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Eina hitamálið sem upp

kom á Fjórðungsþingi Vest-
firðinga á Reykhólum á föstu-
dag og laugardag var alls ekki
á dagskrá þess. Fyrri daginn
komu þrír ráðuneytisstjórar að
sunnan og afhentu vestfirsk-
um sveitarstjórnum skilyrt til-
boð í eignarhluti sveitarfélag-
anna í Orkubúi Vestfjarða hf.

Þar er gert ráð fyrir þeim
„verðmiða“ sem búið var að
setja á fyrirtækið á síðasta
vetri, þ.e. verðmæti samtals
kr. 4,6 milljarðar króna og þar
af 60% hlutur sveitarfélag-

anna kr. 2,8 milljarðar. Tilboð
þetta gildir í einn mánuð. Hins
vegar gildir umræddur „verð-
miði“ til 1. júlí á næsta ári.
Samkvæmt tilboðinu sem lagt
var fram sl. föstudag dragast
skuldir hvers sveitarfélags í
félagslega kerfinu og lagfær-
ingar á íbúðum í kerfinu frá
andvirði eignarhlutar viðkom-
andi sveitarfélags í OV hf.

Enda þótt þetta virðist í
megindráttum í samræmi við
plagg sem þrír ráðuneytis-
stjórar lögðu fram einhliða á
eigendafundi Orkubús Vest-

fjarða á Ísafirði 7. febrúar sl.
koma einstök skilyrði í til-
boðinu sveitarstjórnarmönn-
um nokkuð á óvart og telja
þeir þau raunar óeðlileg og
óviðunandi. Þessir fyrirvarar
hafa það í för með sér, að
jafnvel fengju sum sveitarfé-
lög ekki krónu útborgaða fyrir
hlut sinn í OV hf. en saman-
lagður frádráttur frá umrædd-
um 2,8 milljörðum væri um
535 milljónir króna sam-
kvæmt tilboði ráðuneytisstjór-
anna.

Svo virðist sem langstærsta

sveitarfélagið á Vestfjörðum,
Ísafjarðarbær, kæmist þolan-
lega frá þessum skilmálum.
Hitt er annað mál, hvort Ísa-
fjarðarbær og önnur sveitar-
félög sem svo er háttað um
taka hinu skilyrta tilboði eða
standa með öðrum sem verr
eru sett að þessu leyti. Meðal
þeirra sem harðast hafa gagn-
rýnt tilboðið eru Haukur Már
Sigurðarson, forseti bæjar-
stjórnar Vesturbyggðar, og Þór
Örn Jónsson, sveitarstjóri
Hólmavíkurhrepps. Tilboðið
virðist ekki síst vera óhagstætt

fyrir Hólmavíkurhrepp enda
þótt hann hafi staðið betur í
skilum en flestir aðrir.

Hver sem niðurstaða ein-
stakra sveitarfélaga verður
varðandi umrætt tilboð og
jafnvel þótt öll hafni því, þá
virðist ljóst að tilboð ríkisins
upp á 2,8 milljarða fyrir 60%
hlut í Orkubúi Vestfjarða hf.
stendur fram á mitt næsta
sumar. Spurningin er sú, hvort
samkomulag næst um önnur
atriði, svo sem að hve miklu
leyti það verður skilyrt, hvert
andvirðið skuli renna.

– sjá viðtal í miðopnu við Ólínu Þorvarðar-
dóttur, hinn nýja skólameistara Mennta-
skólans á Ísafirði

KominKominKominKominKomin
heim íheim íheim íheim íheim í
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Umboðs-Umboðs-Umboðs-Umboðs-Umboðs-
aðilar BBaðilar BBaðilar BBaðilar BBaðilar BB
Eftirtaldir einstaklingar sjá um
sölu og dreifingu á BB á þétt-
býlisstöðum utan Ísafjarðar:
Bolungarvík: Nikólína Þor-
valdsdóttir, Hjallastræti 38,
sími 456 7441. Súðavík: Sindri
V. Gunnarsson, Holtagötu 11,
sími 456 4982. Suðureyri:
Deborah Anne Ólafsson, Aðal-
götu 20, sími 891 7738. Flat-
eyri: Gunnhildur Brynjólfsdótt-
ir, Brimnesvegi 12a, sími 456
7752. Þingeyri: Selma Rut
Sófusdóttir, Hlíðargötu 40, sími
456 8269.
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Útsendingum Skjávarps á
Ísafirði hefur verið hætt. Skjár
Einn hefur eignast meirihlut-
ann í Skjávarpi og var ákveðið
að leggja niður sendingar
Skjávarps á Ísafirði en senda
út í staðinn dagskrá Skjás
Eins.

Þar með er Skjár Einn kom-
inn með útsendingu á allri
dagskrá sinni á Ísafirði.

Skjávarpið hætt-Skjávarpið hætt-Skjávarpið hætt-Skjávarpið hætt-Skjávarpið hætt-
ir útsendingumir útsendingumir útsendingumir útsendingumir útsendingum

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

Körfuboltakonan Kathryn
Otwell, sem verið hefur undir
smásjánni hjá kvennaliði KFÍ,
er búin að skrifa undir samn-
ing við félagið. Auk þess að
leika með kvennaliðinu mun
hún þjálfa tvo yngri flokka.

Kathryn er sögð með mikla
reynslu í þjálfun og ætti þann-
ig að nýtast vel í unglinga-
starfinu. Von er á henni til
Ísafjarðar núna í byrjun sept-
ember.

Nýr leikmaðurNýr leikmaðurNýr leikmaðurNýr leikmaðurNýr leikmaður
og þjálfari KFÍog þjálfari KFÍog þjálfari KFÍog þjálfari KFÍog þjálfari KFÍ

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

Síðasta helgi var róleg hjá
lögreglunni á Ísafirði ef frá er
talið útkall vegna blóðugra
slagsmála í heimahúsi á Ísa-
firði á laugardagskvöld. Fólki
hafði sinnast í samkvæmi og
voru karl og kona flutt á
sjúkrahús. Við eftirgrennslan
lögreglu fundust fíkniefni á
fólkinu og var það ásamt
þriðja aðila flutt á lögreglu-
stöðina eftir að gert hafði ver-
ið að áverkum.

Að sögn lögreglu var um
að ræða nokkur grömm af
maríjuana og hassi. Hér var
um fullorðið fólk  að ræða og
málið telst að mestu leyti upp-
lýst, að sögn lögreglu.

FíkniefniFíkniefniFíkniefniFíkniefniFíkniefni
fundustfundustfundustfundustfundust

Tilboði Margrétar og Guðna tekiðTilboði Margrétar og Guðna tekiðTilboði Margrétar og Guðna tekiðTilboði Margrétar og Guðna tekiðTilboði Margrétar og Guðna tekið
Skólaakstur og almenningssamgöngur í ÍsafjarðarbæSkólaakstur og almenningssamgöngur í ÍsafjarðarbæSkólaakstur og almenningssamgöngur í ÍsafjarðarbæSkólaakstur og almenningssamgöngur í ÍsafjarðarbæSkólaakstur og almenningssamgöngur í Ísafjarðarbæ

Bæjaryfirvöld á Ísafirði
ákváðu á mánudag að taka
tilboði Ferðaþjónustu Mar-
grétar og Guðna ehf. á Ísa-
firði í almenningssamgöng-
ur í Ísafjarðarbæ og skóla-

akstur í Skutulsfirði. Hér er
um að ræða akstur næstu þrjú
árin eða til ársloka 2004 og
samningsupphæðin er um
93,3 milljónir króna. Annars
vegar er um að ræða skóla-

akstur á Ísafirði og hins vegar
áætlunarferðir milli Ísafjarðar
og Suðureyrar og Ísafjarðar
og Þingeyrar. Þrír aðilar buðu
í allar akstursleiðir en einn
bauð einungis í akstur milli

Ísafjarðar og Þingeyrar.
Tilboðin voru opnuð 15.

ágúst en óskað var eftir
frekari upplýsingum frá
bjóðendum og lauk þeim
fresti sl. fimmtudag.

Tilkynning ríkisstjórnar Íslands til Vestfirðinga um skilyrði fyrir kaupum ríkisins
á Orkubúi Vestfjarða,  sem sendiboðar þriggja ráðuneyta fluttu sveitarstjórnarmönnum
á Fjórðungsþingi Vestfirðinga, sem haldið var í Reykhólasveit um síðustu
helgi, ber óneitanlega svip af valdshroka lénsherra fyrri tíma, sem létu
sendiboða sína geysast um lendur sínar til að kunngjöra þegnunum boð og
bönn.

Það ber enginn á móti því að vestfirsk sveitarfélög eru í úlfakreppu vegna
félagslega íbúðakerfisins. Það á einnig við um mörg önnur sveitarfélög víðs vegar á
landinu. Það ber heldur enginn á móti því að vestfirsku sveitarfélögin voru ekki
eftirbátar annarra í því að verða sér úti um húsnæði í kerfinu. Enda skorti ekki
hvatningu ríkisvaldsins um ágæti þess fyrir sveitarfélögin, sem mörg hver stóðu á
þeim tíma frammi fyrir vöntun á húsnæði á tímum mikillar vinnu og uppbyggingar
sem síðar var klippt á með lagaboði, sem sveitarstjórnir réðu með engu móti við.

Lögin um félagslega íbúðakerfið eru ekkert einsdæmi um lög frá  Alþingi þar sem
afleiðingar lagasetningarinnar reyndust aðrar en til var ætlast í upphafi. (Hvað
skyldu margir þingmenn og ráðherrar hafa lýst því yfir að það hafi ekki verið ætlun-
in að lögin um fiskveiðistjórnun gerðu mönnum kleift að fara með milljarða króna

út úr atvinnugreininni?)
Menn sjá það hins vegar í dag að kaupskylduákvæðið er einn helsti orsakavaldur

þess hvernig komið er fyrir flestum þeim sveitarfélögum sem nýttu sér
kerfið. Merg-urinn málsins er einfaldlega sá að veigamiklir gallar á kerfinu
hafa komið mjög illa við sveitarfélögin.

Sveitarfélögum ber líkt og öðrum að standa skil á skuldbindingum
sínum. Um það er ekki deilt. En bera þeir sem lög setja enga ábyrgð á gjörðum
sínum? Ekki settu sveitarstjórnarmenn lögin um félagslega íbúðakerfið. Það gerðu
stjórnvöld með fulltingi Alþingis. Er ábyrgð þeirra engin? Eru stjórnvöld og
alþingismenn alltaf stikkfrí eins og börn, sem ekki eru talin ábyrg gjörða sinna?
Sæmir það stjórnvöldum að senda frá sér hverja lögleysuna á eftir annarri og fría sig
síðan allri ábyrgð?

Vandinn í félagslega íbúðakerfinu er um land allt. Hann verður að leysa á jafnrétt-
isgrundvelli milli sveitarfélaga og ríkis. Á þetta hefur margsinnis verið bent. Hvort
einstök sveitarfélög á Vestfjörðum selja hlut sinn í Orkubúi Vestfjarða kemur mál-
inu ekkert við.

„Mín er, það máttu játa, maktin svo tignarlig“, sagði Pílatus forðum. Valdhroka
stjórnvalda í þessu máli verður ekki mætt nema á einn veg. s.h.
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um í ýmsum skilningium í ýmsum skilningium í ýmsum skilningium í ýmsum skilningium í ýmsum skilningi

Áður en gengið var til dag-
skrár við 32. setningarathöfn
Menntaskólans á Ísafirði sl.
sunnudag risu viðstaddir úr
sætum í minningu Ragnars
Freys Vestfjörð Gunnarssonar,
sem hefði nú átt að byrja ann-
að námsár sitt við skólann en
lést í hörmulegu slysi í Súða-
vík fyrr í þessum mánuði.

Nýr skólameistari, dr. Ólína
Þorvarðardóttir, setti skólann
og nefndi við upphaf máls
síns, að segja mætti að skólinn
stæði á tímamótum. „Að hluta
til vegna þeirra breytinga sem
skólakerfið allt stendur
frammi fyrir með nýrri aðal-
námskrá og ferskum áherslum
í skólastarfi og menntamálum.
Að hluta til vegna þeirra sam-
félagsbreytinga sem orðið
hafa og eru að verða í atvinnu-
lífi, tækniþróun og lifnaðar-
háttum“, sagði Ólína. „Annars
vegar erum við á tímamótum
í bókstaflegum skilningi: Við
stöndum á þröskuldi nýrrar
aldar með reynslu liðins tíma
í farteskinu. Hins vegar má
segja að Menntaskólinn á Ísa-
firði standi einnig á táknræn-
um tímamótum, þar sem nýr
skólameistari er nú að taka
við kyndlinum úr höndum far-
sæls fyrirrennara. Hlutverk
kyndilberans er ábyrgðarstarf
og kyndli Menntaskólans á
Ísafirði þarf að halda vel á
lofti.“

Jón Reynir Sigurvinsson
aðstoðarskólameistari greindi
frá skólastarfinu á komandi
vetri, aðbúnaði skólans og
ýmsu sem nemendum er
gagnlegt að vita fyrir veturinn.
Í upphafi máls síns bauð hann
Ólínu Þorvarðardóttur vel-

komna til starfa og þakkaði
fráfarandi skólameistara,
Birni Teitssyni magister,
prýðilegt samstarf og óskaði
honum velfarnaðar í nýju
starfi.

Fram kom í máli Jóns Reyn-
is, að skráðir nemendur skól-
ans við upphaf haustannar
teljast vera 316. Þar af eru
276 í dagskóla eða 16 færri
en á sama tíma í fyrra.  Skráðir
nemendur í öldungadeild eru
40, sem er svipuð tala og í
fyrra en þeim mun væntanlega
fjölga eitthvað næstu daga.

Betur gekk að fullmanna
kennarastöður við skólann nú
en á síðasta kennsluári og tek-
ist hefur að fá kennara í alla
áfanga sem eru í boði. Kenn-
slustundafjöldi samsvarar því
að hægt væri hafa 23 kennara
í fullu starfi við skólann en
þeir eru nú 15 en stundakenn-
arar eru 11. Óhjákvæmilegt
er að hafa stundakennara í ein-
stökum greinum og reyndar
er það kostur að hafa við skól-
ann vel menntað fólk sem er í
tengslum við atvinnulífið.

Frá skólanum hverfa nú þrír
gamalgrónir kennarar, þau
Guðjón Ólafsson, sem kenndi

ensku við skólann allt frá árinu
1983 en flyst nú til Akureyrar,
Helga Friðriksdóttir, sem
kenndi líffræði frá 1991 en
hefur nú ráðið sig til starfa hjá
Heilbrigðiseftirliti Vestfjarða,
og Smári Haraldsson, sem
hefur kennt raungreinar og
stærðfræði með hléum allt frá
árinu 1976 en hefur nú verið
ráðinn forstöðumaður Fræð-
slumiðstöðvar Vestfjarða.
Hann mun þó kenna einn líf-
fræðiáfanga á haustönn.

Að skólanum í fullt starf
sem náttúrufræði- og ís-

lenskukennari kemur Ásgerð-
ur Bergsdóttir en hún hefur
kennt áður við skólann. Í fullt
starf sem enskukennari kemur
Ingibjörg Ingadóttir. Einnig
kemur í fullt starf Sigurður
Pétursson, gamall Ísfirðingur
og nemandi skólans, sem mun
kenna sögu og dönsku. Í nær
fullt  starf sem kennari í við-
skipta- og tölvugreinum kem-
ur Friðgerður Ómarsdóttir aft-
ur eftir barnsburðarleyfi. Þá
kemur í hálft starf sem stærð-
fræðikennari Guðmundur
Jónsson, en hann kenndi

stærðfræði við Menntaskól-
ann á Ísafirði í rúm 10 ár.
Snjólaug Birgisdóttir mun
kenna einn áfanga í sálfræði.

Á heimavist eru nú skráðir
um 15 nemendur og hefur
þeim fjölgað aftur frá síðasta
ári.

Við skólasetninguna lék
Vladimir Fjodorov á dragspil
en samkomunni lauk með
fjöldasöng. Þá risu allir úr sæt-
um og sungu lag Sigvalda
Kaldalóns við ljóð Eggerts Ól-
afssonar: Ísland ögrum skorið.

Frá setningu Menntaskólans. Fv. Jón Reynir Sigurvinsson, aðstoðarskólameistari, Ólína
Þorvarðardóttir, skólameistari, Guðný Ísleifsdóttir, bókavörður og Vadim Fjodorov.
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Kennararáðningar gengu
almennt vel í grunnskólum á
norðanverðum Vestfjörðum í
ár. Í Súðavík er talsvert síðan
búið var að ráða í allar stöður
og þurfti ekkert að auglýsa.
Og það sem meira er: Rétt-
indafólk er í öllum stöðum
við skólann og verður það að
teljast mjög gott og reyndar

fremur óvenjulegt, a.m.k. á
landsbyggðinni á seinni árum.
Að sögn Önnu Lindar Ragn-
arsdóttur, skólastjóra Grunn-
skólans í Súðavík, eru þau
mjög ánægð með stöðu mála.

Á Flateyri er svipaða sögu
að segja og þar eru allir kenn-
slukraftar kennaramenntaðir
nema ein sem er í réttinda-

námi. „Þetta gekk mjög vel
hjá okkur og við erum búin að
ráða í allar stöður. Við höldum
áfram með sömu skólastefnu
og hér var búið að móta og
veturinn lítur vel út hjá okk-
ur“, sagði Vigdís Garðarsdótt-
ir, skólastjóri Grunnskóla Ön-
undarfjarðar.

Að sögn Guðmundar Þor-

kelssonar, skólastjóra Grunn-
skólans á Þingeyri, var búið
að ráða í allar stöður þegar í
apríl. Hann sagði að fólk þar
hlakki til að takast á við vet-
urinn. Á Suðureyri gengu
ráðningar heldur seinna en í
hinum skólunum. Að sögn
Magnúsar Jónssonar, skóla-
stjóra Grunnskólans á Suður-

eyri, voru nokkur vandamál
með að fá kennara.

Í Bolungarvík gekk vel að
manna kennarastöður. „Allir
kennararnir hjá okkur eru
heimafólk og meira en helm-
ingurinn er kennaramenntað-
ur þannig að framtíðin er
björt“, sagði Anna Edvards-
dóttir, skólastjóri.

Heimafólk í öllum kennslustörf-Heimafólk í öllum kennslustörf-Heimafólk í öllum kennslustörf-Heimafólk í öllum kennslustörf-Heimafólk í öllum kennslustörf-
um í Grunnskóla Bolungarvíkurum í Grunnskóla Bolungarvíkurum í Grunnskóla Bolungarvíkurum í Grunnskóla Bolungarvíkurum í Grunnskóla Bolungarvíkur

Kennaramálin með allra besta móti á norðanverðum VestfjörðumKennaramálin með allra besta móti á norðanverðum VestfjörðumKennaramálin með allra besta móti á norðanverðum VestfjörðumKennaramálin með allra besta móti á norðanverðum VestfjörðumKennaramálin með allra besta móti á norðanverðum Vestfjörðum

Fræðslumiðstöð Vestfjarða

SveppanámskeiðSveppanámskeiðSveppanámskeiðSveppanámskeiðSveppanámskeið
Námskeið í sveppatínslu verður haldið, ef

veður leyfir, á Ísafirði laugardaginn 1. sept-
ember. Mæting í Þróunarsetri kl. 13:00.
Áætluð lok eru kl. 16:00.

Leiðbeinandi er Anna Lóa Guðmundsdóttir.
Þátttökugjald er kr. 1.000.-

Tjaldvagna ogTjaldvagna ogTjaldvagna ogTjaldvagna ogTjaldvagna og
tækjaeigendur!tækjaeigendur!tækjaeigendur!tækjaeigendur!tækjaeigendur!

Stæði til leigu í stórri skemmu í Önundar-
firði. Upplýsingar í símum 892 2030 og
456 7808.

AtvinnaAtvinnaAtvinnaAtvinnaAtvinna
Starfsfólk óskast til afgreiðslustarfa nú

þegar, eða eftir samkomulagi. Vinnutími
f.h., e.h. eða allan daginn. Möguleiki á
sveigjanlegum vinnutíma.

Upplýsingar gefa María, Rósa eða Ruth.

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

EnginnEnginnEnginnEnginnEnginn
skortur áskortur áskortur áskortur áskortur á

verkefnumverkefnumverkefnumverkefnumverkefnum
Starfsmenn Eyrar-

steypu ehf. á Ísafirði hafa
haft í nógu að snúast í
sumar og virðist ekkert
lát á því þó að haustið
nálgist.

Að sögn Sævars Óla
Hjörvarssonar fram-
kvæmdastjóra steypu-
stöðvarinnar er verkefna-
staðan góð. Nú undir það
síðasta var Eyrarsteypa
að ljúka við að leggja á
þann hluta vegarins yfir
Steingrímsfjarðarheiði
sem var ómalbikaður.
Einnig hafa Eyrarsteypu-
menn verið að steypa
vatnstank í Súðavík.

„Þá tökum við þátt í
steypuvinnu við nýju
verslunarmiðstöðina á
Ísafirði. Reksturinn
gengur ágætlega hjá okk-
ur og mörg spennandi
verkefni eru framundan“,
segir Sævar Óli.

Ríkiskaup hafa gengið til
samninga við Sverri Jóhann-
esson í Reykjavík eftir að

eignarhaldsfélagið Traust féll
frá kaupum á húseignum Hér-
aðsskólans í Reykjanesi við
Djúp fyrr í þessum mánuði.
Ætlun Sverris er að stunda
ylrækt og ferðaþjónustu í
Reykjanesi, ef af kaupum
verður. Hann hefur óskað eftir
því að bæjaryfirvöld á Ísafirði,
sem eru landeigandi í Reykja-
nesi, „tryggi nægjanlegt land
endurgjaldslaust undir fyrir-
hugaða starfsemi“.

Í bréfi til bæjarráðs kveðst
Sverrir gera ráð fyrir að reisa
5000 fermetra gróðurhús í
fyrsta áfanga sem hugsanlega
mætti stækka um aðra 5000

fermetra. Hann segir gert ráð
fyrir að ferðaþjónustan verði
rekin með svipuðu sniði og
verið hefur og áhersla lögð á
að sú þjónusta verði aukin.

Sverrir mun vera fjórði að-
ilinn sem gengið er til samn-
inga við um kaup á umrædd-
um húseignum. Samningar
hafa nú staðið yfir mikinn
hluta ársins og hafa tvö útboð
farið fram. Hins vegar hafa
bjóðendurnir hingað til
sprungið á limminu þegar á
hefur reynt. Líklega hafa fáir
skólar verið seldir jafnoft á
jafnskömmum tíma og Hér-
aðsskólinn í Reykjanesi.

Samið um sölu í fjórða skiptiSamið um sölu í fjórða skiptiSamið um sölu í fjórða skiptiSamið um sölu í fjórða skiptiSamið um sölu í fjórða skipti
Húseignir ríkisins í Reykjanesi við DjúpHúseignir ríkisins í Reykjanesi við DjúpHúseignir ríkisins í Reykjanesi við DjúpHúseignir ríkisins í Reykjanesi við DjúpHúseignir ríkisins í Reykjanesi við Djúp

Togskipið Mánatindur SU
359, sem skemmdist í elds-
voða úti fyrir Norðurlandi í
síðustu viku, kom til Ísafjarðar
fyrir helgina til viðgerðar hjá
Skipanausti ehf. Reiknað er
með því að viðgerðin taki um
tvær vikur.

„Við sóttumst eftir þessu
verkefni og fengum það. Þetta
eru aðallega skemmdir eftir
vatn og reyk og vinnan er mest
járn-, tré- og rafmagnsvinna.
Við sjáum um að laga það
sem við getum lagað en fáum
menn frá Ágúst og Flosa til

að sjá um trévinnu sem er
talsvert mikið verk. Við erum
mjög ánægðir með að hafa
fengið þetta verkefni þótt að
það sé í sjálfu sér ekki mjög
stórt. Ef vel gengur gæti það
leitt til fleiri verkefna“, segir
Aðalsteinn Ómar Ásgeirsson

stjórnarformaður Skipanausts
ehf. á Ísafirði.

Eldurinn í Mánatindi kom
upp í vistarverum skipverja
og tók um tvær klukkustundir
að slökkva hann. Íbúðir áhafn-
arinnar mega heita ónýtar.
Mánatindur er 142 brúttólesta
togbátur, smíðaður árið 1963.

Til viðgerðar á ÍsafirðiTil viðgerðar á ÍsafirðiTil viðgerðar á ÍsafirðiTil viðgerðar á ÍsafirðiTil viðgerðar á Ísafirði
Mánatindur SU sem skemmdist í eldsvoða í síðustu vikuMánatindur SU sem skemmdist í eldsvoða í síðustu vikuMánatindur SU sem skemmdist í eldsvoða í síðustu vikuMánatindur SU sem skemmdist í eldsvoða í síðustu vikuMánatindur SU sem skemmdist í eldsvoða í síðustu viku

Mánatindur við komuna til Ísafjarðar.
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Margrét Katrín Guðnadóttir frá Ísafirði meðMargrét Katrín Guðnadóttir frá Ísafirði meðMargrét Katrín Guðnadóttir frá Ísafirði meðMargrét Katrín Guðnadóttir frá Ísafirði meðMargrét Katrín Guðnadóttir frá Ísafirði með

metnaðarfullt lokaverkefni í námi sínu í dýralækningummetnaðarfullt lokaverkefni í námi sínu í dýralækningummetnaðarfullt lokaverkefni í námi sínu í dýralækningummetnaðarfullt lokaverkefni í námi sínu í dýralækningummetnaðarfullt lokaverkefni í námi sínu í dýralækningum

Vantar blóð úr hundraðVantar blóð úr hundraðVantar blóð úr hundraðVantar blóð úr hundraðVantar blóð úr hundrað
hundum og hundrað köttumhundum og hundrað köttumhundum og hundrað köttumhundum og hundrað köttumhundum og hundrað köttum
– vildi gera rannsókn sem bæði tengdist Íslandi og „skipti raunverulegu máli“

Fyrir ári birtist hér í Bæjar-
ins besta viðtal við Margréti
Katrínu Guðnadóttur frá Ísa-
firði, sem er í námi í dýra-
lækningum við Hinn konung-
lega dýralækninga- og land-
búnaðarháskóla í Kaup-
mannahöfn. Nú er svo komið
að hún hefur hafist handa við
lokaverkefni sitt, eða sitt
speciale við skólann. Verkefni
þetta gildir 27 einingar af þeim
330 einingum sem hún þarf
að taka á fimm og hálfu ári.

Verkefnið sem hún hefur
ráðist í getur haft umtalsverða
þýðingu en þar er um að ræða
rannsóknir varðandi spólu-
orma í hundum og köttum.
Þetta eru ormar sem geta bor-
ist í fólk, einkum börn vegna
saurmengunar í sandkössum
eða öðrum jarðvegi. Margrét
hefur að undanförnu verið
heima á Ísafirði að leysa af
sem héraðsdýralæknir og
verður það fram í næstu viku.
En áður en hún hættir vill hún
fá sem flesta hunda og ketti í
heimsókn, eins og hún greinir
frá hér á eftir.

RannsóknRannsóknRannsóknRannsóknRannsókn
á spóluormumá spóluormumá spóluormumá spóluormumá spóluormum

„Ég hef alltaf haft áhuga á
sníkjudýrum sem tengjast
dýrum og mönnum. Ég var
alveg ákveðin í því að gera
rannsókn sem tengdist Íslandi
og mig langaði einnig að gera
eitthvað sem skiptir raunveru-
legu máli. Þess vegna talaði
ég við Karl Skírnisson sem er
líffræðingur og starfar hjá
rannsóknarstofunni að Keld-
um og spurði hann hversu
miklar rannsóknir hefðu farið
fram á innyflisormum í ís-
lenskum hestum, hvaða ormar
þar væru og hvaða smit o.s.frv.
Hann sagði að búið væri að
rannsaka íslenska hestinn hátt
og lágt. Hins vegar benti hann
mér á hunda og ketti og sagði
mér að þeir á Keldum væru
með það á stefnuskránni hjá
sér á næstu árum að rann-
saka þessi dýr.

Næsta skref eftir
þessa rannsókn
mína er einmitt að
fá læknanema til
að gera svipaða
rannsókn og kanna þá
blóð úr börnum, sérstak-
lega ef ég fæ mjög háa
tölu úr minni rannsókn
því þetta hangir allt
saman á sömu spýtu.
Í skólanum úti er
ég síðan með ann-

an leiðbeinanda þannig að ég
er með tvo leiðbeinendur að
verkefninu, þá Karl Skírnis-
son og Asger Lundorff Jens-
son“, segir Margrét Katrín.

„Ég er sem sagt að rannsaka
spóluorma í hundum (toxo-
cara canis) og köttum (toxo-
cara catis) á Íslandi. Þetta hef-
ur verið rannsakað á Íslandi
áður en á annan hátt. Í þeim
tilvikum hefur saur dýranna
verið kannaður. Þar sem þessi
ormur hefur svolítið sérstakan
lífsferil, þá útskilst hann eða
egg frá honum ekki oft í saur.
Þess vegna er erfitt að finna
hann þar og fyrri rannsóknir
hafa ef til vill gefið óraunhæf-
ar niðurstöður. Einnig er það
staðreynd að eldri hundar eru
oft búnir að mynda ónæmi
gegn orminum. Þeir eru samt
smitaðir og geta smitað bæði
aðra hunda og menn.“

MótefnisprófMótefnisprófMótefnisprófMótefnisprófMótefnispróf
útbúið í Ástralíuútbúið í Ástralíuútbúið í Ástralíuútbúið í Ástralíuútbúið í Ástralíu

„Ég hef fengið lyfjafyrir-
tæki í Ástralíu til að útbúa
fyrir mig próf til að mæla mót-
efni í blóðinu gegn þessum
ormi. Þetta var nefnilega ekki
til í heiminum fyrir dýr, aðeins
fyrir menn. Ég var búin að
skrifa til ótal lyfjafyrirtækja
sem framleiða lyf og
allskonar próf fyrir
dýralækna – ég
skrifaði til fyrir-
tækja í Banda-
ríkjunum, á
Norðurlöndum
og í Evrópu og
endaði á þessu
í Ástralíu.

En það er sem
sagt verið að
mæla mótefni í
blóðinu gegn
þessum ormum.
Eins og með margt
annað, eins og
bakteríur, veirur

og fleira, þá myndar líkaminn
mótefni gegn ormunum og
það er hægt að mæla það. Og
þó að einhver hundur eða kött-
ur sem ég mæli reynist já-
kvæður, þá þarf það ekki að
þýða að hann sé smitaður
núna, heldur að hann hafi ein-
hvern tíma verið smitaður. Það
gerir þessa rannsókn mína
miklu nákvæmari því það er
ekkert vitað hversu margir
hundar og kettir á Íslandi eru
eða hafa verið smitaðir. Þessi
rannsókn varpar vonandi ein-
hverju ljósi á það.

Það eru til mörg próf af
þessu tagi fyrir menn því að
ormurinn getur smitast í
menn. Hins vegar hefur ekki
verið talin ástæða til að kanna
blóðið í dýrum enda eru dýr-
um gefin ormalyf. En það er
mikilvægt að komast að því,
sérstaklega með tilliti til þess
að það eru alls ekki allir dýra-
eigendur sem láta ormahrein-
sa.“

Ormsins í líkamanumOrmsins í líkamanumOrmsins í líkamanumOrmsins í líkamanumOrmsins í líkamanum

„Í dýrum veldur þessi ormur
því að dýrin horast niður, fá
skitu og verða óþrifaleg. Þetta
getur valdið dauða ef ekkert
er gert og ef ormaálagið verð-
ur það mikið. Það gerist þó
sem betur fer sjaldan í

nútímanum þegar

fólk hugsar vel um dýrin sín.
Þetta gerist aðallega hjá
hvolpum því eldri dýrin hafa
myndað ónæmi.

Hjá mönnum eru það aðal-
lega börn sem smitast því að
hundar og kettir gera þarfir
sínar hvar sem er, til dæmis í
sandkassa, og börnin fara og
borða ormaegg og fínerí þar
með sandinum. Eggin berast
til þarmanna, þar sem að þau
klekjast út, og lirfan borar sér
í gegn um þarmavegginn og
fer á flakk um líkamann (larva
migrans). Ormurinn berst
þaðan til lifrar og dreifist
þaðan um allan líkamann.

Hættulegast er þegar ormur-
inn berst til hjarta, augna,
lungna og heila. Það hafa orð-
ið dauðsföll út um allan heim
þar sem börn hafa fengið
þennan orm í sig. En það er
mjög sjaldgæft að fullorðnir
látist þar sem fullorðið fólk
leggur ekki í vana sinn að
stinga öllu í munninn líkt og
börn gera. Einnig hafa full-
orðnir þroskaðra ónæmiskerfi
og þar af leiðandi meira mót-
stöðuafl gegn svona innrás-
um.“

Vantar blóðVantar blóðVantar blóðVantar blóðVantar blóð
úr 200 dýrumúr 200 dýrumúr 200 dýrumúr 200 dýrumúr 200 dýrum

„Til að komast
að því hversu út-

breitt þetta
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2ja herb. íbúðir

 3ja herb. íbúðir
Hlíf II:  65,7 m² íbúð á 4. hæð í
Dvalarheimili aldraðra. Áhv. ca.
5,2 m.kr. Verð 7,3 m.kr.
Pólgata 6: 55 m² risibúð á 3. hæð
í fjölbýlishúsi. 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.
Sundstræti 22: 68 m² íbúð á jarð-
hæð í fjórbýlishúsi. Verð 4 m.kr.
Sundstræti 34: 93 m² ný íbúð á
2. hæð í nýju fjölbýlishúsi ásamt
31m² bílgeymslu.Verð 9,1 m.kr.

Aðalstræti 24: 74,6 m² íbúð á 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 tvíbýlis-
húsi ásamt sér geymslu og þvotta-
húsi í kjallara og eignarlóð.
Tilboð óskast.
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.
Seljalandsvegur 58: 52,1 m²
íbúð á n.h. í tvíbýlishúsi ásamt
helmingi tvöfalds bílskúrs. Áhv.
ca. 600 þ.kr. Tilboð óskast
Túngata 3: 80,7 m² íbúð á 2.
hæð ásamt rislofti Verð 4,5 m.kr.
Túngata 12: 62 m² íbúð í kjallara
í þríbýlishúsi. Verð 3,9 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.

Smiðjugata 7: 96,1 m² 4ra herb.
íbúð á efri hæð í tvíbýlishúsi.
Tilboð óskast.
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 herb.
íbúð á miðhæð í þríbýlishúsi
ásamt bílskúr. Tilboð óskast.

Fasteignir
í þessari

auglýsingu
eru aðeins

sýnishorn  af
söluskránni.
Allar frekari
upplýsingar
eru veittar  á

skrifstofunni að

Hafnarstræti 1

Bakkavegur 39: 201 m² ein-
býlishús á tveimur hæðum ásamt
innbyggðum bílskúr. Áhv. ca. 3,8
m.kr. Verð 12,2 m.kr.
Hlíðarvegur 8: 171,8 m² einb.-
hús á tveimur hæðum ásamt bíl-
skúr að Hlíðarvegi 9.
Verð 7,5 m.kr.
Hlíðarvegur 14: 170,8 m² ein-
býlishús á tveimur hæðum ásamt
risi. Húsið er mikið endurnýjað,
ekkert áhvílandi. Tilboð óskast.
Hlíðarvegur 26: 259 m² einb.-
hús 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 enda-
raðhús 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 8a: 78,1 m² einb.-
hús á tveimur hæðum ásamt eign-
arlóð. Húsið er uppgert að hluta.
Verð 4,6 m.kr.
Lyngholt 4: 175,5 m² einbýlis-
hús á einni hæð ásamt 36 m²
bílskúr Verð 11,5 m.kr.
Lyngholt 10: 151,3 m² einbýlis-
hús á einni hæð ásamt 55,2 m²
bílskúr. Verð 12,9 m.kr.
Mánagata 9: 191,7 m² einbýlis-
hús á tveimur hæðum ásamt
bílskúr, kjallara og garði. Hús-
ið er allt að mestu endurnýjað.
Tilboð óskast.
Seljalandsvegur 72: 112 m² ein-
býlishús 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), mikið uppgert. Húsið
er í hjarta bæjarins. Ræktuð
eignarlóð. Verð 6,7 m.kr.
Smiðjugata 11a: 150 m² einb.-
hús á tveimur hæðum ásamt kjall-
ara, risi og bílgeymslu. Húsið
allt nýmálað að utan. Skoðum
öll tilboð. Verð 6,1 m.kr.
Stakkanes 4: 144 m² raðhús á
tveimur hæðum ásamt bílskúr.
Skipti möguleg á íbúð á Eyrinni.
Áhv. ca. 3,5 m.kr. Verð 9,5 m.kr.
Sunnuholt 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   einb.-
hús á 2 hæðum ásamt bílskúr,
góðum garði, svölum og sólpalli.
Skipti á minni eign möguleg.
Verð 13,5 m.kr.

 4-6 herb. íbúðir
Aðalstræti 20: 136,5 m² 4ra
herb. rúmgóð íbúð á 2. hæð í
fjölbýlishúsi ásamt tilheyrandi
sér geymslu. Svalir í suður.
Verð 8,5 m.kr.
Engjavegur 17: 92,6 m² 4ra
herb. íbúð á efri hæð í tvíbýlishúsi
Verð 6,7 m.kr.
Engjavegur 25: 86,1 m²  3-4ra
herbergja íbúð á neðri hæð í
tvíbýlishúsi. Verð 6 m.kr.
Hjallavegur 8: 128,5 m² 4ra
herb. íbúð á neðri hæð í tvíbýlis-
húsi. Laus fljótlega. Áhv. hag-
stæð lán ca. 2.8 m.kr.
Verð 6,9 m.kr.

Hrannargata 1: 238,9 m² einbýlishús á 2 hæðum ásamt
kjallara, háalofti og ræktuðum garði. Tilboð óskast.
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smáarsmáarsmáarsmáarsmáar
Til sölu er lítið notuð
harmonikka. Upplýsingar
í síma 456 4700.

Til sölu er USB HP CD-
skrifari. Glænýr og ónot-
aður. Uppl. í símum 456
5197 og 456 5198.

Óska eftir fuglabúri gefins
eða til kaups. Uppl. í símum
456 4326 og 866 8264.

Til sölu er mjög falleg 2ja
herb., 92m² íbúð í hjarta
bæjarins að Aðalstræti 20
á Ísafirði. Uppl. í símum
456 4577 og 456 4244.

Gleraugu fundust í botni
Dýrafjarðar fyrir viku. Eig-
andi hafi samband í síma
456 3325 eða 864 4622.

Til leigu er 4ra herb. íbúð
á eyrinni á Ísafirði, frá 1.
september nk. Sérinngang-
ur, gott geymslupláss.
Sanngjörn leiga. Uppl. í
síma 867 5161 eftir kl. 16.

Til sölu er lítið Predom
hjólhýsi. Upplýsingar í
síma 456 4059.

Til leigu er 3ja herb. íbúð
í Stórholti á Ísafirði. Uppl.
í síma 587 5066 á kvöldin.

Til sölu er Brno riffill, 22
caliber, ásamt tösku og
hreinsisetti. Einnig 500
skot. Upplýsingar í síma
892 1755.

Myndavél fannst í Djúpi.
Uppl. í síma 863 3871.

Til sölu er ISDN-kort og
sími í tölvu. Einnig ADSL-
mótald og splitter. Uppl. í
síma 456 5161.

Til sölu er nýlegt mynd-
bandstæki. Upplýsingar í
síma 456 4569.

Hálsfesti með silfurkrossi
fannst í Bæjarbrekkunni á
Ísafirði. Upplýsingar í síma
847 7337.

Óska eftir notuðu sjón-
varpi með textavarpi. Upp-
lýsingar í síma 450 8001.

Til leigu er 3ja herb. íbúð
að Stórholti 13. Uppl. í sím-
um 456 6249 og 897 6293.

Til leigu er björt og rúm-
góð kjallaraíbúð við Sund-
stræti á Ísafirði. Uppl. gefur
Ástvaldur í síma 456 3797.

Félagsfundur Mótor-
sportsfélagsins verður
haldinn fimmtudaginn 30.
ágúst kl. 20 á veitingastað-
num Á Eyrinni.

Óska eftir tölvuprentara
gefins. Uppl. gefur Gulli
sendill í síma 866 8276
eða Bryndís hjá RKÍ í síma
456 3180.

Myndavél fannst á golf-
vellinum í Tungudal, eftir
Sickhouse-open golfmótið.
Upplýsingar í síma 456
4266 eða 898 9994.

er á landinu þarf ég að fá blóð-
prufu úr sem flestum hundum
og köttum, samtals tvö hundr-
uð dýrum. Til að ná þessu
magni er ég líka að fá fólk
annars staðar á landinu til þess
að taka blóðprufur fyrir mig.
Með þessu móti fæ ég líka
sem heildstæðasta mynd af
öllu landinu. Niðurstöður úr
þessari rannsókn ætla ég að
reyna að fá birtar, og þá helst
á Íslandi, í Danmörku og jafn-
vel í Bretlandi, þar sem verk-
efnið verður skrifað sem vís-
indagrein og á ensku.

Ég byrja á því að spinna
niður blóðið, en í því felst að
ég aðskil blóðfrumurnar og
blóðplasmað. Síðan frysti ég
plasmað niður og tek með mér
til Danmerkur, þar sem að
prófin frá Ástralíu bíða mín.
Þá get ég byrjað að greina
hvert og eitt blóðsýni. Þetta
próf heitir ELISA-test (Enzy-
me-linked-Immunosorbent-
Assay) og er mjög dýrt. Þess
vegna er ég núna að leita að
fjármagni. Ég er að sækja um
styrki bæði hér á Íslandi og í
Danmörku. Þar á meðal er
lyfjafyrirtækið Bayer a/s í
Danmörku. Ég hef fengið já-
kvæð viðbrögð frá þeim en
ég hef ekki fengið nein ákveð-
in svör ennþá.“

Komið meðKomið meðKomið meðKomið meðKomið með
dýrin til mín!dýrin til mín!dýrin til mín!dýrin til mín!dýrin til mín!

„Ég er að leysa af sem hér-
aðsdýralæknir á Vestfjörðum
til 4. september og það væri
frábært að fá blóð úr sem flest-
um hundum og köttum áður
en ég fer. Þetta er fólki að
sjálfsögðu alveg að kostnaðar-
lausu. Þeir sem hafa áhuga á
að hjálpa mér við þessa rann-
sókn eru beðnir um að hafa
samband við mig í síma 690-
3598 og þá mælum við okkur
mót. Þetta er bara ein smá-
vægileg nálarstunga og tekur
bara korter.

Að lokum vil ég benda eig-
endum hunda og katta á, að ef
dýrin eru ormahreinsuð, þá
eru þau EKKI með þennan
orm og fólk þarf ekki að hafa
áhyggjur. Í því samhengi vil
ég benda á, að ALLA hunda
og ketti á að ormahreinsa og
það einu sinni á hverju ári.
Einnig vil ég benda barnafólki
á að það er mjög mikilvægt
að setja net eða annað yfir
sandkassa til að dýr geti ekki
gert þarfir sínar þar“, segir
Margrét Katrín Guðnadóttir.

Aftur kominn skriður á framkvæmdir við verslunarmiðstöðina á ÍsafirðiAftur kominn skriður á framkvæmdir við verslunarmiðstöðina á ÍsafirðiAftur kominn skriður á framkvæmdir við verslunarmiðstöðina á ÍsafirðiAftur kominn skriður á framkvæmdir við verslunarmiðstöðina á ÍsafirðiAftur kominn skriður á framkvæmdir við verslunarmiðstöðina á Ísafirði

Lögnum að ljúka og gengiðLögnum að ljúka og gengiðLögnum að ljúka og gengiðLögnum að ljúka og gengiðLögnum að ljúka og gengið
frá lóðinni eftir mánaðamótfrá lóðinni eftir mánaðamótfrá lóðinni eftir mánaðamótfrá lóðinni eftir mánaðamótfrá lóðinni eftir mánaðamót

Eftir nokkur rólegheit eru
framkvæmdir komnar í full-
an gang á ný í miðbæ Ísa-
fjarðar, þar sem Ágúst og
Flosi ehf. eru að reisa versl-
unarmiðstöð. Í síðustu viku
voru m.a. fjarlægðar gamlar
heimtaugar sem lágu í húsin
sem rifin voru fyrr í sumar.

Að sögn Ágústs Gíslasonar
framkvæmdastjóra er að kom-
ast skriður á málin.

„Við erum loksins búnir að
fá teikningarnar sem okkur
vantaði að utan og byrjuðum í
síðustu viku að steypa undir
stálgrindina. Við erum mjög
ánægðir með að vera byrjaðir

aftur. Núna var verið að fjar-
lægja gamlar heimtaugar og
leggja vatn og síðan kemur
Orkubúið og leggur nýjar
heimtaugar og Síminn leggur
inn símalínur. Núna eftir mán-
aðamótin, eða þegar búið er
að leggja inn allar lagnir, þá
göngum við frá lóðinni að

mestu leyti. Þá leggjum við
malbik á bílastæðin og leggj-

um stétt“, sagði Ágúst í sam-
tali við blaðið.

Skrautritaðar stundaskrár frá upphafi skólahalds að NúpiSkrautritaðar stundaskrár frá upphafi skólahalds að NúpiSkrautritaðar stundaskrár frá upphafi skólahalds að NúpiSkrautritaðar stundaskrár frá upphafi skólahalds að NúpiSkrautritaðar stundaskrár frá upphafi skólahalds að Núpi

Afhentar Héraðsskjala-Afhentar Héraðsskjala-Afhentar Héraðsskjala-Afhentar Héraðsskjala-Afhentar Héraðsskjala-
safninu til varðveislusafninu til varðveislusafninu til varðveislusafninu til varðveislusafninu til varðveislu
Í síðustu viku afhenti

Þröstur Sigtryggsson, fyrr-
verandi skipherra frá Núpi í

Dýrafirði, Héraðsskjalasafn-
inu á Ísafirði til varðveislu
stundaskrár, nemendaskrár

og fleiri slík gögn frá fyrstu
árum skólahalds að Núpi

fyrir tæpri öld til varðveislu.
Hér er um að ræða fagurlega

rituð skjöl sem virðast hafa
verið fest upp í skólanum,

nemendum og kennurum til
glöggvunar. Faðir Þrastar
var séra Sigtryggur Guð-

laugsson, stofnandi og fyrsti
skólastjóri að Núpi, og fann

Þröstur þessi gögn í skjölum
föður síns í húsinu Hlíð,

öðru nafni Ytrihúsum II, rétt
hjá Núpsskóla. Séra Sig-

tryggur og fjölskylda hans
bjuggu í þessu húsi á sínum

tíma. Það mun hafa verið
reist rétt í þann mund sem

„Ungmennaskólinn að
Núpi“ tók til starfa eða um

miðjan fyrsta áratug síðustu
aldar. Þröstur sem kominn er

yfir sjötugt er um þessar
mundir að gera húsið upp

sem líkast því sem var í
æsku hans og með þeim
búnaði sem þá var. Tíð-

indamaður Bæjarins besta
kom fyrir skömmu í heim-
sókn að Hlíð til Þrastar og
þá var meðfylgjandi mynd

tekin. Það er vissulega
ómaksins virði að skoða

húsið undir leiðsögn Þrastar
og hina fjölmörgu gripi sem

þar eru til minningar um
séra Sigtrygg og Hjaltlínu

eiginkonu hans og ævistarf
þeirra.

Þröstur Sigtryggsson sýnir Smára Haraldssyni, forstöðu-
manni Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða, stundaskrár og nem-
endaskrár frá fyrstu árum Núpsskóla, sem nú eru komnar
á Héraðsskjalasafnið á Ísafirði. Myndin var tekin fyrir
skömmu í Hlíð (Ytrihúsum II) hjá Núpi.

Hér í blaðinu hefur verið
fylgst vel með framkvæmd-
um við hringtorgið nýja á
Ísafirði í sumar. Enda þótt
ýmsar fréttir kunni að vera
„stærri“, þá er hér um fram-

kvæmd að ræða sem allir bæj-
arbúar taka eftir og allir fylgj-
ast með. Þessi framkvæmd
breytir líka mjög „innkom-
unni“ í gamla bæinn á Skut-
ulsfjarðareyri, fyrir utan að

breyta ásýnd opna svæðisins
framan við Ísafjarðarkirkju og
Fjórðungssjúkrahúsið.

Þetta virðist allt hið snyrti-
legasta mannvirki og fólk
virðist því ánægðara með það

eftir því sem betur sést
hvernig það kemur til með
að líta út. Margir hafa lagt
orð í belg í Netspjallinu á
fréttavef BB og komið með
tillögur um nafn á torgið.

Hringtorgið nýja á ÍsafirðiHringtorgið nýja á ÍsafirðiHringtorgið nýja á ÍsafirðiHringtorgið nýja á ÍsafirðiHringtorgið nýja á Ísafirði

Virðist ætla að verða bæjarprýðiVirðist ætla að verða bæjarprýðiVirðist ætla að verða bæjarprýðiVirðist ætla að verða bæjarprýðiVirðist ætla að verða bæjarprýði

Séð úr Fjórðungssjúkrahúsinu á Ísafirði yfir framkvæmdasvæðið.

GolfmótGolfmótGolfmótGolfmótGolfmót

SigurðurSigurðurSigurðurSigurðurSigurður
FannarFannarFannarFannarFannar
sigraðisigraðisigraðisigraðisigraði

Sigurður Fannar Grét-
arsson, GÍ, sigraði á golf-
mótinu ,,Litli Ljónsbikar-
inn“ sem haldið var á
golfvellinum í Bolungar-
vík á laugardag.

Átta keppendur tóku
þátt í mótinu sem ein-
göngu var ætlað ungling-
um. Sigurður Fannar fór
18 holurnar á 88 höggum.
Í öðru sæti varð Sigurjón
Rögnvaldsson GBO á 96
höggum og þriðji  Gunn-
laugur Jónasson, GÍ, á 98
höggum.
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KominKominKominKominKomin
heimheimheimheimheim
í  MÍí  MÍí  MÍí  MÍí  MÍ
á nýá nýá nýá nýá ný

KominKominKominKominKomin
heimheimheimheimheim
í  MÍí  MÍí  MÍí  MÍí  MÍ
á nýá nýá nýá nýá ný

Stundum er eins og allt snúist í hringi og bíti í
skottið á sér. Það finnst undirrituðum að minnsta
kosti þegar hann les bráðum fimmtán ára gamalt
viðtal sem hann átti við hjónin Ólínu Þorvarðar-
dóttur fréttamann á Sjónvarpinu og Sigurð Péturs-
son sagnfræðing. Viðtalið birtist í vikublaðinu
Bæjarins besta á Ísafirði í febrúarmánuði 1987.

Þetta gamla viðtal hefst með inngangi sem verður
að teljast bæði heimspekilegur og ljóðrænn en þó
einkum undarlegur – af hálfu skrásetjarans en
ekki viðmælendanna – en þar eru þeir kynntir til
sögunnar með þessum hætti:

Hún fæst við líðandi stund, grípur atvikin sprell-
lifandi spriklandi og spegilfögur, kippir þeim upp
úr straumi tímans. Og stillir þeim út í kvöld svo
allir geti séð.

Hann vinnur í friðsæld og rökkri liðins tíma,
skoðar atburðina saltaða signa kæsta frysta og
reykta. Niðurstaðan kemur eftir tvö ár. Eða tíu.

Útlit þeirra ber vitni um þessa verkaskiptingu.
Hún er rauðhærð og snör eins og ný frétt. Hann er
dökkur og rólegur og veit að það liggur ekkert á.

Ég heimsótti Ollý og Sigga í Reykjavík um
daginn. Þau búa vestur á Dunhaga. Siggi er fæddur
Ísfirðingur. Ollý er fædd og uppalin í Reykjavík,
kom vestur upp úr fermingaraldri. Bæði voru þau
í Menntaskólanum hjá Jóni Baldvin og Bryndísi.
Og líkaði vel.

En við skulum líta til líðandi stundar.
Enn er Ólína rauðhærð og snör þó að hún sé

löngu hætt að veiða daglegar fréttir úr straumi
tímans og stilla þeim út í glugga sjónvarpsins.

Enn er Sigurður dökkur og rólegur og sagnfræð-
ingur og veit eins og allir sagnfræðingar að það
liggur í rauninni ekkert á.

Menntaskólinn á Ísafirði
var settur á sunnudaginn. Þetta
var ekki fyrsta setning
Menntaskólans á Ísafirði sem
Ólína Þorvarðardóttir er við-
stödd. Sá var þó munurinn að
núna var hún ekki nemandi
heldur skólameistari og setti
skólann sjálf. Hún er komin
aftur.

Við hittumst heima hjá Ól-
ínu og fjölskyldu hennar að
Hjallavegi 4 á Ísafirði. Það er
laugardagsmorgunn og logn
eins og svo oft á morgnana,
Skutulsfjörðurinn spegilslétt-
ur, garðarnir á kafi í gróðri og
laufið bærist ekki. Á morgun
verður Menntaskólinn á Ísa-
firði settur.

Ólína Þorvarðardóttir er
ekki þessleg að hún láti
áhyggjur eða kvíða þvælast
fyrir sér. Hún er öryggið upp-
málað, rétt eins og þegar hún
var í Sjónvarpinu „í gamla
daga“. En þetta eru alveg sér-
stakar aðstæður. Sýslumanns-
dóttirin á Ísafirði er komin
heim aftur í hlutverki skóla-
meistara og núna á hún að
fara að setja gamla skólann
sinn á morgun.

Ekki kvíði, en ...Ekki kvíði, en ...Ekki kvíði, en ...Ekki kvíði, en ...Ekki kvíði, en ...

Því skal spurt: – Er einhver
kvíði í þér?

„Nei, það er ekki kvíði, en
það er spenna, því að nú er
þetta skólastarf að fara af stað
og ákvörðunin sem ég tók í
vor er að verða að veruleika.
Ég er full tilhlökkunar en ég
geri mér hins vegar grein fyrir
því að ég er að takast á við
ábyrgðarstarf. Á morgnana

bið ég auðvitað Guð í hljóði
um að skila mér vel í gegnum
daginn því það er margt sem
ég þarf að átta mig á í þessu
nýja starfi.

Síðustu vikur hafa verið
mikil vinnutörn. Við höfum
verið að ganga frá kennara-
ráðningum, setja upp stunda-
töflurnar og raða inn áföngum
með meiru. Það má segja að
ágústmánuður sé „heyannir“
skólalífsins og ég finn að þetta
verður ekki róleg innivinna
eins og stundum er sagt í gríni.
Þetta verður virkileg vinna
næstu fimm árin, ég sé það
alveg í hendi mér strax og það
er ánægjulegt. Það er einmitt
það sem gefur lífinu gildi að
starfa að einhverju sem er
bæði gefandi og krefjandi.“

Tekur við góðu búiTekur við góðu búiTekur við góðu búiTekur við góðu búiTekur við góðu búi
– Það er ljóst að til þín eru

gerðar miklar væntingar. For-
veri þinn, Björn Teitsson, á
að baki langan og farsælan
feril. Mikið hefur verið byggt
upp í hans skólameistaratíð.
En þú hefur á þér annað yfir-
bragð. Margir telja heppilegt
að skipta um embættismenn
og stjórnendur öðru hverju,
hversu góðir sem þeir annars
eru, til þess að fá nýtt blóð og
nýjar áherslur og hrista upp í
starfinu. Baráttan framundan
verður erfið – fólki fækkar,
það er eins og allt sé að dragast
saman og dragast upp hér
vestra. Þegar það spurðist að
þú hefðir sótt um starf skóla-
meistara var eins og fólk hefði
himin höndum tekið...

„Ég finn vel þær miklu

væntingar sem þú vísar til, og
kannski eru þær þyngsti bagg-
inn að bera í þessu nýja starfi.
Að sumu leyti eru þær kannski
óraunhæfar, því vitanlega ger-
ir ein manneskja engin krafta-
verk andspænis byggðarösk-
un landsfjórðungs. Það er auk
þess liðin sú tíð að menn geti
sveiflað veldissprotum sem
forstöðumenn opinberra
stofnana.

Hins vegar er núna lag –
náist góð liðsheild innan skól-
ans – að sigla hraðan byr með
nýjan skólameistara í brúnni.
En ég vil taka það fram að
Menntaskólinn á Ísafirði er
vel haldinn eins og hann er í
dag. Forveri minn, Björn
Teitsson, hefur haldið farsæl-
lega um stjórnartaumana í
rúmlega tvo áratugi og er nú
að skila af sér allt öðrum og
mun öflugri skóla en þeim
sem hann sjálfur tók við árið
sem ég útskrifaðist stúdent
héðan. Ég er því að taka við
góðu búi, eins og þeir segja
alltaf um ríkisfjármálin. Það
er mitt hlutverk að reka það
áfram og fá það til að ávaxtast
enn betur en verið hefur.

En það verður auðvitað ekki
auðvelt viðfangsefni því að
það er ekki bara við áherslur í
skólastarfi og innra faglegt
starf að eiga, það er náttúru-
lega við að eiga þróun í at-
vinnulífi og búskaparháttum
sem stefnir suður á bóginn.
Það er ekki auðvelt fyrir eina
stofnun í héraði að ætla að
standa í vegi fyrir því. Þannig
að við munum auðvitað þurfa
að laða nemendur og kennara

að skólanum þrátt fyrir ýmsar
óhagstæðar ytri aðstæður sem
vonandi standa til bóta ein-
hvern tíma í framtíðinni.“

Sókn er besta vörninSókn er besta vörninSókn er besta vörninSókn er besta vörninSókn er besta vörnin
– Sú hugsun er áleitin, hvort

rétt um þessar mundir séu
aldahvörf hér vestra víðar en
á almanakinu – hvort tími upp-
byggingar sé endanlega lið-
inn...

„Það er ekki á Ísafirði að
sjá, að hér sé nein stöðnun.
Hvert sem litið er blasir við
uppbygging af einhverju tagi.
Hér eru glæsilegar byggingar,
hér eru miklar framkvæmdir í
gatnagerð, öflug þjónusta og
verslun sem virðist blómstra.
Hér eru auk þess öflugir skólar
og mikið menningarlíf. Hvað
framtíðin ber í skauti sér get-
um við að sjálfsögðu ekki vit-
að.

Ég er þó þannig skapi farin
að ég vil stefna á sókn og
áframhaldandi þróun – enda
Vestfirðingur í mér. Mér finnst
það ekki fara Vestfirðingum
að hrekjast í vörn, enda er
sóknin auðvitað besta vörnin.
Hvað menntaskólann varðar,
þá hefur honum tekist vel á
síðustu árum að halda sjó. Að-
sóknin hefur verið stöðug og
vaxandi með árunum, þrátt
fyrir fækkun í héraði. Þeirri
þróun getum við auðvitað ekki
haldið endalaust því það er
andstætt lögmálum að bilið
haldi áfram að breikka milli
fólksfjöldaþróunar og að-
sóknar að skólanum. En við
getum reynt að halda í horfinu
og það út af fyrir sig væri

35.PM5 19.4.2017, 09:416



MIÐVIKUDAGUR 29. ÁGÚST 2001      7

Ólína Þor-Ólína Þor-Ólína Þor-Ólína Þor-Ólína Þor-
varðardóttirvarðardóttirvarðardóttirvarðardóttirvarðardóttir

er fjörutíu og tveggja ára, dóttir Magdalenu Thoroddsen
og Þorvarðar K. Þorsteinssonar, fyrrum sýslumanns á
Ísafirði. Eiginmaður hennar er Sigurður Pétursson
sagnfræðingur frá Ísafirði, sonur Hjördísar Hjartardóttur
og Péturs Sigurðssonar, forseta Alþýðusambands Vest-
fjarða. Börn Ólínu og Sigurðar eru fimm: Þorvarður Kjer-
úlf, Saga, Magdalena, Pétur og Andrés Hjörvar.

Ólína lauk stúdentsprófi frá Menntaskólanum á Ísafirði
árið 1979 og BA-prófi í íslensku og heimspeki frá Háskóla
Íslands árið 1985. Hún lauk cand. mag. prófi í íslenskum
bókmenntum og þjóðfræðum frá Háskóla Íslands árið
1992, stundaði nám í stjórnun við viðskipta- og hagfræði-
deild Háskóla Íslands 1998-99 og lauk doktorsprófi í
íslenskum bókmenntum og þjóðfræðum frá Háskóla Ís-
lands árið 2000.

Kennslureynsla Ólínu er um tíu ár, lengst af við Háskóla
Íslands. Hún hlaut á sínum tíma dóm um lektorshæfi og
þar með kennsluréttindi við Háskóla Íslands. Matsnefnd
framhaldsskóla lagði til við ráðherra, að hann veitti Ólínu
leyfisbréf til kennsluréttinda í framhaldsskólum, sam-
kvæmt ákvæði í lögum frá 1998, enda hefði hún allar
forsendur til þess, þegar litið væri til menntunar og reynslu
á sviði kennslu og stjórnunar. Í samræmi við álit mats-
nefndarinnar veitti ráðherra Ólínu síðan slíkt leyfisbréf.

Auk fræðibóka sem Ólína hefur skrifað má nefna að
hún ritaði á sínum bókina Bryndís. Lífssaga Bryndísar
Schram. Eins og menn vita er Bryndís Schram eiginkona
Jóns Baldvins Hannibalssonar, fyrsta skólameistara
Menntaskólans á Ísafirði, og gegndi sjálf því embætti um
eins árs skeið í fjarveru Jóns Baldvins.

Ólína Þorvarðardóttir er ein af stofnendum Reykjavík-
urakademíunnar og hefur undanfarin ár starfað við hana
sem sjálfstæður fræðimaður. Allmörg ljóð Ólínu og fleiri
skáldverk hafa birst opinberlega og hún hefur ritað fjölda
ritdóma sem gagnrýnandi hjá Morgunblaðinu og DV.

Á árunum 1986-90 var Ólína fréttamaður hjá
Sjónvarpinu og síðan lengi sjálfstætt starfandi dagskrár-
gerðarmaður hjá Ríkisútvarpinu (hljóðvarpi og sjónvarpi).
Um skeið var hún forstöðumaður Þjóðháttadeildar Þjóð-
minjasafns Íslands og síðan kynningar- og útgáfustjóri
safnsins.

Af félagsstörfum Ólínu má nefna, að á sínum tíma átti
hún sæti í Stúdentaráði Háskóla Íslands og var fulltrúi
stúdenta í Háskólaráði. Kjörtímabilið 1990-94 var hún
borgarfulltrúi í Reykjavík og átti sæti í borgarráði. Hún
hefur m.a. átt sæti í stjórnum Dagvistar barna í Reykjavík,
Neytendasamtakanna, SVR, Kvæðamannafélagsins Ið-
unnar og Rannsóknastofnunar um byggðamenningu og
verið formaður Íbúasamtaka Vesturbæjar.

góður árangur miðað við það
hvernig þróunin er. En helsta
von skólans núna er eiginlega
sú að Vestfirðingar hætti að
rása þetta til suðurs.“

Að lýsa því ólýsanlegaAð lýsa því ólýsanlegaAð lýsa því ólýsanlegaAð lýsa því ólýsanlegaAð lýsa því ólýsanlega
– Geturðu lýst þeirri tilfinn-

ingu sem fylgir því að vera
komin til Ísafjarðar á ný –
komin í heimabyggð uppvaxt-
aráranna til þess að stjórna
skólanum þar sem þú varst
sjálf nemandi?

„Það er tilgangslítið að lýsa
tilfinningunni, því tilfinningar
eru alltaf ólýsanlegar. Hún er
strengur í brjóstinu sem tekur
í, til dæmis þegar ég geng
framhjá gamla barnaskóla-
húsinu við Aðalstræti. Það var
auðvitað kennsluaðsetur
menntaskólans þegar ég var
hér. Nú er yngsti sonur minn
að hefja þar sitt nám hér vest-
ra.

Nýbyggingar menntaskól-
ans á Torfnesi voru ekki
komnar upp á mínum mennta-
skólaárum, nema heimavistin.
Það er svolítið einkennilegt
að ganga í gegnum hana og
sjá hvað hún var byggð af
mikilli framsýni á sínum tíma.
Þó ber hún svo greinilega með
sér að hafa verið byggð fyrir
allt aðrar þarfir heldur en nú
eru. En minningarnar kölluðu
líka á mig þegar ég gekk um
nýja skólahúsið, því þar er
svo margt sem minnir á gamla
tíð þó að húsið sjálft hafi ekki
verið risið. Þar er uppi mynd
af kennurunum mínum sem
mér fannst allir vera rígfull-
orðið fólk á sínum tíma.

Nú sé ég hins vegar að þetta
hafa verið ungar manneskjur
í upphafi síns starfsferils:
Hressir krakkar, nýkomnir úr
háskólanámi. Það er ekki hægt
að lýsa þessari tilfinningu, en
hún er þarna, sterk og góð.“

Gömlu kennararnirGömlu kennararnirGömlu kennararnirGömlu kennararnirGömlu kennararnir

– Útþvæld spurning: Kenn-
arar sem þú minnist einna
helst...

„Það voru auðvitað þau
hjónin, Jón og Bryndís. Þau
voru bæði í uppáhaldi hjá mér
sem kennarar og persónuleik-
ar. Í vetur verða tveir stunda-
kennarar við skólann sem
kenndu mér á sínum tíma, þeir
Guðmundur Jónsson og
Smári Haraldsson. Guðmundi
gekk nú raunar ekkert sérlega
vel að koma ofan í mig stærð-
fræðinni hér áður og fyrr, en
hann er mér mjög minnisstæð-
ur og mér þykir vænt um að
hann skuli kominn til starfa
núna á sama vettvangi og ég.

Ýmsir aðrir kennarar eru
mér minnisstæðir frá þessum
tíma, þó ég eigi erfitt með að
meta kennsluframlegð þeirra.
Sumir hverjir voru sterkir per-
sónuleikar – aðrir góðir kenn-
arar. Það eru ekki alltaf bestu
kennararnir sem manni líkar
best við.“

Tengslin hafa haldistTengslin hafa haldistTengslin hafa haldistTengslin hafa haldistTengslin hafa haldist

– Þú varst hér um nokkurt
árabil en af sérstökum per-
sónulegum ástæðum öðrum
eru tengslin við Ísafjörð mjög
sterk...

„Foreldrar mínir fluttu hing-
að haustið 1973 og bjuggu
hér þar til faðir minn lét af
embætti 1983 og lést skömmu
síðar. Ég bjó hér í foreldra-
húsum þar til ég lauk stúd-
entsprófi 1979. Þá fór ég til
Húsavíkur og kenndi einn vet-
ur ásamt Sigurði, manninum
mínum, við Gagnfræðaskól-
ann á Húsavík.

Haustið eftir hóf ég há-
skólanám í Reykjavík en kom
jafnan til Ísafjarðar á sumrin.
Eftir að foreldrar mínir fluttu
héðan trosnuðu tengslin en
slitnuðu þó aldrei alveg, því
Siggi er héðan og tengdafjöl-
skylda mín býr hér enn. Svo á
ég náttúrulega vini og frænd-
garð í héraðinu.“

Eins og fyrsti kossinnEins og fyrsti kossinnEins og fyrsti kossinnEins og fyrsti kossinnEins og fyrsti kossinn
– Þú hittir fleira gamalkunn-

ugt og gott hér vestra en fólkið
og skólann þó að margt sé
annað en forðum...

„Það kom mér svolítið á
óvart hversu fegin ég í raun-
inni varð þegar ég var komin
hingað vestur. Vitanlega
hlakkaði ég til að koma, og
þóttist vita að mér yrði vel
tekið. En þegar ég síðan mætti
var upplifunin allt önnur og
sterkari en ég hafði búið mig
undir. Ég hafði jú reynt að
vera svolítið raunsæ, búið mig
undir það jafnvel að fyllast
eftirsjá, þegar á staðinn væri
komið.

En mér til óvæntrar ánægju
þá fann ég aðeins gleði yfir
endurfundum þegar ég horfði
á grjótið í hlíðinni fyrir ofan
Hjallaveginn og virti fyrir mér
lognið á firðinum. Það var eins
og að hitta vin eftir langan
aðskilnað. Að ganga hér fram
á svalirnar á þessum fallega
stað þar sem fjörðurinn mætir
manni á hverjum morgni, svo
ótrúlega lognstilltur, óháð
skýjafari og birtu, það fyllir
mig einhvern veginn miklu
meiri gleði en ég gerði ráð
fyrir. Svo hafa bæjarbúar auð-
vitað tekið okkur alveg ein-
staklega vel. Við finnum að
fólk býður okkur mjög vel-
komin og það er ómetanlegt.

Þetta hljómar auðvitað ægi-
lega væmið en þetta bara er
svona. Það kom mér eiginlega
í opna skjöldu, svona eins og
þegar maður eignast fyrsta
barnið sitt eða kyssir strák í
fyrsta sinn: Maður verður svo
hissa á eigin tilfinningum. Öll
þessi velvild hjá bæði mönn-
um og náttúru hafa gert heim-
komuna mun betri en við
þorðum að vona – jafnvel
veðrið hefur brosað við okk-
ur.“

SérkennilegaSérkennilegaSérkennilegaSérkennilegaSérkennilega
skemmtileg samfellaskemmtileg samfellaskemmtileg samfellaskemmtileg samfellaskemmtileg samfella

Þar kemur tali okkar Ólínu,
að hún nefnir ættarmót síðar
þennan sama dag þar sem hún
ætlar að vera. Við erum skyld
og bæði úr Breiðafjarðar-
eyjum en það er nú allt annar
handleggur. Og hún tekur aft-
ur upp þráðinn frá því áðan:

„Við vorum að tala um end-
urkomuna en það er svolítið
skemmtileg tilviljun að ég er
að fara að flytja erindi á ættar-
mótinu sem heitir „Römm er

sú taug“ sem rekka dregur.
Það er svolítið eins og forsjón-
in sé að draga mig hingað.
Mér hefði ekki dottið í hug
þegar ég fór héðan fyrir um
tuttugu árum, allfegin með að
vera komin með stúdentspróf-
ið og laus við menntaskólann,
að það væri eftir einhver óslit-
inn þráður sem myndi síðan
toga mig hingað aftur.

En svona eru nú tilviljanir-
nar stundum og forsjónin.
Björn Teitsson var að segja
mér frá því þegar hann tók
við menntaskólanum á sínum
tíma úr hendi Jóns Baldvins.
Þá kom hann hingað vestur.
Þeir starfsbræður voru hér
einir eitthvað að snúast og
voru þá boðnir í mat til for-
eldra minna á Hrannargötuna
í tilefni starfskiptanna. Núna,
ríflega tveim áratugum síðar,
var hann gestur í matarboði
hjá mér, þeirra erinda að af-
henda mér lykla að skólanum.
Þarna er einhver sérkennilega
skemmtileg samfella.“

– Forsjónin að draga þig
hingað, segirðu. Hún virðist
þó heldur betur hafa notið lið-
sinnis fólksins hér...

Finn til þungansFinn til þungansFinn til þungansFinn til þungansFinn til þungans

„Jú, vissulega og ég er afar
þakklát þeim jákvæðu mót-
tökum sem ég hef fengið hér.
Ég vona að ég rísi undir vænt-
ingum og valdi ekki vonbrigð-
um. En ég finn þunga ábyrgð-
arinnar eins og ég sagði.

Sá þungi mun einnig hvíla
á starfsliði skólans sem ég
vona að verði staðfast með
skólanum og mér sem stjórn-
anda. Gott og metnaðarfullt
starfslið er mikils virði og ég
verð að geta þess að í ann-
ríkinu síðustu vikur hafa þau
nú stigið ölduna með mér, Jón
Reynir Sigurvinsson, aðstoð-
arskólameistari og Guðrún
Stefánsdóttir, námsráðgjafi.
Þau þekkja skólann eins og
fingurna á sér og hafa verið
mér ómetanleg aðstoð. Það er
langt síðan ég kenndi í fram-
haldsdeildum. Ég hef verið
bundin við háskólann að
mestu leyti síðustu árin svo
það er farið að fenna ofan í
ýmislegt sem ég áður vissi og
kunni um framhaldsskólana,
auk þess sem margt hefur
breyst á undanförnum árum.
Þess fegnari er ég að hafa hæft
fólk mér við hlið þegar ég er
að stíga fyrstu sporin í nýju
starfi.“ H.

Innritun nemendaInnritun nemendaInnritun nemendaInnritun nemendaInnritun nemenda
Innritun nemenda fer fram á skrifstofu

skólans þriðjudaginn 4. september til föstu-
dagsins 7. september frá kl. 12:30 til 17:30
og laugardaginn 8. september frá kl. 11:00
til 14:00.

Innritun á Suðureyri, Súðavík, Flateyri og
Þingeyri verður auglýst síðar.

Nánari upplýsingar um námsframboð og
skólagjöld eru veittar á skrifstofu skólans í
síma 456 3926 og á heimasíðu skólans
http://www.snerpa.is/ti/

Skólastjóri.

HéraðsfundurHéraðsfundurHéraðsfundurHéraðsfundurHéraðsfundur
Héraðsfundur Ísafjarðarprófastsdæmis

verður haldinn í grunnskólanum í Bolungarvík
sunnudaginn 2. september 2001.

Fundurinn hefst kl. 13:00 og lýkur með
messu í Eyrarkirkju í Seyðisfirði kl. 17:00.

Prófastur.

LIÐVEISLA
Það bráðvantar dugandi einstaklinga,
16 ára og eldri í liðveislu á vegum
Skóla- og fjölskylduskrifstofu Ísa-
fjarðarbæjar.
Um tvær stöður er að ræða frá kl.
12:30 - 16:00 alla virka daga.
Hafir þú áhuga á mannlegum sam-
skiptum og að sinna afar gefandi verk-
efni er liðveisluhlutverkið starf fyrir
þig.
Umsóknareyðublöð og nánari upplýs-
ingar veitir Snjólaug á Skóla- og fjöl-
skylduskrifstofu, 4. hæð í Stjórnsýslu-
húsinu eða í síma 456 8001.

FrumherjiFrumherjiFrumherjiFrumherjiFrumherji
bifreiðaskoðunbifreiðaskoðunbifreiðaskoðunbifreiðaskoðunbifreiðaskoðun

Af óviðráðanlegum orsökum verður afgreið-
slutími skoðunarstöðvarinnar á Ísafirði tak-
markaður áfram næstu vikur. Opið er þessa
viku. Lokað verður næstu tvær vikur en svo
verður opið aftur síðari tvær vikurnar í sept-
ember (17.-28. sept.) Vinsamlegast sýnið
þessu skilning og pantið tíma í síma 570
9090.

Aðrar upplýsingar og þjónusta er í síma
570 9010.

35.PM5 19.4.2017, 09:417



8 MIÐVIKUDAGUR 29. ÁGÚST 2001

Stakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifar

Klám, kynlíf og tjáningarfrelsiKlám, kynlíf og tjáningarfrelsiKlám, kynlíf og tjáningarfrelsiKlám, kynlíf og tjáningarfrelsiKlám, kynlíf og tjáningarfrelsi NetspurninginNetspurninginNetspurninginNetspurninginNetspurningin

StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur ritað vikulega pistla í Bæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins 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 Stakks Stakks Stakks Stakks á meðan hann notar dulnefni sitt.

Netspurningin er birt viku-
lega 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.

Spurt var:

Alls svöruðu 386.
Já sögðu 165 eða 42,75%
Nei sögðu 221 eða 57,25%

Fræðslumiðstöð Vestfjarða

Vika símenntunarVika símenntunarVika símenntunarVika símenntunarVika símenntunar
Vika símenntunar verður haldin 3.-9. sept-

ember í ár og er yfirskriftin Ísland og um-
heimurinn – tungumál og tölvukunnátta.

Í tilefni vikunnar gengst Fræðslumiðstöð
Vestfjarða fyrir umræðufundum og nám-
skeiðum um tungumál og tölvur. Öll atriðin
fara fram í húsnæði Þróunarseturs Vestfjarða
að Árnagötu 2-4, Ísafirði og verða þau öll
send út með fjarfundabúnaði til annarra
byggðarlaga á Vestfjörðum sem slíkan búnað
hafa. Fjarfundabúnaður er nú á bókasafninu
á Patreksfirði og í grunnskólunum á Reyk-
hólum, Hólmavík og Broddanesi.

Mánudagur 3. sept. kl. 16-17:
Íslenska sem annað mál. Framsöguerindi

og pallborðsumræður. Þátttakendur verða
Branka Remich, Grazyna María Gunnarsson,
Ólína Þorvarðardóttir og Toshiki Toma. Stjórn-
andi er Ásgerður Bergsdóttir.

Þriðjudagur 4. sept. kl. 16:15-17:00:
Örnámskeið í þýsku. Stephan Gunther.
Miðvikudagur 5. sept. kl. 16:15-17:00:
Örnámskeið í ítölsku. Kennt verður frá Pat-

reksfirði. Steinar V. Árnason.
Fimmtudagur 6. sept. kl. 16:15-17:00:
Örnámskeið í tælensku: Guðrún Anna Finn-

bogadóttir.
Föstudagur 7. sept. kl. 16:15-17:00:
Örnámskeið í pólsku. Grazyna María Gunn-

arsson.
Laugardagur 8. sept. kl. 16:15-17:00:
Örnámskeið um tölvuheima. Kynning á

hugtökum og nýjungum í heimi tölvu og
tækni. Snerpa ehf., á Ísafirði.HG-mótið í golfi, kennt við

Hraðfrystihúsið-Gunnvöru
hf., var haldið á Tungudals-
velli við Ísafjörð á sunnudag
og var um að ræða höggleik
með og án forgjafar. Kepp-
endur voru 43 og var það

mesta þátttaka á móti í sumar,
að sögn Gylfa Sigurðssonar,
framkvæmdastjóra Golf-
klúbbs Ísafjarðar.

Sigurvegari án forgjafar var
Kristinn Kristjánsson (GÍ) á
82 höggum, annar varð Birgir

Olgeirsson (GBO) á 87 högg-
um og þriðji Helgi Birgisson
(GBO) á 88 höggum. Sigur-
vegari með forgjöf var Karl
Einarsson (GÍ) á 73 höggum,
annar varð Sigurður Fannar
Grétarsson (GÍ), einnig á 73

höggum, og þriðji Gunnlaug-
ur Jónasson (GÍ) á 74 högg-
um.

Þess má geta að síðasta
opna mót sumarsins verður
um næstu helgi. Spilað verður
bæði laugardag og sunnudag.

Mesta þátttaka sumarsinsMesta þátttaka sumarsinsMesta þátttaka sumarsinsMesta þátttaka sumarsinsMesta þátttaka sumarsins
Kristinn Kristjánsson sigraði á HG-mótinu í golfiKristinn Kristjánsson sigraði á HG-mótinu í golfiKristinn Kristjánsson sigraði á HG-mótinu í golfiKristinn Kristjánsson sigraði á HG-mótinu í golfiKristinn Kristjánsson sigraði á HG-mótinu í golfi

Norðurtangahúsin á ÍsafirðiNorðurtangahúsin á ÍsafirðiNorðurtangahúsin á ÍsafirðiNorðurtangahúsin á ÍsafirðiNorðurtangahúsin á Ísafirði

Enn í biðstöðuEnn í biðstöðuEnn í biðstöðuEnn í biðstöðuEnn í biðstöðu
Enn situr við það sama

með Norðurtangahúsin á
Ísafirði. Þau standa ónotuð
og stöðugt er verið að leita
að fólki og fyrirtækjum til
þess að nýta þessar miklu
byggingar. Fyrir skömmu
heyrðist um „ókunnuga
menn í jakkafötum, líklega
að sunnan“ sem væru að
skoða húsnæðið.

Samkvæmt heimildum
BB eru ákveðnir kaupendur
eða leigjendur þó ekki fund-
nir enn.

Eigendur munu gera sér
vonir um að finna fyrirtæki
til að setjast þarna að en
munu jafnframt vera opnir
fyrir öllum hugmyndum.
Milligöngu hefur Fasteigna-
salan Þingholt í Reykjavík.

Magnús Helgi Guðmunds-
son sigraði og hlaut 28 punkta
á áttunda og næstsíðasta
fimmtudagsmóti Golfklúbbs
Ísafjarðar í sumar sem var
haldið á Tungudalsvelli í síð-
ustu viku. Fyrirkomulag er
þannig að fimm bestu skor
hvers keppanda eru talin sam-
an að öllum níu mótunum lok-
num og sigurvegarinn hlýtur
Skálameistaratitilinn.

Síðasta mótið verður annað
kvöld og þegar aðeins eitt mót
er eftir hefur Sigurður Ólafs-
son 81 punkt samtals. Í öðru
sæti er Sveinn Guðjónsson

með 78 punkta, í þriðja sæti
Sigurður Dagbjartsson með
77 punkta, Ingólfur Þorleifs-
son er í fjórða sæti með 76
punkta og í fimmta til sjötta
sæti eru Guðjón Ólafsson og
Finnur Magnússon með 75
punkta.

Í firmakeppninni telja öll
níu mótin. Eftir átta umferðir
er Sparisjóður Vestfirðinga í
fyrsta sæti með 203 punkta.
Íslandssaga á Suðureyri er í
öðru sæti með 185 punkta og
í 3.-5. sæti eru Íslandsbanki,
Vestri ehf. og Klofningur ehf.
með 171 punkt.

Síðasta fimmtudags-Síðasta fimmtudags-Síðasta fimmtudags-Síðasta fimmtudags-Síðasta fimmtudags-
mótið á morgunmótið á morgunmótið á morgunmótið á morgunmótið á morgun

Golfklúbbur ÍsafjarðarGolfklúbbur ÍsafjarðarGolfklúbbur ÍsafjarðarGolfklúbbur ÍsafjarðarGolfklúbbur Ísafjarðar
Hin mikla bygging Íshúsfélags Ísfirðinga stendur á sínum stað við
Þumlungsgötu þótt umsvifin í frystingunni tilheyri liðnum tíma. Á sæv-
arkambinum fyrir framan stendur skekta, svo lítil að þær gerast varla
smærri, og stingur undarlega í stúf við hinn gamla burðarás atvinnulífsins
á Ísafirði. Ólíklegt er að þetta skip eigi að afla hráefnis fyrir Íshúsfélagið
fornfræga, sem lagði fremur lag sitt við togara en árabáta. En með
síbreytilegum lögum og reglugerðum er aldrei að vita ...

Stórt húsStórt húsStórt húsStórt húsStórt hús
og lítiðog lítiðog lítiðog lítiðog lítið
skipskipskipskipskip

Áskriftarsíminn
er 456 4560

Eðlilega hefur orðið nokkur umræða um barnaklám að undanförnu. Upp hefur
komist um barnaklámhring í Bandaríkjunum, sem teygði anga sína um allan
heim. Fulltrúi frá norsku lögreglunni, sem er sérfræðingur í tölvuglæpum hélt
námskeið um daginn fyrir íslenska lögreglumenn. Mikið var fjallað um barnaklám
í fjölmiðlum. Tæpast mun nokkur heilvita maður mæla barnaklámi bót eða því
yfirleitt að fullorðnir umgangist börn á kynferðislegan hátt. Krækjurnar frægu á
síðum Bleiks og Blás, tímaritsins, sem leggur sig fram um að fjalla um kynlíf,
urðu mikið umræðuefni og hneyksluðust margir. Svo fundust
krækjur á Strik.is. Ef til vill gerir almenningur sér ekki grein
fyrir því að vinsælasti einstaki efnisflokkurinn á Netinu mun
víst vera klám í einni aða annarri mynd. Skýrt kom fram í um-
fjöllun Norðmannsins að eina leiðin í baráttunni væri að herða refsingar við notk-
un barnakláms. Lang stærstur meirihluti almennings hlýtur að vera reiðubúinn
að ganga mjög langt í þeim efnum að hefta útbreiðslu þess ógeðfellda efnis, sem
hægt er að nálgast á Netinu. Börn eiga skýlausan rétt á því að vera laus við það
ofbeldi sem felst í framleiðslu þessa óviðfeldna efnis, en í þeim efnum er rétt að
muna að allt sem tengist framleiðslunni hlýtur eðli málsins samkvæmt að vera
ólöglegt.

Meðan eftirspurnin er fyrir hendi verða alltaf til einhverjir til að anna henni.
Hitt gleymist gjarnan í umræðunni að Netið er miðill sem er nær ómögulegt að
hefta, nema einfaldlega að loka á veraldarnetið. Það vex svo ört að erfitt hefur

reynst að stýra því hvað fer um þennan upplýsingaheim. Margir halda því fram
að ekki megi hefta tjáningarfrelsið. Mikið er til í því, en hlýtur ekki jafnframt að
verða að virða frelsi fólks og ætlast til þess að frelsi eins skaði ekki annan. Meðal
þess er þrifist hefur vel á Netinu er klámið og alls konar mis gáfuleg umfjöllun
um kynlíf í einni eða annarri mynd. En klám hefur verið nátengt kynlífi mann-
kyns svo lengi sem sögur greina. Kynlíf hefur eðli málsins samkvæmt fylgt
mannkyninu alla tíð, annars værum við ekki hér. En tilraunir trúarleiðtoga og

stjórnmálamanna til þess að hefta kynlíf og ástundun þess, um-
fram það sem framgangur mannkyns krefst, hafa ekki tekist.

Vart er við því að búast að stjórnvöldum og trúarstofnunum
takist að halda aftur af forvitni fólks og hneigðum. Samkvæmt

stjórnarskrám flestra vestrænna ríkja er fólki heimilt að haga lífi sínu að vild og
er gefinn til þess nokkuð rúmur rammi. Nægir að minna á reykingar og
áfengisnotkun, þótt ýmis dæmi megi færa fram um óhollustu þess. Velferðarríkin
setja upp sjúkrahús til þess að taka við útslitnu reykingafólki og áfengisneytendum,
sem gengið hafa sér til húðar. Reglur um að gera tóbak ósýnilegt í búðum koma
ekki í veg fyrir reykingar. Reglur um bann við hinu illa skilgreinda klámi hafa
ekki dugað. Það hefur flætt yfir heiminn síðustu árin. En það dregur engan undan
þeirri ábyrgð að vernda börnin og rétt þeirra til heilbrigðs lífs. Partur af því er
kynlíf fullorðinna, en þar á líka að draga mörkin.

Ertu þokka-
lega sáttur
við vegi á
Vestfjörð-
um?
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Á Vestfjörðum býrÁ Vestfjörðum býrÁ Vestfjörðum býrÁ Vestfjörðum býrÁ Vestfjörðum býr
fólk um fjörutíu þjóðafólk um fjörutíu þjóðafólk um fjörutíu þjóðafólk um fjörutíu þjóðafólk um fjörutíu þjóða

Fjórir Vestfirðingar á heimsráðstefnuFjórir Vestfirðingar á heimsráðstefnuFjórir Vestfirðingar á heimsráðstefnuFjórir Vestfirðingar á heimsráðstefnuFjórir Vestfirðingar á heimsráðstefnu

Sameinuðu þjóðanna gegn kynþáttafordómumSameinuðu þjóðanna gegn kynþáttafordómumSameinuðu þjóðanna gegn kynþáttafordómumSameinuðu þjóðanna gegn kynþáttafordómumSameinuðu þjóðanna gegn kynþáttafordómum

Bolvíkingurinn Roland
Smelt og Ísfirðingarnir
Bryndís Friðgeirsdóttir,
Dorothee Lubecki og Inga
Dan eru nú stödd í Suður-
Afríku á heimsráðstefnu
Sameinuðu þjóðanna gegn
kynþáttafordómum, eða
World Conference Against
Racism. Fjórmenningarnir
hafa látið útbúa bækling til
að taka með sér og ber hann
hinn skáldlega titil „Hnatt-
væðing í dreifðri byggð“.

Á ráðstefnunni er Bryndís
fulltrúi hönd Rauða kross
Íslands en hin þrjú eru þar
fyrir hönd hins nýlega stofn-
aða félags Róta, sem vill
stuðla að aukinni menning-
arfjölbreytni á Vestfjörðum
og í raun á Íslandi öllu. Til-
valið þótti að spjalla aðeins
við Afríkufarana áður en
þeir lögðu af stað. En þar
sem helst til ruglingslegt
getur verið að heyra fjóra
tala í einu voru aðeins þau
Roland og Bryndís fengin í
spjall. Svo er aldrei að vita
nema ferðasaga fáist að ráð-
stefnunni lokinni.

Bryndís segir að þátttak-
endur komi frá svo til öllum
aðildarlöndum Sameinuðu
þjóðanna, sem vissulega eru
mjög mörg. „Þarna verða
bæði fulltrúar frá ríkis-
stjórnum og stofnunum og
frjálsum félagasamtökum.
Þessi heimsráðstefna ber
sem sagt nafn með rentu.

Frá Vestfjörðum förum
við fjögur en alls fara eitt-
hvað um tíu Íslendingar, frá
félagsmálaráðuneyti og
dómsmálaráðuneyti, frá
Miðstöð nýbúa í Reykjavík
og frá Mannréttindaskrif-
stofu. Hlutfall Vestfirðinga
á ráðstefnunni verður býsna
hátt og er það vel.“

Misgott ástandMisgott ástandMisgott ástandMisgott ástandMisgott ástand
Hollendingurinn Roland

Smelt er varamaður í stjórn
Róta. „Ég hef alltaf haft
mikinn áhuga á baráttunni
gegn kynþáttafordómum og
sá áhugi hefur vaxið eftir að
ég flutti til Íslands og reyndi
það sjálfur að vera útlend-
ingur.

Heimurinn er að minnka,
það er staðreynd. Þess
vegna neyðumst við öll til
að lifa saman í sátt og sam-
lyndi. Íbúar heimsins hafa
smátt og smátt verið að læra
að dæma menn ekki eftir
útlitinu og hvaðan þeir
koma, heldur hvað þeir
kunna og hvað þeir þekkja.
Ástandið er að sjálfsögðu
misgott eftir því hvar í heim-
inum menn ber niður.“

– Og hvernig er svo
ástandið á Íslandi, og þá
kannski á Vestfjörðum sér-

staklega? Hvernig taka Vest-
firðingar á móti nýjum íbúum
frá öðrum löndum?

„Ég held að ástandið sé
mjög gott hér fyrir vestan“,
segir Bryndís. „Svartsýnustu
menn geta sagt að hér sé það
ekki verra en annars staðar á
landinu en ég vil meina að
það sé að flestu leyti betra.
Það kemur til af því að við
erum búin að vinna mjög
skipulega að þessum málum
á Vestfjörðum og það hefur
aldrei verið vandamál að fá
fólk til að taka þátt í vinn-
unni.“

Smæðin hjálpar tilSmæðin hjálpar tilSmæðin hjálpar tilSmæðin hjálpar tilSmæðin hjálpar til
Roland hefur fleiri skýring-

ar á því hvers vegna ástandið
er jafnvel betra á Vestfjörðum
en annars staðar. „Það hjálpar
mikið til að bæir og samfélög
skuli vera svona smá í sniðum.
Aðstæður hreinlega bjóða
ekki upp á annað en að sam-
gangur sé á milli nýrra íbúa
og þeirra sem fyrir voru. Það
ná ekki að byggjast upp sér-
stök „útlendingahverfi“ eins
og eru algeng í stórborgum
heimsins. Menn komast ekki
hjá því að kynnast nýju fólki.
Þegar svo er, þá nær ekki að
myndast tortryggni í garð ein-
hvers ákveðins hóps fólks og
talað verður um menn sem
einstakar persónur, ekki sem
hluta af hóp.

Á þessu eru örlitlar undan-
tekningar. Stundum eru fluttir
inn stórir hópar af fólki af
einhverju einu þjóðerni á
skömmum tíma og verður erf-
itt fyrir það fólk að einangrast
ekki. En vegna þess að þess-
um stóru hópum er boðið að
koma til Vestfjarða, eða fólkið
er einfaldlega beðið um að
koma, þá eru innfæddir ekki
að tala um að útlendingar séu
að stela vinnunni þeirra og
gera ógagn.

Slíkt tal er víða mjög al-
gengt, til dæmis í austurhluta
Þýskalands þar sem atvinnu-
leysi er nokkuð mikið og mik-
ill straumur er af innflytjend-
um frá löndum Austur-Evr-
ópu. Fordómar og hatur dafna
mjög vel í þess konar jarðvegi

sem við erum blessunarlega
laus við á Íslandi og sérstak-
lega á Vestfjörðum.“

Gæti harðnaðGæti harðnaðGæti harðnaðGæti harðnaðGæti harðnað
á dalnumá dalnumá dalnumá dalnumá dalnum

Bryndís segir tilgang
ferðarinnar til Suður-Afríku
ekki bara vera þann að
hlusta á annarra manna
speki heldur líka að deila
sinni eigin. „Við verðum
með sérbás á ráðstefnunni.
Þar verður kynnt það starf
sem unnið hefur verið með
útlendingum á Vestfjörðum
í gegnum árin. Sérstaklega
verður að sjálfsögðu kynnt
Þjóðahátíðin sem Vestfirð-
ingar hafa haldið í fjögur ár
og eru skiljanlega nokkuð
stoltir af.

Við munum segja frá því
með stolti að á Vestfjörðum
búi milli átta og níu þúsund
manns af fjörtíu þjóðernum.
Við munum segja frá því að
sambúð fólks af ólíkum
uppruna er mjög góð á Vest-
fjörðum í augnablikinu. Það
fæst þó ekkert garantí fyrir
því að ástandið verði alltaf
svona gott. Það gæti auð-
veldlega harðnað á dalnum
og þá er gott að hafa unnið
dálítið forvarnastarf.“

Líka fyrir innfæddaLíka fyrir innfæddaLíka fyrir innfæddaLíka fyrir innfæddaLíka fyrir innfædda

„Það er mikill mannauður
í þessu aðkomufólki og fjöl-
menningarsamfélag er
nokkuð sem allir ættu að
stefna að. Þess vegna er
mikilvægt að við bælum
ekki niður þann menningar-
arf sem fólkið tekur með
sér, heldur kyndum undir
svo við fáum að njóta ávaxt-
anna.

Vegna þessa höldum við
Þjóðahátíð og vegna þessa
er búið að opna fjölmenn-
ingarsetur á Vestfjörðum.
Þess má geta að lokum að
Fjölmenningasetur Vest-
fjarða er bæði ætlað aðflutt-
um og innfæddum. Það er
tilvalið fyrir innfædda Ís-
lendinga að nýta sér setrið
til að kynna sér aðrar þjóðir
og menningu þeirra.“

Roland Smelt og Bryndís Friðgeirsdóttir.

Hljómsveitin Múm við upptökur á GaltarvitaHljómsveitin Múm við upptökur á GaltarvitaHljómsveitin Múm við upptökur á GaltarvitaHljómsveitin Múm við upptökur á GaltarvitaHljómsveitin Múm við upptökur á Galtarvita

Frelsuðust  íFrelsuðust  íFrelsuðust  íFrelsuðust  íFrelsuðust  í
náttúrunni ognáttúrunni ognáttúrunni ognáttúrunni ognáttúrunni og
ætla að komaætla að komaætla að komaætla að komaætla að koma
afturafturafturafturaftur

Hljómsveitarmeðlimir fyrir framan vitahúsið á Galtarvita.

Síðustu vikurnar var
hljómsveitin Múm að taka

upp og vinna að nýrri plötu
á fremur óvenjulegum stað
eða við Galtarvita, þar sem

mannskapurinn var einn
mánuð og einn dag. Að sögn

Gunnars Arnar Tynes, eins
af meðlimum hljómsveit-

arinnar, er búist við að
platan komu út í kringum

jólin og lét hann mjög vel af
dvöl þeirra á Galtarvita.

„Okkur fannst alveg æðis-
legt að dvelja þarna og ég

held að við höfum öll frels-
ast þarna í náttúrunni. Það er
alveg öruggt mál að við eig-
um eftir að koma aftur, hvort

sem það verður fyrr eða

síðar. Það sem kom okkur
mest á óvart var hvað fólk

var rosalega vinalegt og það
voru margir sem hjálpuðu

okkur mjög mikið, oft óum-
beðið, og gerðu þvílík

kraftaverk fyrir okkur“,
sagði Gunnar Örn.

Þess má geta að hljóm-
sveitin var valin bjartasta

vonin í íslensku tónlistarlífi
árið 2000. Síðasta plata

hljómsveitarinnar, Yesterday
was dramatic – today is OK,

var valin ein af hundrað
bestu plötum síðustu aldar.

Þriðja Hvammsvíkurmaraþonið í kajarróðriÞriðja Hvammsvíkurmaraþonið í kajarróðriÞriðja Hvammsvíkurmaraþonið í kajarróðriÞriðja Hvammsvíkurmaraþonið í kajarróðriÞriðja Hvammsvíkurmaraþonið í kajarróðri

Vestfirskir ræðararVestfirskir ræðararVestfirskir ræðararVestfirskir ræðararVestfirskir ræðarar
hafa alltaf sigraðhafa alltaf sigraðhafa alltaf sigraðhafa alltaf sigraðhafa alltaf sigrað

Sveinbjörn Kristjánsson frá
Bolungarvík bar sigur úr být-
um í Hvammsvíkurmaraþon-
inu í kajakróðri sem haldið
var í þriðja sinn á laugardag.
Mótið er orðinn fastur liður í
starfsemi Kajakklúbbs Ís-
lands og Hvammsvíkur og
telst róðurinn mikið þrekvirki.
Sveinbjörn réri vegalengdina
á tímanum 5:29:15 og sá sem
varð annar, Valdimar Harðar-
son, fór vegalengdina á tím-
anum 5:33:00. Í þriðja sæti
varð síðan Ófeigur Gíslason
á 5:43:08. Þeir tveir síðast-
nefndu eru báðir úr Reykjavík.

Ræst var í keppnina frá
eiðinu úr af Geldingarnesi kl.
10 á laugardagsmorgun. Róið
var austur fyrir Þerney og sem
leið liggur fram hjá Kjalarnesi
og inn Hvalfjörð. Alls hóf 21
ræðari keppni en aðeins tíu
luku keppni. Að sögn Péturs
Gíslasonar hjá Hvammsvík
ehf., var mótið óvenju erfitt í
ár vegna mikils mótvinds og
mikils útfallsstraums og hellt-
ust margir harðir keppnisjaxl-
ar úr í ár.

,,Ég er mjög ánægður með
þátttökuna sem og hversu
margir áhorfendur komu til
að fylgjast með. Áhuginn fyrir
þessu sporti er greinilega að
vaxa mikið og það var sérstak-
lega ánægjulegt að sjá konur
nú í fyrsta sinn á meðal kepp-
enda,“ sagði Pétur. Að keppni
lokinni var slegið upp grill-

veislu þar sem keppendum og
stuðningsaðilum mótsins var
boðið til veislu að hætti Péturs
í Hvammsvík og Nanoq.

Þess má geta að í þau þrjú

skipti sem mótið hefur verið
haldið hafa sigurvegaranir
alltaf komið frá Vestfjörðum
þ.e. frá Flateyri, Ísafirði og nú
frá Bolungarvík.

Sveinbjörn Kristjánsson með sigurlaunin.

35.PM5 19.4.2017, 09:419
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George Glooney
í eyðurmerkurhasar
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netiðnetiðnetiðnetiðnetið

Sportiðí beinnií beinni○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

RíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpið
Laugardagur 1. september kl. 10:50

Formúla 1: Bein útsending frá tímatökunni í Belgíu.
Laugardagur 1. september kl. 15:50

Landsleikur í knattspyrnu: Ísland – Tékkland
Sunnudagur 2. september kl. 11:20

Formúla 1: Bein útsending frá keppni í Belgíu

SýnSýnSýnSýnSýn
Laugardagur 1. september kl. 17:00

Undankeppni HM: Þýskaland – England
Miðvikudagur 5. september kl. 18:50

Undankeppni HM: Norður-Írland – Ísland

Three Kings er stórmynd laugardagsbíósins á Stöð 2 að þessu sinni. Þetta er
þrusugóð spennumynd þar sem George Glooney, Mark Wahlberg og rapparinn
Ice Cube fara á kostum. Þeir leika bandaríska hermenn við lok Flóabardagans
í Írak og Kúveit sem komast yfir kort sem leiðir þá að földu gulli sem Írakar
stálu frá hernumdu smáþjóðinni. Þeir girnast góssið sjálfir en komast að því
að mitt í eyðimörkinni fara fram aftökur á Írökum sem voru hallir undir Banda-
ríkin. Nú standa hermennirnir því frammi fyrir því vali hvort þeir eigi að hirða
gullið eða bjarga þeim nauðstöddu. Myndin er sýnd kl. 22:10.

fréttirfréttirfréttirfréttirfréttir

http://7mares.terravista.pt/
mumweb/
Hljómsveitin Múm dvaldi
á Vestfjörðum fyrir stuttu,
er sveitin var við upptökur
á nýrri plötu á Galtarvita.
Fyrir þá sem vilja fræðast
meira um hljómsveitina
skal bent á heimasíðu
hennar sem er mjög
áhugaverð fyrir þá sem
hafa áhuga á tónlist sveit-
arinnar. Þar má finna
fréttir af hljómsveitinni,
upplýsingar um þá diska
sem sveitin hefur gefið út
auk þess sem þar er að
finna upplýsingar um tón-
leikahald. Þar eru einnig
myndir af hljómsveitinni,
viðtöl við hljómsveitar-
meðlimi og gagnrýni frá
þekktum tónlistarblöðum
á tónlistina.

George Glooney
í eyðurmerkurhasar

veðriðveðriðveðriðveðriðveðrið
Horfur á fimmtudag:
Fremur hæg vestlæg eða
breytileg átt. Skýjað með
köflum og sums staðar
skúrir sunnantil.
Hiti 7-13 stig.
Horfur á föstudag:
Heldur vaxandi suðaust-
anátt og fer að rigna
sunnanlands, en skýjað
með köflum annars
staðar. Hiti 7-13 stig.
Horfur á laugardag:
Austan og norðaustanátt
og rigning sunnan- og
austanlands. Hiti 7-15 stig
hlýjast suðvestanlands.
Horfur á sunnudag:
Vestlæg eða breytileg átt
og rigning með köflum.
Horfur á mánudag:
Vestlæg eða breytileg átt
og rigning með köflum.

Föstudagur 31. ágúst
17.00  Fréttayfirlit
17.03  Leiðarljós
17.50  Táknmálsfréttir
18.05  Stubbarnir (54:90)
18.30  Falda myndavélin (9:60)
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.35  Kastljósið
20.10  Nunnan II. (Sister Act II) Banda-
rísk bíómynd frá 1993.  Söngstjarna Del-
oris Van Cartier rís hátt í Las Vegas en
hún ákveður að hjálpa nunnunum, vinum
sínum, við að hafa hemil á böldnu ung-
viði skólans sem þær hafa tekið að sér.
Aðalhlutverk: Whoopi Goldberg, Kathy
Najimy, Wendy Makkena, Mary Wickes,
James Coburn og Maggie Smith.
22.00  Lögregluhundurinn Rex
22.50  Blossi. Íslensk kvikmynd frá 1997
sem gerist í samtímanum og nánustu
framtíð. Menntaskólastúlku þyrstir í has-
ar og smákrimmi verður á vegi hennar.
Aðalhlutverk: Páll Banine, Þóra Dungal
og Finnur Jóhannsson.
00.10  Gullmót í frjálsum íþróttum
02.10  Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 1. september
09.00  Morgunsjónvarp barnanna
09.02  Stubbarnir (56:90)
09.30  Mummi bumba (47:65)
10.00  Dýrabraut 64 (23:26)
10.12  Ristó (4:6)
10.17  Krakkarnir í stofu 402 (34:40)
10.25  Pokémon (9:52)
10.50  Formúla 1. Bein útsending frá
tímatökum fyrir kappaksturinn í Belgíu.
12.20  Kastljósið
12.45  Sjónvarpskringlan
13.00  Gullmót í frjálsum íþróttum
15.50  Ísland-Tékkland. Bein útsending
frá leik Íslendinga og Tékka á Laugar-
dalsvelli í undankeppni HM í knatt-
spyrnu.
18.00  Táknmálsfréttir
18.10  Vinsældir (2:22)
18.54  Lottó
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.35  Kastljósið
20.05  Skrípabærinn. (Freak City)
Bandarísk sjónvarpsmynd frá 1999.
Ungri konu með mænusigg er komið
fyrir á endurhæfingarstöð sem hún sættir
sig ekki við. Aðalhlutverk: Samantha
Mathis, Natalie Cole, Jonathan Silver-
man og Marlee Matlin.
21.45  Michael Collins. (Michael
Collins) Mynd 1996 um írska uppreisn-
armanninn Michael Collins og baráttu
Íra gegn breskri stjórn snemma á 20.
öld. Aðalhlutverk: Liam Neeson, Aidan
Quinn, Julia Roberts, Alan Rickman og
Stephen Rea.
23.55  Nornin frá Blair. (The Blair
Witch Project) Bandarísk bíómynd frá
1999.  Hinn 21. október 1994 héldu þrjú
bandarísk ungmenni inn í skóg í Mary-
land-fylki.  Ætlunin var að festa á filmu
heimilidir um 200 ára þjóðsögu um norn-
ina frá Blair.  Ekkert hefur spurst til
þeirra síðan.  Ári seinna fundust upptökur
þeirra. e. Aðalhlutverk: Michael C. Willi-
ams, Heather Donahue og Josh Leonard.
01.15  Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 2. september
09.00  Morgunsjónvarp barnanna
09.02  Disneystundin
09.55  Eyjan hans Nóa (4:13)
10.22  Babar (9:65)
10.45  Tsitsi (2:5)
10.55  Kastljósið
11.20  Formúla 1. Bein útsending frá
kappakstrinum í Belgíu.
14.15  Skjáleikurinn
16.05  Sjónvarpskringlan
16.20  Maður er nefndur
17.00  Geimferðin (12:26)
17.50  Táknmálsfréttir
18.00  Billy
18.15  Jarðarberjahæð (2:6)
18.22  Hænuegg (12:13)
18.30  Linda lærir að synda (3:3)
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.35  Deiglan
20.00  Endurreisnin og almúginn (1:3)
Nýr íslenskur heimildarmyndaflokkur
um átjándu öldina á Íslandi.  Í upphafi
hennar hafði landkostum og mannlífi
hnignað svo að við blasti hrun en ný við-
horf og athafnir voru ekki langt undan.
20.55  Fréttir aldarinnar
21.10  Fyrr og nú (16:22)
21.55  Helgarsportið
22.20  8½ kona. (8½ Women) Bandarísk
bíómynd frá 1999. Milljarðamæringur,
sem misst hefur konu sína, og sonur
hans fá þá hugmynd að koma fyrir
kvennabúri á herragarðinum. Aðalhlut-
verk: John Standing, Matthew Delamere
og Vivian Wu.
00.20  Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Föstudagur 31. ágúst
06.58 Ísland í bítið
09.00 Glæstar vonir
09.30 Í fínu formi 4
09.45 Stræti stórborgar (11:23) (e)
10.30 Á Lygnubökkum (3:26) (e)
11.00 Myndbönd
12.00 Nágrannar
12.25 Í fínu formi 5
12.40 Ó, ráðhús (18:26) (e)
13.00 Þjófaleit. (To Catch a Thief) Róm-
antísk spennumynd í boði meistara
Hitchcocks, með Cary Grant og Grace
Kelly. John Robie er fyrrverandi þjófur
en er sestur í helgan stein á frönsku rí-
verunni. Ránsalda gengur yfir heldra
fólkið og böndin beinast að sjálfsögðu
að John. Hann þarf því að taka á öllu
sínu til að hafa hendur í hári eftirherm-
unnar skæðu.  Aðalhlutverk: Cary Grant,
Grace Kelly, Jessie Royce Landis.
14.45 Christina Aguilera
15.15 Ein á báti (5:24) (e)
16.00 Barnatími Stöðvar 2
17.45 Sjónvarpskringlan
18.05 Vinir (23:24)
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 Simpson-fjölskyldan (14:23)
20.00 Flúmmí. (Flubber) Frábær fjöl-
skyldumynd með Robin Williams í hlut-
verki hins stórskrýtna prófessors Philips
Brainards. Hann býr til orkumikið efni í
þeim tilgangi að bjarga Medfield-skólan-
um og ganga í leiðinni í augun á konunni
sem hann er hrifinn af. Efnið er þeim
eiginleikum gætt að láta þá hluti fljúga
sem komast í snertingu við það. Spurn-
ingin er hvort hann getur nýtt þessa
undraverðu eiginleika til að bjarga skól-
anum og tryggja sér draumadísina.  Aðal-
hlutverk: Robin Williams, Christopher
McDonald, Marcia Gay Harden.
21.40 Blóðsugubaninn Buffy (21:22)
22.30 Mamma þó. (Hideous Kinky)
Þessi þriggja stjarna mynd fjallar um
tvær systur og hippann mömmu þeirra.
Mæðgurnar fara í ævintýralegt ferðalag
frá London til Marokkó við lok sjöunda
áratugarins og fylgst er með framvindu
mála með augum yngri systurinnar. Sam-
an kanna stelpurnar þennan heillandi
menningarheim og verða fyrir margs
konar dýrmætri reynslu í leit sinni að ást
og eilífu frelsi. Aðalhlutverk: Kate Wins-
let, Said Taghmaoui, Bella Riza.
00.10 Lífið að leiðarljósi. (The Sunchas-
er) Hinn 16 ára Blue flýr fangelsisvist
sína til þess að leita uppi stöðuvatn sem
gæti hugsanlega læknað illkynja æxli
sem er að draga hann til dauða. Hann
rænir lækni og þeir halda í ferð sem er í
senn lærdómsrík og ógnvekjandi.  Aðal-
hlutverk: Anne Bancroft, Woody Harrel-
son, Jon Seda.
02.10 Fullkomin fjarvistarsönn. (Per-
fect Alibi) Spennumynd um fjölskyldu
sem ræður barnfóstru til að hjálpa til á
heimilinu. Húsmóðirin vill fara aftur út
á vinnumarkaðinn og því er þetta eina
ráðið. En þar með eru vandamálin ekki
úr sögunni. Er þessi barnfóstra sú rétta í
starfið og er bóndanum treystandi til að
vera einn heima með sér yngri konu?
Aðalhlutverk: Teri Garr, Hector Eliz-
ondo, Alex McArthur.
03.45 Ísland í dag
04.10 Tónlistarmyndbönd

Laugardagur 1. september
08.00 Barnatími Stöðvar 2
11.20 Feðradagur. (Fathers´ Day) Þeg-
ar 16 ára sonur Colette strýkur að heiman
grípur hún til þess örþrifaráðs að hafa
samband við tvo gamla kærasta sína og
segja þeim báðum að þeir séu feður
stráksins. Þeir æða báðir af stað í leit að
syni sínum og lenda í alls kyns ævintýr-
um.  Aðalhlutverk: Billy Crystal, Robin
Williams, Julia Louis-Dreyfus.
13.05 Best í bítið
13.55 Áttundi dagurinn. (The Eight
Day) Aðalleikararnir í þessari vönduðu
mynd deildu með sér verðlaunum á
Cannes-kvikmyndahátíðinni 1996 fyrir
besta leik í karlhlutverki. Hér segir af
framkvæmdastjóranum Harry sem keyrir
óvart yfir hund George, ungs manns
sem strokið hefur af vistheimili. George
er með Downs-heilkenni en örlögin haga
því svo að þessir ólíku menn verða brátt
hinir mestu mátar.  Aðalhlutverk: Daniel
Auteuil, Pascal Duquenni.
16.00 Bette (13:18) (e)
16.30 Glæstar vonir
18.30 Fréttir
18.50 Lottó
19.00 Ísland í dag
19.30 Hér er ég (14:24)
20.00 Ó, ráðhús (2:22)
20.30 Annar séns. (Twice Upon a Yester-
day) Þessi rómantíska gamanmynd fjall-

ar um atvinnulausa leikarann Viktor og
raunir hans í kvennamálum. Viktor er
mikill flagari en verður öfundsjúkur þeg-
ar fyrrverandi kærasta hans hyggst gifta
sig. Hún neitar að taka hann aftur en
Viktor fær yfirnáttúrulegt tækifæri til að
ferðast aftur í tímann og leiðrétta “mis-
skilninginn”. Margt fer þó öðruvísi en
ætlað er.  Aðalhlutverk: Douglas Hens-
hall, Penélope Cruz, Lena Headey.
22.10 Þrír kóngar. (Three Kings) Þessi
frábæra mynd gerist eftir Flóabardagann
í Írak og Kúveit. Hópur bandarískra her-
manna kemst yfir kort sem þeir telja að
vísi þeim á falið gull sem Írakar stálu frá
Kúveitum. Þeir girnast góssið sjálfir en
komast að því að mitt í eyðimörkinni eru
Írakar sem hallir voru undir Bandaríkin
teknir af lífi. Þeir standa því frammi fyr-
ir því vali að hirða gullið eða bjarga
þeim nauðstöddu.  Aðalhlutverk: George
Clooney, Mark Wahlberg, Ice Cube.
00.05 Veislan mín. (It´s My Party) Hér
er á ferðinni merkileg saga um mann
sem ætlar að njóta lífsins þá fáu daga
sem hann á eftir ólifaða. Nick Stark gerir
sér grein fyrir því að hann er um það bil
að tapa baráttunni við alnæmi. Hann
ákveður því að ljúka lífi sínu með stæl
og býður vinum og vandamönnum í
tveggja daga kveðjuhóf.  Aðalhlutverk:
Eric Roberts, Roger R. Cross, Don S.
Davis.
01.55 Ég skaut Andy Warhol. (I Shot
Andy Warhol) Popplistamaðurinn Andy
Warhol hafði náð hátindi frægðar sinnar
undir lok sjöunda áratugarins og stofnað
Verksmiðjuna þar sem ýmsir virtir lista-
menn komu við sögu. Valerie Solanas
fékk hins vegar ekki inni þar og henni
þótti Warhol sýna leikverkum sínum
heldur lítinn áhuga. Þessi ringlaða kona
greip til örþrifaráða og skaut Warhol. Í
þessari þriggja stjarna mynd kynnumst
við Solanas og örlögum hennar. Í hlut-
verki Warhols er Jared, sonur leikarans
Richards Harris. Aðalhlutverk: Lily Tay-
lor, Jared Harris, Stephen Dorff.
03.35 Ísland í dag
04.00 Tónlistarmyndbönd

Sunnudagur 2. september
08.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Sjónvarpskringlan
12.15 Mótorsport 2001 (e)
12.40 Í háloftunum II
14.15 Bíll 54, hvar ertu?
15.45 Oprah Winfrey (e)
16.30 Nágrannar
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 Jonathan Creek (15:18)
20.25 Winslow strákurinn. (The Wins-
low Boy) Þessi vandaða breska mynd
fjallar um átök innan Winslow-fjölskyld-
unnar. Þegar unglingurinn á heimilinu
er rekinn úr hernum fyrir stuld verður
uppi fótur og fit á óðalinu. Höfuð ættar-
innar, Arthur Winslow, fórnar æru, heim-
ilsfriði og heilsu til að sanna sakleysi
sonar síns en það gæti orðið erfiðara en
það leit út í fyrstu. Aðalhlutverk: Nigel
Hawthorne, Rebecca Pidgeon, Jeremy
Northam.
22.10 Ófegruð fortíð (3:6)
23.05 Heitt í kolunum. (Mercury Rising)

Alríkislögreglumaðurinn Art Jeffries á
við mörg persónuleg vandamál að stríða.
Hann er tæpur á tauginni og í starfi eru
honum nær einungis falin lítilvæg verk-
efni. Þegar hann er fenginn til að rann-
saka hvarf 9 ára einhverfs stráks fer
heldur betur að hitna í kolunum.  Aðal-
hlutverk: Alec Baldwin, Bruce Willis,
Miko Hughes.
00.55 Norður og niður (9:10) (e)
01.35 Ísland í dag
02.00 Tónlistarmyndbönd

Föstudagur 31. ágúst
17.30 Heklusport
18.00 David Letterman
18.45 Sjónvarpskringlan
19.00 Gillette-sportpakkinn
19.30 Alltaf í boltanum
20.00 Hestar 847
20.30 Trufluð tilvera (28:31)
21.00 Með hausverk um helgar
23.00 David Letterman
23.45 Dómsorð. (Verdict, The) Frábær
kvikmynd með Paul Newman sem fær
fjórar stjörnur hjá Maltin. Frank Galvin
er drykkfelldur lögfræðingur sem eltir
uppi sjúkrabíla í leit að auðfengnum
kúnnum. Hann á þó eftir að ganga frá
einu stórmáli sem hingað til hafði ein-
ungis verið formsatriði. Málið einkennist

af lymskubrögðum gegn fórnarlambinu
og ákveður Frank að refsa þeim seku til
tilbreytingar og endurheimta fyrri stöðu
sína innan lögfræðingastéttarinnar.  Að-
alhlutverk: Paul Newman, Jack Warden,
Charlotte Rampling.
01.50 Fíflið Henry. (Henry Fool) Ösku-
karlinn Simon Grim kynnist lífskúnstner-
num Henry sem vekur áhuga Simons á
bókmenntum og hvetur hann til að skrifa
ódauðlegt ljóð. Simon einbeitir sér að
skrifum af fullum krafti en Henry leiðist
út í drykkjuskap. Þegar þeir hittast aftur
hefur margt breyst. Athyglisverð mynd
sem er eins konar óður til þeirra sem
þora að vera öðruvísi. Aðalhlutverk:
Parker Posey, Thomas Jay Ryan, James
Urbaniak.
04.05 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 1. september
16.00 Íþróttir um allan heim
17.00 Undankeppni HM 2002. Þýska-
land – England.
19.25 Lottó
19.30 Madonna á tónleikum
21.30 Í deiglunni. (The Crucible) Mynd-
in er gerð eftir samnefndu leikriti Arthurs
Millers. Fjallað er um hinar illræmdu
nornaveiðar sem blossuðu upp í Salem í
Massachusetts árið 1692. Nokkrar ungl-
ingsstúlkur æsa hver aðra upp í undar-
legum athöfnum sem minna helst á heið-
inn sið. Ein stúlknanna drekkur hanablóð
og heitir því að drepa eiginkonu manns
sem sængað hefur hjá henni. Athæfi
stúlknanna spyrst út og samstundis grípur
um sig mikið fár. Í þá daga voru galdra-

Gamall báturGamall báturGamall báturGamall báturGamall bátur
slitnaði uppslitnaði uppslitnaði uppslitnaði uppslitnaði upp

Báturinn Steinvör ÍS,
slitnaði upp á legunni í
Ögri í síðustu viku og rak
upp í fjöru. Verulegar
botnskemmdir urðu og
líklega verður báturinn
dæmdur ónýtur. Veður var
ekki tiltakanlega hvasst
eða slæmt en undiralda
var mjög þung og sjólag
illt. Steinvör ÍS er liðlega 5
tonna trébátur, smíðaður
árið 1955.
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kirkjakirkjakirkjakirkjakirkja
Ísafjarðarkirkja:

 Messa á sunnudag kl. 11.
Eyrarkirkja í Seyðisfirði:
Messa kl. 17 á sunnudag.

Sr. Valdimar Hreiðarsson
predikar.
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nornir hengdar. Aðalhlutverk: Daniel
Day-Lewis, Winona Ryder, Joan Allen.
23.30 Tvíburarnir. (Twin Town) Bresk
kvikmynd sem gerist í Swansea. Tvíbur-
arnir Julian og Jeremy Lewis eru í óreglu.
Þeir neyta eiturlyfja og stela bílum. En
daginn sem pabbi þeirra slasast í vinn-
unni fær líf þeirra nýjan tilgang. Gamli
maðurinn krefur vinnuveitandann um
bætur en undirtektirnar eru dræmar.
Bræðurnir taka þá málið í sínar hendur
og ætla að knýja fram réttlæti með öllum
tiltækum ráðum. Aðalhlutverk: Llyr
Evans, Rhys Ifans, Dorien Thomas,
Dougray Scott, Buddug Williams.
01.05 Ástarhreiðrið. Erótísk kvikmynd.
02.25 Dagskrárlok og skjáleikur

Sunnudagur 2. september
17.15 Sjónvarpskringlan
17.30 Hestar 847
18.00 Meistarakeppni Evrópu
19.00 Einkaspæjarinn (1:14) (Della-
ventura) Anthony Dellaventura hefur
sagt skilið við lögregluna og starfar nú
sem einkaspæjari. Hann tekur að sér mál
sem lögreglan getur ekki leyst og nýtir
sér áralanga reynslu við að handsama
glæpamenn. Aðferðir hans eru ekki alltaf
til fyrirmyndar en þær skila undantekn-
ingarlaust góðum árangri.
20.00 Golfmót í Bandaríkjunum
21.00 Garðurinn hernuminn. (The Park
Is Mine) Stórgóð mynd með Tommy Lee
Jones í hlutverki Mitch sem er nýkominn
heim eftir að hafa barist fyrir hönd
föðurlands síns í Víetnamstríðinu. Mitch
á í miklum erfiðleikum með að aðlagast

gamla lífinu í New York borg og finnst
sem hann og félagar hans séu ekki metn-
ir að verðleikum fyrir þátt sinn í stríðinu.
Hann er atvinnulaus og konan hans er
farinn frá honum. Hann er búinn að fá
nóg og ákveður að taka hóp fólks í
Central Park í gíslingu til að vekja at-
hygli á málstaðnum. Aðalhlutverk:
Tommy Lee Jones, Helen Slater, Yaphet
Kotto.
22.40 Járnkrossinn. (Cross of Iron)
Sögusvið myndarinnar er seinni heims-
styrjöldin árið 1943. Innrás Þjóðverja í
Rússland hefur fjarað út og þýskir her-
menn eru á hröðu undanhaldi. Baráttu-
andinn hjá mönnum Hitlers er í lágmarki
og herforingjarnir eiga vandasamt verk
fyrir höndum. Einn þessara manna er
Steiner undirforingi sem tilbúinn er að
ganga ansi langt fyrir föðurlandið.  Að-
alhlutverk: James Coburn, Maximilian
Schell, James Mason, David Warner,
Senta Berger.
00.50 Dagskrárlok og skjáleikur

Föstudagur 31. 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)
00.30 Jay Leno (e)
01.30 Jay Leno (e)
02.30 Óstöðvandi tónlist

Laugardagur 1. september
12.00 Yoga
12.30 Dateline (e)
13.30 Deadline (e)
14.30 Jay Leno (e)
15.30 Djúpa Laugin (e)
16.30 Saturday Night Live (e)
17.30 CBS – special news (e)
18.30 Charmed (e)
19.30 Two Guys and a Girl.  Þáttaröðin
sprenghlægilega um hin óútreiknanlegu
Pete, Berg og Sharon heldur áfram. Þrátt
fyrir ólíkan bakgrunn og viðhorf eru
krakkarnir bestu vinir en á ýmsu gengur í
leik og starfi.
20.00 Grounded for Life.  Barnauppeldi
er erfitt, ekki síst þegar börnin ala í raun
upp foreldrana! Sean Finnerty er ungur
faðir sem gerir sitt besta til að ala upp þrjú
börn um leið og hann reynir að hafa hem-
il á fagurri eiginkonu, gagnrýnum föður
og bróður sem í besta falli getur kallast
ónytjungur.
20.30 Everybody Loves Raymond
21.00 Íslendingar. Nýr, íslenskur spurn-
inga- og spjallþáttur um hegðun, atferli
og skoðanir Íslendinga. Hér reynir fyrst
og fremst á hyggjuvit og almennar álykt-
anir þannig að fjölskyldan heima í stofu
getur vel tekið þátt í leiknum.
22.00 Saturday Night Live. Nýr og
heimsfrægur stjórnandi í hverjum þætti
og skærustu stjörnur dægur-tónlistarinnar
troða upp. Skemmtiþáttur af bestu gerð.
23.00 City of Angels.
23.30 Law & Order - SVU (e)
00.30 Jay Leno (e)
01.30 Profiler (e)
02.30 Muzik.is

Sunnudagur 2. september
12.00 Yoga
12.30 CBS – special news
13.30 Stark Raving Mad
14.00 The Practice (e)
15.00 Malcolm in the Middle (e)
15.30 Providence
16.30 Innlit-Útlit
17.30 Judging Amy
18.30 Fólk – með Sirrý
19.30 Dateline
20.30 King of Queens. Bandarísk gaman-
þáttaröð um Doug Hefferman, sendil í
New York sem gerir ekki miklar kröfur
til lífsins.
21.00 The Practice
22.00 CBS – special news
23.00 Íslendingar (e)
00.00 Jay Leno (e)
01.00 Muzik.is

Starf í eldhúsiStarf í eldhúsiStarf í eldhúsiStarf í eldhúsiStarf í eldhúsi
Laust er starf aðstoðarmatráðsmanns í

eldhúsi Fjórðungssjúkrahússins á Ísafirði.
Óskað er eftir jákvæðum og áreiðanlegum

starfsmanni, karli eða konu, sem getur
annast eldamennsku í afleysingum. Um er
að ræða fullt starf í vaktavinnu til frambúðar.

Nánari upplýsingar veitir Birgir Jónsson,
yfirmatráðsmaður í vs. 450 4560 eða hs.
456 4656 á kvöldin.

Íbúð til söluÍbúð til söluÍbúð til söluÍbúð til söluÍbúð til sölu
Til sölu er mjög falleg 2ja herb. 92m²

íbúð í hjarta bæjarins að Aðalstræti 20 á
Ísafirði.

Upplýsingar gefur Björn Jóhannesson hdl.,
í síma 456 4577.

netiðnetiðnetiðnetiðnetið
Hver eru uppáhalds

bókamerkin þín á Netinu?
Trygggvi Guðmundsson,

lögfræðingur á Ísafirði
svarar:

,,Ég nota tölv-
una eingöngu
í vinnunni. Ég
fer mikið inn á

netbanka Ís-
landsbanka,
netbanki.is,
og eins fer ég mikið inn á

heimasíðu Hagstofu Ís-
lands, hagstofa.is. Ég fer
auðvitað inn á heimasíðu

Golfsambands Íslands,
golf.is, þar sem finna má

allar upplýsingar um ís-
lenska golfheiminn og

þaðan fer ég inn á heima-
síðu Golfklúbbs Ísafjarðar.

Það er örsjaldan sem ég
fer inn á mbl.is en ég læt

mér yfirleitt nægja að
skoða blöðin á gamla hátt-

inn. Svo eru það síður
eins og simaskra.is sem
ég nota töluvert mikið og

heimasíða Alþingis,
althingi.is, til að nota

lagasafnið og heimasíðu
Stjórnarráðsins, stjr.is, til

að fletta upp reglugerðum.

fréttirfréttirfréttirfréttirfréttir
Litboltar láguLitboltar láguLitboltar láguLitboltar láguLitboltar lágu

úti um alltúti um alltúti um alltúti um alltúti um allt
Eftir að Engill ehf. var

með ferða-litboltavöll á
Ísafirði í nokkra daga um
fyrri helgi lá mikill fjöldi af

kúlum eftir úti um víðan
völl. Svo virðist sem börn

úr nágrenninu hafi gert sér
það að leik að safna sam-
an kúlum og kasta þeim í

hús og garða í hverfinu.
Þau svör fengust hjá Engli

ehf. að kúlurnar væru al-
gerlega skaðlausar og

eyddust upp á vikutíma
eða svo. Kúlurnar eru úr

veikri matarlímshúð
(gelatíni) og fylltar með

skærum matarlit.

Kvennakvöld laugardaginn 8. september
Tveir portúgalskir atvinnumenn í strippi skemmta!
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Úrskurðum um gjaldþrot fyrirtækja fækkar á VestfjörðumÚrskurðum um gjaldþrot fyrirtækja fækkar á VestfjörðumÚrskurðum um gjaldþrot fyrirtækja fækkar á VestfjörðumÚrskurðum um gjaldþrot fyrirtækja fækkar á VestfjörðumÚrskurðum um gjaldþrot fyrirtækja fækkar á Vestfjörðum

Fjórir einstaklingar og  þrjú fyr-Fjórir einstaklingar og  þrjú fyr-Fjórir einstaklingar og  þrjú fyr-Fjórir einstaklingar og  þrjú fyr-Fjórir einstaklingar og  þrjú fyr-
irtæki tekin til gjaldþrotaskiptairtæki tekin til gjaldþrotaskiptairtæki tekin til gjaldþrotaskiptairtæki tekin til gjaldþrotaskiptairtæki tekin til gjaldþrotaskipta

Aðeins sjö gjaldþrotsúr-
skurðir hafa verið kveðnir
upp í Héraðsdómi Vest-
fjarða það sem af er þessu
ári. Þar eiga í hlut 4 einstakl-
ingar og 3 fyrirtæki. Á öllu
síðasta ári voru kveðnir upp
20 gjaldþrotsúrskurðir hjá
dómnum. Þar áttu í hlut 5
einstaklingar og 15 fyrir-
tæki. Sömu tölur voru á ár-

inu 1999 þegar upp voru
kveðnir 20 gjaldþrotsúrskurð-
ir, þar sem í hlut áttu 5 ein-
staklingar og 15 fyrirtæki.

Nokkrar kröfur um gjald-
þrotaskipti bíða afgreiðslu
Héraðsdóms Vestfjarða. Hver
sem fjöldi gjaldþrotsúrskurða
kann að verða síðasta þriðjung
þessa árs, þá liggur fyrir að
úrskurðum um gjaldþrot fyr-

irtækja hefur fækkað talsvert
milli ára eins og staðan er nú.

Fram hefur komið í fréttum,
að úrskurðum um gjaldþrota-
skipti hafi fækkað mjög í
Reykjavík þótt árangurslaus-
um fjárnámum hafi fjölgað.
Ástæðan er sögð sú, að þar
sem í flestum tilvikum finnist
engar eignir í þrotabúum hafi
gjaldþrotaskipti aðeins kostn-

að í för með sér. Einnig
megi líta á það sem „auka-
refsingu“ að vera tekinn til
gjaldþrotaskipta í fram-
haldi af árangurslausu fjár-
námi og það sé ekki á verk-
sviði Tollstjórans í Reykja-
vík eða annarra sambæri-
legra aðila að annast refs-
ingar með þeim hætti.

Línubáturinn Skutull frá Ísafirði bjargaði ferðafólki á HorLínubáturinn Skutull frá Ísafirði bjargaði ferðafólki á HorLínubáturinn Skutull frá Ísafirði bjargaði ferðafólki á HorLínubáturinn Skutull frá Ísafirði bjargaði ferðafólki á HorLínubáturinn Skutull frá Ísafirði bjargaði ferðafólki á Hornströndum á sunnudagnströndum á sunnudagnströndum á sunnudagnströndum á sunnudagnströndum á sunnudag

Hollenskt par var orðið matarlít-Hollenskt par var orðið matarlít-Hollenskt par var orðið matarlít-Hollenskt par var orðið matarlít-Hollenskt par var orðið matarlít-
ið eftir átta daga ferð um svæðiðið eftir átta daga ferð um svæðiðið eftir átta daga ferð um svæðiðið eftir átta daga ferð um svæðiðið eftir átta daga ferð um svæðið

samtali við blaðið.
Hollenska parið átti pantað

far til Ísafjarðar úr Aðalvík
fimmtudaginn 23. ágúst en
enginn gerði athugasemdir
við það að þau skiluðu sér
ekki. ,,Ég veit ekki hvernig er
fylgst með þessu hjá ferða-
þjónustubátunum, það er
sjálfsagt alltaf að koma upp
að fólk skili sér ekki í pantaðar
ferðir,“ sagði Albert.

,,Venjulega bókar fólk sig í
þessar ferðir hjá Vesturferðum
ehf. og starfsfólkið þar lætur

okkur vita um ferðatilhögun.
Í þessu tilviki vorum við ekki
farnir að hafa neinar áhyggjur.
Það eru engar skrifaðar reglur
til um það hvenær á að kalla
til aðstoð eða leit. Við vissum
af því að fólkið hafði ekki
skilað sér og ef það hefði ekki
skilað sér í dag (mánudag)
hefðum við trúlega farið að
láta svipast um eftir þeim,“
sagði Henrý Bæringsson, einn
eigenda Hornstranda ehf., en
með því fyrirtæki átti fólkið
pantað far til Ísafjarðar.

Henrý segir það mjög al-
gengt að fólk skili sér ekki í
pantaðar ferðir. ,,Ferðir drag-
ast hjá fólki, það birtist stund-
um á öðrum stað en það var
búið að biðja um að láta ná í
sig á, það fer með öðrum flutn-
ingsaðilum og dæmi eru um
að fólk hafi ,,snapað“ sér far
með bátum í einkaeigu ef veð-
ur hefur verið leiðinlegt. Það
er allur gangur á þessu. Yfir-
leitt lætur fólkið vita þegar
það kemur á ný til Vesturferða
og þá er fólkið yfirleitt að biðja

um endurgreiðslu. Annars
myndi það ekkert láta vita af
sér.“

Henrý telur að skráning á
fólki á svæðið yrði mjög flók-
in í framkvæmd. ,,Það er líka
spurning um hver ber ábyrgð
á því fólki sem er að fara á
Hornstrandir og hver eigi að
borga slíka skráningu ef til
kæmi. Mér finnst að það mætti
alveg kanna þann möguleika
að hafa landverði á svæðinu
yfir sumartímann,“ sagði
Henrý.

Línubáturinn Skutull frá
Ísafirði bjargaði á sunnudag
hollensku pari sem hafði verið
innlyksa í Rekavík bak Höfn
í Hornvík frá því 18. ágúst.
Fólkið var orðið matarlítið og
kalt er það varð vart við bátinn
sem var við veiðar á þessum
slóðum. Þeim tókst að gera
vart við sig en af ótta við að
missa af bátnum stungu þau
sér til sunds og syntu í áttina
til hans. Fólkið var flutt til
Ísafjarðar þar sem félagar í
Slysavarnarfélaginu tóku við
þeim. Að sögn Alberts Ósk-
arssonar, sem hýsti fólkið eftir
að það kom til Ísafjarðar, voru
þau við góða heilsu og ætluðu
að halda til síns heima nk.
laugardag.

,,Þau voru búin að vera í
Hornvík í átta daga og voru
orðin matarlítil í restina. Þann
15. ágúst fóru þau á Hesteyri
og gistu þar eina nótt. Þaðan
héldu þau yfir í Hlöðuvík þar
sem þau gistu aftur. Síðan
gengu þau yfir í Rekavík og
ætluðu að fara fyrir skriðurnar
inn á Höfn en þar hrasaði kon-
an. Við það óhapp urðu þau
hálfhrædd. Síðan ætluðu þau
að reyna að fara aðra leið, upp
úr Hvannadalnum og aftur yfir
í Hlöðuvík. Þá lentu þau í
leiðindaveðri,“ sagði Albert í

Henrý Bæringsson einn eigenda Hornstranda ehf., um borð í bát sínum Önnu.
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Einar OddurEinar OddurEinar OddurEinar OddurEinar Oddur
gegn ráðherragegn ráðherragegn ráðherragegn ráðherragegn ráðherra

Ein óvæntasta frétt síðustu
vikna var útspil Einars Odds
Kristjánssonar alþingismanns
í málefnum smábáta og harka-
leg gagnrýni hans á sjávarút-
vegsráðherra, flokksbróður
sinn. Einar ætlar að leggja
fram frumvarp, þvert á ráð-
herrann, og sé reiðubúinn að
vinna með stjórnarandstöð-
unni í þessu efni.

Í ádeilu sinni á ráðherrann
og vinnubrögð hans gefur Ein-
ar Oddur ekki eftir hörðustu
stjórnarandstæðingum.
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