Þingeyri til Súðavíkur og
Bolungarvíkur og þetta
svæði allt ætlum við okkur
að virkja. En þetta er allt

saman á frumstigi og margt á
enn eftir að skýrast. Ég vil
taka það fram að þessar hugmyndir sem ég segi frá hér
eru frumhugmyndir og enginn
endanlegur sannleikur. Margt
á eflaust eftir að breytast mikið “

Landsmót 2001
Landsmót 2001 var haldið
á Egilsstöðum í sumar og
stóðu Vestfirðingar sig þar
áberandi vel. Magnús Reynir
fór ásamt öðrum nefndarmönnum á mótið til að kynna
sér undirbúninginn og framkvæmdina.
„Mótið á Egilsstöðum var
mjög glæsilegt og ljóst var að
þar hefur verið vel staðið að
undirbúningi. Það er ekki
spurning að við getum tekið
mótshaldarana þar til fyrirmyndar í sambandi við undirbúning mótsins 2004. Við fórum austur til að geta fylgst
með hvernig þetta fer fram og
til að spjalla við þá sem störfuðu að undirbúningi. Við
verðum að leita víða í smiðju
til að geta gert þetta eins og til
er ætlast.“
Mikill fjöldi fólks fylgir
slíkum mótum. „Á Landsmótinu á Egilsstöðum voru eitthvað um 1.500 keppendur,
sem var nokkru færra en á
mótinu þar á undan þannig að
við getum búist við á bilinu
1.500-2.000 keppendum. Svo
eru auðvitað margir sem
fylgja keppendunum þannig
að það eru mörg þúsund
manns sem koma á svona
mót.“

Sundlaug og
leikvangur
Margt þarf að framkvæma
hér vestra til að geta haldið
landsmót svo vel sé. „Já, það
sem þarf að gera er óhemjumikið“, segir Magnús. „Þar
eru fyrst og fremst tveir þættir
sem við þurfum að leysa ef af
þessu mótshaldi á að geta
orðið. Það er annars vegar
gerð 25 metra sundlaugar og
hins vegar bygging leikvangs
með allri þeirri aðstöðu sem
er nauðsynleg fyrir frjálsar
íþróttir.“
Vegna landsmótsins var á
Egilsstöðum byggður mjög
glæsilegur leikvangur sem
nefndur er Vilhjálmsvöllur eftir Austfirðingnum Vilhjálmi
Einarssyni sem fékk silfurverðlaun á Ólympíuleikunum
1956. Byggt var við íþróttahúsið og nýtt gólfefni lagt.

Miklar framkvæmdir áttu sér
stað við frjálsíþróttavöllinn.
Áhorfendasvæði voru endurbyggð og byggt var vallarhús
sem hýsir stjórnstöð og tímatökubúnað auk búningsaðstöðu fyrir keppendur.
Mestar hafa þó framkvæmdirnar verið við hlaupabrautirnar. Völlurinn hefur nú
sex tartanlagðar hlaupabrautir
og eru fjórar þeirra upphitaðar.
Þetta er væntanlega svipað því
sem Vestfirðingar vilja gera.
En hvar er hægt að koma fyrir
slíkum mannvirkjum, svo
ekki sé talað um sundlaug?

Horft til Tungudals
„Við höfum, nokkrir í
nefndinni og aðrir aðstandendur þessa mótshalds, séð
það fyrir okkur að þetta gæti
rúmast mjög vel og orðið
mjög glæsilegt frammi í
Tungudal. Þar yrði gerður
leikvangur og sundlaugarsvæði en þetta myndi síðan
styrkja ferðaþjónustu og uppbyggingu svæðisins sem útivistarsvæðis. Til dæmis yrði
sólbaðsaðstaða og ýmsilegt
fleira í kringum þetta.
En það er annað sem mælir
með Tungudalnum. Þar getum
við sjálfsagt fengið ódýra
orku. Við vitum að það er heitt
vatn í Tungudal, þótt það hafi
ekki ennþá fundist, og Orku-

búið hefur lýst því yfir að
áfram verði haldið að reyna
að finna það. Svo erum við
einnig með orku frá sorpbrennslustöðinni Funa sem
gæti nýst þarna allt árið. Það
er ljóst að íþróttasvæðið á
Torfnesi er alltof lítið til að
fullnægja þeim kröfum sem
gerðar eru til þessa móts þannig að það verður að byggja
upp framtíðarsvæði og við
höfum þar staðnæmst við
Tungudalinn.“

Er þetta mögulegt?
Talsverðar rökræður hafa
farið fram hér vestra hvort
þetta sé í raun og veru mögulegt. Efasemdir hafa verið
uppi um fjárhagslega burði og
aðra getu svæðisins til að
takast á við þetta verkefni.
„Við getum þetta með góðum vilja“, segir Magnús
Reynir. „Það er ljóst að ríkissjóður mun taka þátt í uppbyggingu mannvirkja eins og
hann gerði fyrir síðustu landsmót í Borgarnesi og á Egilsstöðum. Ísafjarðarbær hefur
lýst yfir vilja sínum að koma
að málinu. Ef sveitarfélögin
og aðrir hér heima eru tilbúnir,
þá getum við byggt upp framtíðarsvæði fyrir okkar unga
fólk. Þetta er tækifæri sem
við ættum að grípa, tækifæri
sem býðst ef til vill ekki aftur.

Ísafjarðarbær er eina sveitarfélagið sem kemur inn í
þetta verkefni með það fyrir
augum að leggja í þetta fé
ásamt ríkissjóði. Bolungarvíkurkaupstaður hefur ekki
fallist á að leggja fram peninga
og ekki heldur Súðavíkurhreppur. Þetta kemur því til
með að mæða mest á Ísafjarðarbæ þannig að það er eðlilegt
að mesta uppbyggingin sem
nauðsynleg er sérstaklega
vegna mótsins fari fram hér.
Það eru að vísu ágæt íþróttasvæði hérna í nágrenni við
okkur sem myndu þá standa
undir ýmsum öðrum greinum,
til dæmis knattspyrnu, þar
sem við horfum til Bolungarvíkur.“

Jákvætt fyrir svæðið
„Þetta er spennandi verkefni og það er nauðsynlegt að
gera eitthvað til að bæta ímynd
svæðisins og fá fram jákvæðar
raddir og umræðu heima í
héraði. Nóg er nú að gert í
sambandi við hnignun atvinnulífsins án þess að þetta
tækifæri verði látið fram hjá
fara. Þarna er keppt í ótal
keppnisgreinum, til dæmis í
öllum boltagreinum, sundi –
við áttum einmitt mjög gott
sundlið á Egilsstöðum – frjálsíþróttum og mörgum öðrum
greinum.

Þá má nefna að oft kemur
landsmótshaldari með nýjar greinar inn á mótið. Það
er hugmynd okkar að kynna
sérstöðu okkar hér vestra
og bjóða upp á keppni í
sjósportgreinum, til dæmis
kajakróðri sem er mjög vinsæll um þessar mundir.“

Fulltrúar ríkisins
jákvæðir
„Þetta er geysimikið
verkefni sem þarfnast mikils undirbúnings. Mótið
verður haldið eftir þrjú ár
og strax þarf að byrja undirbúninginn, ræða við sveitarstjórnir um skipulagsmál
og fjármál og svo auðvitað
að leggjast á eitt til að fá
fjármagn frá ríkinu sem geti
staðið undir þessu að verulegu leyti. Við vonum að
hægt verði að ná endum
saman í þessu og viljum
gera þetta vel.
Það er ljóst að þátttaka
ríkisins skiptir sköpum í
þessu verkefni. Fulltrúar
ríkisins hafa verið mjög jákvæðir í þeim frumviðræðum sem hafa farið fram.
Þótt þær séu ekki miklar,
þá hafa menn átt persónuleg
samtöl við ráðamenn og
þeir hafa verið mjög jákvæðir gagnvart þessu
verkefni.“
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emmtanir · fundir · fólk · sjónvarp · veður · íþróttir · fréttir · kirkjustarf
skemmtanir

veðrið
Horfur á fimmtudag:
Austlæg átt, 3-8 m/s. Dálítil súld með köflum suðaustan- og austanlands
en annars skúrir.
Hiti 10-16 stig.
Horfur á föstudag:
Austlæg átt, 3-8 m/s. Dálítil súld með köflum suðaustan- og austanlands
en annars skúrir.
Hiti 10-16 stig.
Horfur á laugardag:
Fremur hæg norðvestlæg
átt, skúrir norðan- og
austanlands en léttir til
syðra. Hiti 8-18 stig, hlýjast sunnanlands.
Horfur á sunnudag:
Hæg norðlæg átt, skúrir
norðaustantil en annars
skýjað með köflum eða
léttskýjað. Hiti 10-18 stig
að deginum.
Horfur á mánudag:
Lítur út fyrir hæglætis
veður og bjartviðri um
mest allt land.

netið

www.police.is

Á heimasíðu lögreglunar
á Íslandi má finna ýmislegt gagnlegt. Síðan er
þægileg og aðgengileg
fyrir alla og þarna er hægt
að komast í samband við
lögreglulið landsins.
Þarna má nálgast allar
upplýsingar um lög og
reglugerðir um lögregluna, skoða fréttir, tilkynningar og upplýsingar um
lausar stöður. Fyrir þá
sem eiga erfitt með að
stilla af bensínfótinn má
finna upplýsingar um
hraðamörk, sektir og
punktakerfið. Þarna má
finna upplýsingar um allt
frá einkennisklæðnað lögregluþjóna á Íslandi frá
upphafi og til forvarna og
útivistartíma. Allar upplýsingar um lögregluembættin eru til staðar, bæði tölulegarupplýsingar og almennar upplýsingar um
áhugaverðastaði innan
hvers embættis auk upplýsinga um Lögregluskóla
Íslands og embætti ríkislögregluskóla. Góð og
skemmtileg síða fyrir þá
sem hafa áhuga á að
kynna sér starf lögreglunnar á Íslandi betur.

Ertu orðin(n)
áskrifandi?
10
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Föstudagur 24. ágúst
17.00 Fréttayfirlit
17.03 Leiðarljós
17.50 Táknmálsfréttir
18.05 Stubbarnir (53:90)
18.30 Falda myndavélin (8:60)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.10 Lögregluhundurinn Rex
21.00 Með eða án þín. (With or Without
You) Rómantísk gamanmynd frá 1999
um Zoe og Alex sem eru á þrítugsaldri
og eiga ekkert sameiginlegt að frátöldu
sambandi þeirra sem staðið hefur í sex
vikur. Aðalhlutverk: Marisa Ryan, Kristoffer Winters og Rachel True.
22.45 Gullmót í frjálsum íþróttum
00.45 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 25. ágúst
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.02 Stubbarnir (55:90)
09.30 Mummi bumba (46:65)
10.00 Dýrabraut 64 (22:26)
10.12 Ristó (3:6)
10.17 Krakkarnir í stofu 402 (35:40)
10.25 Pokémon (8:52)
10.50 Kastljósið
11.15 Skjáleikurinn
12.25 Gullmót í frjálsum
14.25 Konunglegt brúðkaup í Noregi.
Bein útsending frá brúðkaupi Hákonar
krónsprins í Noregi og Mette-Marit
Tjessem Høiby í Óslóardómkirkju.
15.50 Bikarkeppni FÍ
18.00 Táknmálsfréttir
18.10 Vinsældir (1:22).
18.54 Lottó
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.05 Hver skyldi vera að kyssa þig?
Dönsk, rómantísk gamanmynd frá 1998
um Sam sem er 42 ára leikstjóri. Fyrsta
kvikmyndin hans varð mjög vinsæl en
sú næsta mistókst algjörlega. Dag nokkurn hittir hann Láru og það er ást við
fyrstu sýn. Aðalhlutverk: Tommy Kenter
og Marika Lagercrantz.
21.40 Enginn er fullkominn.(Flawless)
Bandarísk bíómynd frá 1999. Myndin
fjallar um stirða sambúð tveggja nágranna í New York. Annar þeirra er
fyrrverandi sjóliði en hinn er klæðskiptingur. Aðalhlutverk: Robert De Niro og
Philip Seymour Hoffman.
23.30 Aðkomumaðurinn. (Stranger in
Town) Bandarísk spennumynd frá 1998.
Einstæð móðir með tvö börn flyst í smábæ og stuttu seinna eiga sér þar stað dularfullir atburðir. e. Aðalhlutverk: Harry
Hamlin, Rebecca Jenkins og Shaun
Johnston.
01.00 Dagskrárlok

Sunnudagur 26. ágúst
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.02 Disneystundin
09.55 Eyjan hans Nóa (3:3)
10.22 Babar (8:65)
10.45 Tsitsi (1:5)
10.55 Kastljósið
11.20 Skjáleikurinn
16.05 Sjónvarpskringlan
16.20 Maður er nefndur
17.00 Geimferðin (11:26)
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Keith
18.15 Jarðaberjahæðin (1:6)
18.22 Hænuegg (11:13)
18.30 Linda lærir að synda (2:3)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Deiglan
20.00 Skógasafnið
20.35 Fréttir aldarinnar
20.45 Fyrr og nú (15:22)
21.30 Helgarsportið
21.55 Ég gerði það ekki. (Cest pa ma
faute) Frönsk bíómynd frá árinu 1999.
Martin er 11 ára hrakfallabálkur. Hann
er mjög hjálpsamur en allt sem hann
kemur nálægt fer úrskeiðis. Aðalhlutverk: Thierry Lhermitte, Gautier Kusnierek, Arielle Dombasler.
23.25 Fótboltakvöld
23.50 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Föstudagur 24. ágúst
06.58 Ísland í bítið
09.00 Glæstar vonir
09.20 Í fínu formi 4
09.35 Lífið sjálft (21:21) (e)
10.20 Stræti stórborgar (10:23) (e)
11.05 Á Lygnubökkum (2:26) (e)

11.35 Myndbönd
12.00 Nágrannar
12.25 Í fínu formi 5
12.40 Ó, ráðhús (13:26) (e)
13.00 Hliðarspor. Nina og Robert eru
komin á endastöð í hjónabandi sínu og
ákveða að leita á önnur mið. Nina blómstrar sem aldrei fyrr og vekur athygli
karlanna hvert sem hún fer og Robert
reynir að taka stelpurnar með trompi. En
allar leiðir liggja heim og aldrei að vita
nema þau lendi aftur saman í einni
hjónasæng. Aðalhlutverk: Jack Lemmon,
Judy Holliday, Jack Carson.
14.30 Madonna
15.15 Ein á báti (4:24) (e)
16.00 Barnatími Stöðvar 2
17.45 Sjónvarpskringlan
18.05 Vinir (18:24)
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 Simpson-fjölskyldan (13:23)
20.00 Paulie páfagaukur.(Paulie) Þessi
töfrandi fjölskyldumynd fjallar um Paulie sem er hraðmæltasti og fyndnasti páfagaukur í heimi. Paulie ákveður að leita
að stúlkunni sem ól hann upp og lendir í
margvíslegum ævintýrum sökum ógætilegrar orðanotkunar. Paulie kemst þó að
því að mælgi hans, vonarhugur og furðuleg hjörð af dýrum sem kallast menn,
geta hjálpað honum að láta þennan dýrmætasta draum sinn rætast. Aðalhlutverk: Cheech Marin, Gena Rowlands,
Tony Shalhoub.
21.35 Blóðsugubaninn Buffy (20:22)
22.25 Sár Krists. (Stigmata) Faðir Kiernan er rannsóknarmaður á vegum Vatíkansins sem fær í hendurnar undarlegt
mál ungrar konu. Konan fær blæðandi
sár sem líkjast sárum Krists á krossinum.
Kiernan ræður smám saman í gátuna og
kemst sér til mikillar skelfingar að því að
konan færir boð sem draga aldagamla
trú kaþólsku kirkjunnar stórlega í efa.
Hann er því milli steins og sleggju; á
hann að bjarga stúlkunni eða ljóstra uppi
leyndarmáli sem gæti lagt kirkjuna endanlega í rúst? Aðalhlutverk: Gabriel Byrne, Jonathan Pryce, Patricia Arquette.
00.05 Seinni borgarastyrjöldin. (The
Second Civil War) Ríkisstjóri Idaho setur
lög um að innflytjendum verði ekki
hleypt inn í ríkið. Uppþot verður í kjölfarið, lögreglan og minnihlutahópar
kljást og fjölmiðlar eru að sjálfsögðu
mættir á staðinn til að festa allt á filmu.
Síðari borgarastyrjöldin hefur brotist út!
Aðalhlutverk: Beau Bridges, James
Coburn, Phil Hartman.
01.40 Hvarfið. (Missing) Bandaríska
blaðamanninum Charles Horman var
rænt af heimili sínu í Chile 16. september
1973. Grunur lék á að þarlend stjórnvöld
stæðu á bak við hvarfið. Faðir Charles
og eiginkona leituðu hans og kom þá
ýmislegt upp á yfirborðið sem varpaði
nýju ljósi á starfshætti bandarískra stjórnvalda. Myndin er byggð á sannri sögu.
Aðalhlutverk: Jack Lemmon, Sissy
Spacek, Melanie Mayron.
03.40 Ísland í dag
04.05 Tónlistarmyndbönd

Laugardagur 25. ágúst
08.00 Barnatími Stöðvar 2
10.45 Blærinn í laufi
12.00 U2
12.50 Grínarinn Michael Richards
13.15 Alltaf í boltanum
13.45 Enski boltinn. Bein útsending frá
ensku úrvalsdeildinni.
16.05 Bette (12:18) (e)
16.30 Glæstar vonir
18.30 Fréttir
18.50 Lottó
19.00 Ísland í dag
19.30 Hér er ég (13:24)
20.00 Ó, ráðhús (2:22)
20.30 Skúrkurinn.(Rogue Trader) Nick
Leeson varð frægur á einni nóttu þegar
hann setti Barings-bankann í Englandi á
hausinn. Leeson tapaði miklum fjárhæðum á peningamarkaðnum í Singapore
og ein af virðulegustu og rótgrónustu
peningastofnunum heims riðaði til falls.
Sönn saga um ungan mann sem kom sér
í aðstæður sem engan gat órað fyrir og
þegar spilaborgin hrundi var einn stærsti
viðskiptaskúrkur sögunnar afhjúpaður.
Aðalhlutverk: Yves Beneyton, Ewan
McGregor, Anna Friel.
22.10 Fyrir lífstíð. (Life) Æringjarnir
Eddie Murphy og Martin Lawrence fara
á kostum í þessari fjörugu gamanmynd.
Óheppnin eltir þá Ray og Claude á
röndum en sökum ótrúlegra tilviljana
lenda þeir í ævilöngu fangelsi fyrir morð
sem þeir frömdu ekki. Við fylgjumst
með miklu brölti þeirra félaga allt frá því
þeim er stungið í steininn þar til þeir
finna hinn sanna tilgang lífsins innan
veggja fangelsisins. Aðalhlutverk: Eddie
Murphy, Martin Lawrence, Obba Babatundé.
23.55 Krókur á móti bragði. (Citizen
Ruth) Flækingurinn Ruth Stoops fær
óvæntar fréttir þegar hún er handtekin
enn einu sinni. Hún er ófrísk og á yfir
höfði sér kæru fyrir að sniffa ólögleg
efni. Í steininum kynnist hún konum

Sár Krists eða Stigmata
Sár Krists, eða Stigmata heitir kvikmyndin sem Stöð 2 sýnir á föstudagskvöld
kl. 22:25. Myndin fjallar um unga konu sem þjáist af undarlegum kvilla. Hún
fær blæðandi sár sem líkjast sárum Krists á krossinum. Rannsóknarmaður á
vegum Vatíkansins ræður smám saman í gátuna og kemst sér til mikillar
skelfingar að því að konan færir boð sem draga aldagamla trú kaþólsku kirkjunnar í efa. Hann lendir því milli tveggja elda; á hann að bjarga stúlkunni eða
ljóstra upp leyndarmáli sem gæti gert út um kirkjuna. Með aðalhlutverk fara
Gabriel Byrne, Jonathan Pryce og Patricia Arquette.
sem handteknar voru fyrir að mótmæla
fóstureyðingum. Þær fá Ruth fljótlega
leysta úr haldi gegn tryggingu og vilja
annast hana þar til barnið kemur í heiminn. Málið er bara að Ruth ætlaði sér
kannski að leysa málið á annan hátt...
Aðalhlutverk: Laura Dern, Swoosie
Kurtz, Kurtwood Smith.
01.40 Valdatafl. (Executive Power)
Fyrrverandi leyniþjónustumaður, Nick
Seger, er fenginn til að rannsaka dauða
Victors Kerns, náins vinar og samstarfsmanns forsetahjónanna. Nick verður
ekki um sel þegar einu vísbendingunni
er stolið úr íbúð Susan Marshall, fyrrverandi kærustu Victors. Ekki batnar heldur
ástandið þegar Susan sjálfri er rænt af
illmenni sem krefst þess að hún afhendi
myndbandsspólu sem Victor hafði látið
hana fá. Aðalhlutverk: Craig Sheffer,
Joanna Cassidy, John Heard, Andrea
Roth.
03.15 Ísland í dag
03.40 Tónlistarmyndbönd

Sunnudagur 26. ágúst
08.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Sjónvarpskringlan
12.15 Mótorsport 2001 (e)
12.40 Stáli. (Steel) Ævintýramynd með
körfuboltahetjunni Shaquille O´Neal.
Tilraunir með hátæknivopn takast ekki
sem skyldi. John Henry, sem tók þátt í
verkefninu, hefur sagt skilið við herinn
og er kominn til Los Angeles. Þar undrast
hann að þessi sömu vopn séu komin í
hendurnar á þrjótum og illvirkjum. Aðgerða er þörf og borgarbúar treysta á að
nýja ofurhetjan komi þeim til bjargar.
Aðalhlutverk: Shaquille O´Neal, Annabeth Gish, Judd Nelson, Richard Roundtree.
14.15 Bítlaæði. (I Wanna Hold Your
Hand) Bítlarnir eru komnir til Bandaríkjanna og ungdómurinn tryllist. Fjórar
stúlkur leggja á ráðin um hvernig hægt
sé að komast á hótel Bítlanna og í sjónvarpsþátt Eds Sullivans þar sem Bítlarnir
munu spila og syngja í beinni útsendingu.
Bítlaæði af bestu gerð! Aðalhlutverk:
Nancy Allen, Bobby DiCicco, Mark
McClure.
15.50 Oprah Winfrey (e)
16.35 Nágrannar
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 Jonathan Creek (14:18)
20.25 Aska Angelu. (Angela´s Ashes)
Þessi frábæra kvikmynd er byggð á samnefndri metsölubók Franks McCourts
og lýsir ótrúlegum hremmingum írskrar
fjölskyldu á fyrri hluta 20. aldarinnar.
Fjölskyldan flyst frá New York til írska
bæjarins Limerick þar sem hún vonast
til að geta hafið nýtt og betra líf. Fjölskyldan finnur þó fljótt að hún fór úr
öskunni í eldinn því fátæktin er gríðarleg
á Írlandi og ekki bætir úr skák að faðirinn
er drykkfelldur og eyðir peningum fjölskyldunnar í áfengi um leið og færi gefst.
Aðalhlutverk: Emily Watson, Robert
Carlysle.
22.55 Ófegruð fortíð (2:6).
23.45 Metin jöfnuð. (Big Squeeze) Tanya Muhill er undurfríð og kynþokkafull
bardama. Hún er óhamingjusamlega gift

og þrælar myrkranna á milli til að hún
og maðurinn hennar, Henry, geti átt til
hnífs og skeiðar. Dag einn uppgötvar
Tanya að Henry hefur logið að henni í
öll þau ár sem þau hafa verið gift. Hann
hefur gert sér upp veikindi til að svíkja
peninga út úr tryggingunum og hann á
130.000 bandaríkjadali á bankareikningi. Nú er Tanyu nóg boðið og hún einsetur sér komast yfir helming þessarar
upphæðar. Aðalhlutverk: Lara Flynn
Boyle, Peter Dobson, Danny Nucci, Luca
Bercovici.
01.25 Norður og niður (8:10) (e)
02.05 Ísland í dag
02.30 Tónlistarmyndbönd

Laugardagur 25. ágúst
Föstudagur 24. ágúst
17.30 Heklusport
18.00 David Letterman
18.45 Gillette-sportpakkinn
19.15 Sjónvarpskringlan
19.30 Alltaf í boltanum
20.00 Hestar 847
20.30 HM í ralli
21.00 Kraftasport
21.30 Með hausverk um helgar
23.30 David Letterman
00.15 Búið og gert. (Fait Accompli)
Frank sat í fangelsi í Louisiana fyrir
vopnað rán. Bróðir hans lét lífið í ráninu
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og Frank telur sig eiga harma að hefna.
Hann telur lögreglumanninn Sam Merchant bera ábyrgð á láti bróður síns og
vill nú svara í sömu mynt. Aðalhlutverk:
Michael Madsen, Rosanna Arquette,
James Russo.
01.45 Tannlæknirinn. (The Dentist)
Feinstone tannlæknir er á grænni grein.
Honum vegnar vel í starfi og í einkalífinu
getur hann treyst á gullfallega eiginkonu.
En svo bregðast krosstré sem önnur tré
og þegar Feinstone uppgötvar framhjáhald eiginkonunnar hrynur veröld hans.
Hann kemst í mikið uppnám og enginn
veit hverju hann mun taka upp á. Aðalhlutverk: Corbin Bernsen, Linda Hoffman, Michael Stadvec.
03.15 Dagskrárlok og skjáleikur

19.4.2017, 09:40

18.00 Íþróttir um allan heim
18.54 Lottó
19.00 Babylon 5 (20:22)
20.00 HM í ralli
20.30 Eitt sinn þjófur (5:22)
21.15 Hinir heimilislausu. (Saint of Fort
Washington) Bandarísk bíómynd um
óbilandi vináttu tveggja heimilislausra
manna í New York. Matthew hefur alið
mestan sinn aldur á stofnunum en er nú
kominn á götuna og kann engin ráð til
að sjá sér farborða. Jerry er hins vegar
roskinn hermaður úr Víetnamsstríðinu
sem hefur misst aleiguna. Aðalhlutverk:
Matt Dillon, Danny Glover, Rick Aviles,
Nina Siemaszko.
22.55 Hnefaleikar. Útsending frá hnefa-

Sportið
í beinni
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Stöð 2

Laugardagur 25. ágúst kl. 13:45
Enski boltinn: Leikur óákveðinn

Sjónvarpsstöðin Sýn
Sunnudagur 26. ágúst kl. 14:45
Enski boltinn: Newcastle – Sunderland
Mánudagur 27. ágúst kl. 17:40
Íslenski boltinn: Leikur óákveðinn
Mánudagur 27. ágúst kl. 20:00
Enski boltinn: Bolton – Liverpool
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Tilboð! Tilboð!
18" pítsa með tveimur
áleggstegundum
+
16" hvítlauksbrauð
+
2 ltr. af gosi

Aðeins
kr. 2.450.-

Pöntunarsími
456 5525

Á Eyrinni

Mánagötu 1 – Ísafirði

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

fjölmiðlar

Ísafjarðarkirkja:
Messa og altarisganga
sunnudaginn 26. ágúst
kl. 11:00.

afmæli
Náttúrulausar pöndur

Hákarlar éta fólk
Hákarlar eru að verða ámóta vandamál við
strendur Flórída og selir og hvalir við Íslandsstrendur, að því er virðist. Sá er þó munurinn að
selirnir og hvalirnir éta fiskinn frá mannfólkinu
en hákarlarnir éta mannfólkið. Ekki deyja þó nærri
allir sem hákarlar bíta en algengt er að þeir klippi
hendur og fætur af sundfólki.

leikakeppni í Las Vegas. Á meðal þeirra
sem mættust voru þungavigtarkapparnir
Wladimir Klitschko og Charles Shufford.
01.00 Emmanuelle 4. Erótísk kvikmynd.
02.25 Dagskrárlok og skjáleikur

Sunnudagur 26. ágúst
14.45 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Newcastle United og Sunderland.
17.00 Heimsfótbolti með West Union
17.30 Hestar 847
18.00 Sjónvarpskringlan
18.20 Kraftasport
18.50 Golfmót í Bandaríkjunum
20.00 HM í ralli
20.30 Gillette-sportpakkinn
21.00 Vélabrögð. (Reckless) Gamansöm
spennumynd. Það er aðfangsdagskvöld
en ekki eru allir komnir í jólaskap. Rachel
hefur fram til þessa talið sig vera í hamingjusömu hjónabandi. Hún verður því
meira en lítið hissa þegar hún uppgötvar
að eiginmaðurinn ætlar koma henni fyrir
kattarnef. Aðalhlutverk: Mia Farrow,
Scott Glenn, Mary-Louise Parker, Tony
Goldwin, Eileen Brennan.
22.30 Íslensku mörkin
22.55 Morðið í Austurlandahraðlestinni. (Murder On the Orient Express)
Þriggja stjörnu stórmynd með úrvalsleikurum, byggð á skáldsögu eftir Agöthu
Christie. Það er létt yfir farþegum Austurlandahraðlestarinnar. Fram undan er
skemmtilegt ferðalag og félagsskapurinn
virðist ágætur. En ferðin snýst brátt upp
í martröð þegar einn farþeganna finnst

Risapandan í Kína er þekkt sem tákn
náttúruverndarfólks um allan heim. Stofninn er afar lítill, aðeins um þúsund dýr í
bambusskógum í Suðvestur-Kína auk
nokkurs fjölda í dýragörðum. Dýrið lifir
nær eingöngu á sprotum og rótum bambusjurtarinnar en bambusskógarnir eru á
undanhaldi og pandan líka. Illa gengur að
láta pöndur fjölga sér í dýragörðum því að
þar virðist dýrið hreinlega missa náttúruna. Ekki bætir úr skák, að pönduskinn
eru í afar háu verði. Í Japan munu þannig
fást um 20 þúsund bandaríkjadalir eða
um 2 milljónir króna fyrir einn pöndufeld.

myrtur, stunginn tólf sinnum með rýtingi. Allir farþegarnir liggja undir grun
og andrúmsloftið er vægast sagt þrúgandi. Aðalhlutverk: Albert Finney,
Lauren Bacall, Ingrid Bergman, Sean
Connery, John Gielgud, Vanessa
Redgrave, Michael York.
01.00 Madonna á tónleikum. Bein útsending frá tónleikum Madonnu í
heimaborg hennar, Michigan í Bandaríkjunum.
03.00 Dagskrárlok og skjáleikur

Föstudagur 24. ágúst
16.30 Yes Dear
17.00 Get Real
17.45 Two guys and a girl
18.15 City of Angels
19.00 Jay Leno (e)
20.00 Charmed
21.00 Hestar
21.30 Titus. Titus reynir að gefa Erin
trúlofunarhring á þakkargjörðarhátíðinni en fjölskyldan lendir öll á slysavarðstofu eftir að tilraun til að halda
sómasamlega veislu endar í blóðugum
slagsmálum.
22.00 Entertainment Tonight
22.30 Jay Leno
23.30 Hjartsláttur (e)

www.bb.is – Lifandi fréttir á degi hverjum

Ágætu katta- og
hundaeigendur!
Vegna lokaritgerðar minnar í dýralækningum sem fjallar um spólormana Toxacara
canis hjá hundum og Toxacara catis hjá
köttum þarfnast ég blóðsýnis úr sem flestum
hundum og köttum.
Þeir sem hafa áhuga á að aðstoða mig
við þessa rannsókn hafi samband í síma
690 3598.
Margrét Katrín Guðnadóttir
Stud.Med.Vet.

Ebeneser Þórarinsson,
Hafraholti 50, Ísafirði
verður sjötugur mánudaginn 27. ágúst. Af því tilefni
tekur hann á móti gestum í
sal Bakkavíkur hf. í Bolungarvík, laugardaginn
25. ágúst kl. 19:00. Fyrir
þá sem vilja, verður í boði
far með rútu. Farið verður
frá bílaplaninu við Hótel
Ísafjörð kl. 18:30.

00.30 Jay Leno (e)
01.30 Jay Leno (e)
02.30 Óstöðvandi tónlist

Laugardagur 25. ágúst
09.30 Óstöðvandi Tónlist
10.00 2001 nótt
12.00 Jóga
12.30 Dateline (e)
13.30 Son of the Beach (e)
14.00 Nítró
15.30 Saturday Night Live (e)
16.30 Stark raving mad (e)
17.00 Deadline (e)
18.00 The Practice (e)
19.00 Charmed (e)
20.00 Brooklyn South
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. Stjörnufansinn í þættinum verður meiri að þessu
sinni en oft áður. Stjórnandi verður
Christopher Walken en auk hans koma
einnig við sögu Winona Ryder og Kevin
Nealon. Hljómsveit þáttarins er Weezer.
23.00 Shades of L.A.
00.00 Profiler (e)
01.00 Jay Leno (e)
02.00 Jay Leno (e)
03.00 Óstöðvandi tónlist

netið
Hver eru uppáhalds
bókamerkin þín á Netinu?
Margrét Katrín Guðnadóttir dýralæknir svarar:

Sunnudagur 26. ágúst
09.30 Óstöðvandi Tónlist
10.00 2001 nótt
12.00 Jóga
12.30 Boðorðin 10
13.30 Titus (e)
14.00 Nítró
15.30 Law & Order - SVU (e)
16.30 The Practice (e)
17.30 Brooklyn South (e)
18.30 Hestar (e)
19.00 CBS – special news (e)
20.00 Deadline
21.00 Boðorðin 10. Brot af því besta. Í
þessum þætti er farið yfir það besta úr
þáttunum tíu þar sem fjallað var um boðorðin 10. Umsjón Egill Helgason.
22.00 The Practice. Kvenkyns dómari
gerir hosur sínar grænar fyrir Bobby en
hann tekur því fálega. Í kjölfarið fellir
hún hvern dóminn á fætur öðrum skjólstæðingi hans í óhag. Helen saksækir sjónvarps-framleiðanda sem fékk lækni til að
taka dauða sjúklings upp á myndband og
Lucy kennir syni Eugenes að dansa.
23.00 Dateline
00.00 CSI
00.45 Will & Grace
01.15 Everybody Loves Raymond
01.45 Óstöðvandi tónlist

Áskrift
að BB marg
borgar sig

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

„Ég nota netið mjög mikið
þar sem að
ég er með fría
tengingu á
stúdentagörðunum þar
sem ég bý út
í Danmörku. Ég hef mjög
gaman að því að þvælast
um íslenska vefi og lendi
oft inn á ótrúlegustu vefum. En ég nota bb.is mjög
mikið þegar ég er úti og
auðvitað mbl.is til að fá
fréttir að heiman. Þá fer ég
stundum inn á snerpa.is.
Þegar ég þarf að leita
nota ég altavista.com og
google.com, þær eru
þægilegar og fljótlegar. Ég
fer oft inn á heimasíðu
skólans míns, kvl.dk og
inn á heimasíðu stúdentagarðanna sem ég bý á,
oek.dk. Ég fer líka reglulega inn á billetnet.dk.
Þar er hægt að fá allar
upplýsingar um hvað er að
gerast í Kaupmannahöfn.“

MIÐVIKUDAGUR 22. ÁGÚST 2001
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Mikil og góð loðna á Halamiðum en bannað að veiða hana

Frátekin fyrir hvalinn og selinn
– enginn þorskur eða annar botnfiskur virðist fylgja loðnunni
Loðnuveiðibann er í gildi
til 15. september. Sjómenn
hafa orðið varir við geysimikið af mjög góðri loðnu á Halamiðum út af Vestfjörðum þar
sem miklar vöður af hval og

sel eru að éta hana upp. Aftur
á móti virðist enginn þorskur
fylgja loðnunni. „Núna í
loðnustoppinu erum við að
bræða rækjuskel og fiskúrgang og slíkt en vonandi finnst

einhver loðna fljótlega eftir
15. september“, segir Einar
Jónatansson, framkvæmdastjóri fiskimjölsverksmiðjunnar Gnár í Bolungarvík.
Í fréttum RÚV sagði Run-

ólfur Guðmundsson skipstjóri
á Hring SH að hann hefði aldrei séð eins mikið af loðnu á
þessum slóðum. Þar væri
einnig haus við haus af sel og
vöður af hnúfubak og fleiri

hvalategundum. Í Þverál voru
torfur af háhyrningi og taldi
Runólfur að hann væri þar að
éta síld. Hann sagði að hvergi
væri þorsk eða annan botnfisk
að finna.

Steinhúsið í
Bolungarvík
gert upp

Þingeyri

Gæslan færði
skip til hafnar
Flugvél Landhelgisgæslunnar, TF SYN, stóð Aðalvík
SH 443 frá Ólafsvík að meintum ólöglegum veiðum á Vestfjarðamiðum á mánudag.
Skipinu var stefnt til hafnar á
Þingeyri þar sem lögreglan
frá Ísafirði tók á móti því.
Rannsókn málsins var í
höndum sýslumannsins á Ísafirði. Hann vildi ekkert tjá sig
um málavexti áður en blaðið
fór í vinnslu.

Um þessar mundir er
Magnús Sigurjónsson
múrarameistari að gera við
múrklæðningu á húsinu
við Hafnargötu 108 í Bolungarvík. Húsið gengur
undir nafninu Steinhúsið
enda fyrsta steypta húsið í
Víkinni samkvæmt
heimildum blaðsins.
Kristján Halldórsson
byggði þetta hús árið 1907
en það hefur nú staðið autt
á annan tug ára. Til stóð að
rífa húsið en kaupandi
kom til skjalanna og líklega verður það tilbúið að
utan nú í haust. Á myndinni er Magnús að klína
viðeigandi efni meðfram
dyrum sem nú eru hátt á
vegg því að tröppurnar eru
horfnar.

Vestfirskum tölvufræðingi, Steinþóri Bjar
nasyni, hlotnast mikil viðurkenning
Bjarnasyni,

Tæknimaður ársins hjá Cisco Systems
Steinþór Bjarnason, tölvufræðingur hjá alþjóðlega stórfyrirtækinu Cisco Systems
með aðsetur í Noregi, var valinn úr liðlega hundrað manna
hópi sem tæknimaður ársins
hjá Cisco Systems í norðanverðri Evrópu. Áður var hann
valinn tæknimaður ársins í
Noregi. Þetta er mikil viðurkenning, ekki síst í ljósi þess
að hjá Cisco er í gildi það
boðorð að ráða einungis „topp
tíu“ til starfa, þ.e. starfsmenn
sem eru í hópi bestu tíu prósentanna. Hér var því verið að
velja þann besta úr hópi hinna
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bestu.
Útnefningin var tilkynnt á
árlegum fundi tæknimanna og
sölumanna Cisco Systems í
Evrópu, Mið-Austurlöndum
og Afríku, sem haldinn var í
París í síðustu viku. Á þeim
fundum er fastur liður að útnefna þá sem eru taldir hafa
staðið sig best í starfi hjá fyrirtækinu á liðnu ári. Cisco Systems starfar um allan heim og
starfsmennirnir munu vera um
40 þúsund.
Meðal þess sem Steinþór
hefur á sinni könnu í Noregi
eru samskipti við Ísland. Af
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Steinþór Bjarnason.
nýjum viðskiptavinum Cisco
á Íslandi má nefna Hitaveitu
Suðurnesja og Landspítala-

háskólasjúkrahús, sem hafa
ákveðið að taka upp nýja
símatækni frá Cisco (CallManager IP-símakerfi). „Það
kom í minn hlut að sjá um
tæknilegu hliðina í þeim
samningum og sannfæra þá
um að tæknin hjá okkur er
fullkomlega áreiðanleg“,
sagði Steinþór þegar BB
hringdi í hann út til Parísar.
Steinþór er 35 ára að aldri,
ættaður úr Aðalvík og af
Ströndum og úr Ísafjarðardjúpi. Hann er fæddur í Bolungarvík en fluttist með fjölskyldu sinni fimm ára gamall

til Ísafjarðar og ólst þar upp.
Hann gekk í Iðnskóla Ísafjarðar og lauk honum á mettíma
og fékk síðan inngöngu í Háskóla Íslands 18 ára gamall
þar sem hann lagði stund á
tölvufræði. Á sínum tíma
starfaði Steinþór sem tölvufræðingur hjá Íslandsbanka en
hefur verið búsettur í Noregi í
sex og hálft ár. Lengst af starfaði hann þar hjá fyrirtæki sem
sérhæfir sig í bankakerfum en
síðasta eitt og hálft árið hefur
hann unnið hjá Cisco. Eiginkona Steinþórs er Kristín Pálsdóttir úr Grundarfirði.
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