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Skólabygging á
knattspyrnuvöll

Á nýafgreiddri fjárhagsáætlun Ísafjarðarbæjar fyrir
árið 1998 er gert ráð fyrir 50
milljóna króna framlagi til
úrbóta á húsnæðisþörf Grunnskóla Ísafjarðar. Að sögn
Kristins Jóns Jónssonar, bæjarstjóra Ísafjarðarbæjar eru
ákveðnar hugmyndir uppi um
nýtingu fjármagnsins og mun
þar aðallega vera horft til þess
að koma upp skólahúsnæði
fyrir yngstu bekki skólans á
svæðinu fyrir framan vallarhúsið á Torfnesi.
,,Við erum að skoða til
þrautar ýmsar lausnir á Eyrinni auk þess sem verið er að
skipuleggja skólastarf á Torfnesi. Það eru hugmyndir uppi
um að taka íþróttavallarhúsið
undir bráðabirgðahúsnæði
fyrir skólann auk þess sem

fengið verður aukahúsnæði
sem sett verður niður á malarvellinum. Það er ódýrasta
dæmið sem við sjáum þessa
stundina. Hér erum við að tala
um timburskúra sem auðvelt
er að setja upp og taka síðan
niður aftur,” sagði Kristinn
Jón.
Hann sagði að skipulagsvinna fyrir svæðið væri í
vinnslu og að fyrstu tillögur
geri ráð fyrir að taka malarvöllinn undir skólabyggingar.
,,Þó svo að þarna rísi 2.5003.000 fermetra hús, þá er pláss
fyrir það án þess að eyðileggja
grasvöllinn en malarvöllurinn
verður ekki notaður nema fyrir
smáfólkið. Ég reikna með að
verkið verði boðið út fljótlega
en eftir er að ákveða byggingarhraðann,” sagði Kristinn.

Útgerðarfélagið Gunnvör

Sátt gerð vegna
kaupanna á Togi
Sátt hefur verið gerð vegna
kaupa Gunnvarar hf., á Ísafirði
á hlutabréfum Togs hf., í
Frosta hf., í Súðavík og hafa
fulltrúar fyrirtækjanna nýlega
undirritað samkomulag vegna
þessa.
Frá þessu var greint í DV á
laugardag, en þar segir að sáttin feli í sér að Togsmenn slái
35 milljónir króna af kaupverðinu. Salan á Togi var um
tíma í uppnámi þar sem forsvarsmenn Gunnvarar hf.,
töldu sig hafa keypt köttinn í
sekknum eftir að í ljós kom
að Frosti hafði verið ofmetinn.
Endurskoðunarfyrirtækið

Deloitte og Touche var fengið
til að meta Frosta hf., og var
niðurstaðan sú að fyrirtækið
hefði verið ofmetið um allt að
66 milljónir króna að sögn
Dagblaðsins, en það segir
ofmatið tilkomið vegna þess
að sektir vegna kvótasvika
voru ekki framtaldar auk þess
sem röng lotun tekna og gjalda
hefði átt sér stað. Þá hafi verið
um að ræða ofmat á birgðum
félagsins.
Fimmmenningarnir sem
áttu Tog hf., munu hafa fengið
um 90 milljónir króna hver
fyrir söluna á fyrirtækinu að
sögn Dagblaðsins Vísis.
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Áfram KFÍ
Ísfirðingar sóttu ekki gull
Leiðari
í greipar Grindvíkinga í
úrslitaleik Renault bikarkeppninnar í körfuknattleik. Þegar á hólminn kom reyndist
keppinauturinn einfaldlega ofjarl.
Ísfirðingum var ekki spáð langra lífdaga í úrvalsdeildinni eftir að björninn var unninn og þeir höfðu tekið sér
stöðu meðal bestu körfuboltaliða landsins. Annað hefur
komið á daginn. Hispurslausar yfirlýsingar leiðtoga liðsins um getu þess og markmið hafa ræst. Þeir efuðust
aldrei og fagna nú afrakstri elju og áhuga.
Forystumönnum KFÍ hefur ekki einasta tekist að byggja
upp gott körfuboltalið, sem hvaða bæjarfélag sem er
gæti verið stolt af, heldur virðist þeim hafa tekist að reisa
þær styrku stoðir, sem starfsemi af þessu tagi grundvallast
á: Öflugu stuðningsmannaliði og styrktaraðilum.
Ísfólkið, stuðningshópur KFÍ-liðsins hefur áunnið sér
sess sem einhver kraftmesti stuðningsmannahópur sem
körfuboltalið hefur á að skipa. Þetta er dómur þeirra liða
er sótt hafa KFÍ heim.
,,Ekki er hægt að komast hjá því að tala aðeins um
stuðningsfólk KFÍ sem hreinlega fer hamförum á hverjum
einasta leik sem við spilum án tillits til hvar það er á
landinu. Ekki nóg með það að þeir mæti á alla leiki,
heldur standa þeir með okkur í gegnum súrt og sætt, en
það er einmitt það sem sker alvöru stuðningsmenn úr frá
hinum,” sagði fyrirliði KFÍ um fólkið sitt fyrir úrslitaleikinn. Orð að sönnu.
Hér hefur áður verið vikið að því að velgengni KFÍ í
úrvalsdeilinni í vetur og annað sætið í bikarkeppninni er
ein besta auglýsing sem bæjarfélagið hefur fengið árum
saman. Umgjörðin um úrslitaleik bikarkeppninnar í
Laugardalshöllinni, blaðamannafundurinn á Ísafirði og
öll sú umfjöllun sem Ísafjarðarbær hefur fengið út á
frammistöðu körfuboltaliðsins dregur ekki úr þeirri fullyrðingu. Ekki er heldur vafi á að gengi KFÍ kemur til með
að hafa meiri áhrif á afstöðu æskufólks til bæjarfélagsins
síns en margan grunar í fljótu bragði.
Árangur KFÍ liðsins á tiltölulega fáum árum er mikill.
Næstu skref hljóta að miðast við að renna enn styrkari
stoðum undir starfsemina og auka breiddina. Til þess
þarf félagið á virkum og miklum stuðningi að halda um
langa framtíð.
Um leið og BB óskar KFÍ til hamingju með frábæran
árangur tekur blaðið undir íþróttamannslega framkomu
liðsmanna KFÍ og Ísfólksins á úrslitaleiknum og óskar
Grindvíkingum til hamingju með verðskuldaðan sigur.
s.h.
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Allt bendir til þess að þrír listar verði í kjöri fyrir sveitarstjórnarkosningarnar í Ísafjarðarbæ í vor.

Framsóknarmenn vilja ekki sameiginlegt framboð

Sameiginlegur listi stefnir að hreinum meirihluta

Stjórn Framsóknarfélags
Ísafjarðarbæjar ákvað á fundi
sínum á sunnudag að hafna
þátttöku í sameiginlegu framboði vinstri flokkanna í Ísafjarðarbæ fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar. Flokkurinn mun því bjóða fram sérlista fyrir kosningarnar í vor,
líkt og fyrir undanfarnar kosningar. Eins og staðan er í dag
munu því þrír listar verða í
framboði fyrir kosningarnar í
vor, listi Framsóknarflokks,
listi Sjálfstæðisflokks og

sameiginlegur listi Jafnaðarmannafélags Ísafjarðarbæjar,
Alþýðubandalagsfélags Ísafjarðarbæjar, Kvennalista og
óháðra.
,,Niðurstaða fundar okkar
var að taka ekki þátt í sameiginlegu framboði. Eins og staðan er í dag munum við því
bjóða fram sér lista. Uppstillingarnefnd flokksins mun
leggja fram tillögu að lista
sem félagið mun síðan taka
afstöðu til innan tíðar,” sagði
Elías Oddsson, formaður

Framsóknarfélags Ísafjarðarbæjar í samtali við blaðið.
Hjálmar Guðmundsson,
sem á sæti í uppstillinganefnd
Jafnaðarmannafélags Ísafjarðarbæjar, sagði í samtali
við blaðið að ákvörðun hefði
verið tekin um sameiginlegt
framboð fjögurra flokka.
,,Það er óbreytt staða hjá
okkur. Jafnaðarmannafélag
Ísafjarðarbæjar, Kvennalistinn, óháðir og Alþýðubandalagið munu bjóða fram sameiginlegan lista. Þessa dagana

er verið að stilla upp lista og
vonir okkar standa til að hann
verði tilbúinn um næstu helgi.
Við erum ekkert ósáttir við
ákvörðun framsóknarmanna
en því er ekki að leyna að það
hefði verið betra að hafa þá
með. Við gerum miklar væntingar í vor varðandi fylgi og
stefnum að hreinum meirihluta í bæjarstjórn,” sagði
Hjálmar í samtali við blaðið.
Að sögn Hjálmars hefur
hinum nýja sameiginlega lista
ekki verið gefið nafn.

Íslenska útvarpsfélagið

Fundur um
málefni Sýnar

Forsvarsmenn Íslenska
útvarpsfélagsins hf., sem
rekur m.a. sjónvarpsstöðvarnar Stöð 2 og Sýn, hafa
ákveðið að efna til opins
borgarafundar á Ísafirði um
hið háa gjald sem fyrirtækinu er gert að greiða til
Landssímans hf., vegna
flutnings á sjónvarpsefni til
Vestfjarða.
Íslenska útvarpsfélagið
hefur lýst því yfir að það sé
tilbúið að hefja útsendingar
á efni Sýnar á Ísafirði en er
að vonum óánægt með að
þurfa að greiða hærra gjald
til að koma efninu til Vestfjarða, heldur en annarra
landshluta. Til stóð að fulltrúar Íslenska útvar psfé-

Kennarar við Tónlistarskóla Ísafjarðar.

Tónlistarskóli Ísafjarðar

Eindborgarhúsið.
lagsins héldu fund á Ísafirði
fyrir tveimur vikum en
fresta varð honum vegna
óhagstæðs veðurs.
Borgarafundurinn verður
annað kvöld, fimmtudagskvöld og hefst kl. 20:30 í
Edinborgarhúsinu. Fulltrúar fyrirtækisins á fundinum verða þeir Hreggviður
Jónsson, forstjóri og Páll
Magnússon fréttastjóri.
Ísfirðingar eru hvattir til að
fjölmenna á fundinn.

Kennaratónleikar
í Frímúrarasalnum

Kennarar Tónlistarskóla
Ísafjarðar efna til tónleika í
Frímúrarasalnum á Ísafirði
nk., sunnudag kl. 20:30. Þar
koma fram allflestir kennarar
skólans og verður auk söngs,
leikið á ýmis blásturhljóðfæri, fiðlu, gítar, harmóniku
og píanó auk fleiri hljóðfæra.
Þá mun sönghópur kenn-

ara syngja nokkur lög. Efnisskráin verður mjög aðgengileg og fjölbreytt, flutt verða
stutt verk eftir ýmsa höfunda, allt frá barokktímanum til 20. aldarinnar.
Kaffiveitingar verða á
boðstólum og ættu menn að
geta kastað af sér skammdegisdrunganum og átt saman góða kvöldstund.

Ísafjarðarbær

Ísafjarðarbær

Ísfirðingafélagið

Bæjarfulltrúum fækkar

Styrkir til íþróttafólks

Ástardrykkurinn

Bæjarfulltrúum í Ísafjarðarbæ fækkar um tvo á næsta
kjörtímabili, úr ellefu í níu, samkvæmt breytingu á
bæjarmálasamþykkt sem samþykkt var fyrir stuttu. Þá
mun fulltrúum í nefndum einnig fækka, eða úr sjö í fimm
í hverri nefnd. Með breytingunni ráðgerir bæjarfélagið að
spara um tvær milljónir króna á ári.

Á fundi í bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar sem haldinn var í
síðustu viku, var ákveðið að veita Ísfirðingunum tveimur
sem keppa á Ólympíuleikunum í Japan, Sigríði Þorláksdóttur og Arnóri Þ. Gunnarssyni, 100 þúsund króna styrk.
Á sama fundi var ákveðið að veita KFÍ 500 þúsund króna
styrk vegna þátttöku liðsins í Renault bikarkeppninni.

Ísfirðingafélagið í Reykjavík hefur ákveðið að fjölmenna
í Íslensku Óperuna, föstudagskvöldið 27. febrúar, þar sem
sett verður upp ný og glæsileg uppfærsla á Ástardrykknum
eftir Donizetti, með Diddú og Bergþóri Pálssyni og fleirum.
Sértilboð verður á aðgöngumiðum til allra Ísfirðinga. Miðapantanir eru í síma 551 1475.
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ÍSAFJARÐARBÆR
HLÍF - ÍBÚÐIR ALDRAÐRA ÍSAFIRÐI
Staða forstöðumanns Hlífar er laus til
umsóknar.
Leitað er eftir umsækjendum sem hafa áhuga
á öldrunarþjónustu, hafa reynslu af stjórnun
og rekstri og eiga auðvelt með að þjóna fólki
með mismunandi þarfir.
Helstu verkefni forstöðumanns eru:
Stjórnun stofnunar sem er deildarskipt.
Umsjón með heimilisþjónustu.
Samstarf við heilbrigðisþjónustu á sviði
öldrunarþjónustu.
Umsóknarfrestur er til 5. mars 1998.
Laun eru samkvæmt samningi Ísafjarðarbæjar
og Fos-Vest.
Upplýsingar um starfið veitir félagsmálastjóri
Ísafjarðarbæjar í síma 456 3722 og formaður
félagsmálanefndar í síma 456 3190.
Félagsþjónustusvið
Ísafjarðarbæjar, félagsmálstjóri.

Söluturninn Leikjaheimar til sölu!
Myndbandaleigan og söluturninn Leikjaheimar á
Ísafirði er til sölu. Fyrirtækið er í fullum rekstri.
Allar nánari upplýsingar fást í síma 456 3617.

Á konudaginn!
Því ekki að gera sér glaðan dag
á konudaginn.

Frábært fjölskylduhlaðborð
fyrir pabba, mömmu, afa, ömmu
og börnin á sunnudaginn.
Fjölbreytt úrval á hlaðborði s.s.
lambalæri, pasta, pottréttur, hamborgarar
og girnilegir eftirréttir. Eitthvað fyrir alla.
Verð fyrir fullorðna kr. 1.750.Verð fyrir börn 6-14 ára kr. 850.Frítt fyrir börn 5 ára og yngri.
Pantið borð tímanlega,
Verið velkomin!

Hótel Ísafjörður
sími 456 4111

Sprengitilboð

-gildir til mánaðarmóta
Íbúð til sölu á besta stað í bænum
Verð áður kr. 3.900.000.Verð nú kr. 3.200.000.Áhvílandi í húsbréfum kr. 1.650.000.Upplýsingar í símum
588 6626 og 895 5509.

Umboðsaðili á Suðureyri
Óskum eftir að ráða umboðsaðila fyrir BB á Suðureyri. Viðkomandi
kemur til með að hafa með höndum sölu og dreifingu á BB á staðnum.
Allar nánari upplýsingar veitir Sigurjón í síma 456 4560 á vinnutíma.
MIÐVIKUDAGUR 18. FEBRÚAR 1998
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Fjárhagsáætlun Ísafjarðarbæjar gerir ráð fyrir 87 milljóna króna skuldaaukningu

,,Búið að eyða
öllu fyrirfram
- segir Kristinn Jón Jónsson, annar tveggja bæjarstjóra Ísafjarðarbæjar

Frumvarp fjárhagsáætlunar
fyrir Ísafjarðarbæ og stofnanir
hans, var lagt fram til seinni
umræðu í bæjarstjórn í síðustu viku. Frumvarpið, sem
gerir ráð fyrir heildarskuldaaukningu upp á 87 milljónir
króna var samþykkt með sex
atkvæðum meirihluta bæjarstjórnar gegn fimm atkvæðum
minnihlutans. Að sögn Kristins Jóns Jónssonar, bæjarfulltrúa Framsóknarflokksins og

annars tveggja bæjarstjóra
Ísafjarðarbæjar, var lítið um
snarpar umræður á fundinum
a.m.k. ef miðað er við afgreiðslu fjárhagsáætlana fyrri ára
og að menn hefðu gert sér
grein fyrir alvarlegu ástandi í
fjármálum sveitarfélagsins.
,,Við vorum að greiða atkvæði um óráðsíuna á síðasta
ári og því er ekkert til ráðstöfunar á þessu ári nema lántökur. Það var búið að eyða öllu

fyrirfram,” sagði Kristinn Jón
í samtali við blaðið.
Samkvæmt frumvarpinu
eru rekstrartekjur áætlaðar um
1.292 milljónir króna og
rekstrarútgjöld 1.163 milljónir. Áætlað er að fjárfesta fyrir
265 milljónir króna og afborganir lána eru áætlaðar 210
milljónir. Það svarar til rekstrarhalla upp á 346 milljónir
króna og til að brúa hann er
áætlað að taka ný lán upp á

Pantanasíminn
er 456 3367

Frumvarp fjárhagsáætlunar Ísafjarðarbæjar fyrir árið 1998 var lagt fram til seinni
umræðu á fimmtudag í síðustu viku. Frumvarpið gerir ráð fyrir skuldaaukningu upp á 87
milljónir króna.
297 milljónir og að selja ýms- hækka um 111 milljónir króna áætluð í fjármagnskostnað.
ar eignir fyrir 49 milljónir og munar þar mestu um
Framlög til fjárfestinga og
króna. Í fréttatilkynningu frá hækkun launa.
framkvæmda hækka um 25
sveitarfélaginu kemur fram að
Þeir málaflokkar sem taka milljónir króna milli ára og
reksturinn skili 77 milljónum mest til sín samkvæmt fjár- verður megináhersla lögð á
króna til framkvæmda og hagsáætluninni eru fræðslu- framkvæmdir í fræðslu- og
greiðslu afborgana og vaxta mál, en til þeirra er áætlað að menningarmálum. Til byggsem er um 17% skatttekna. verja 257 milljónum króna, ingar nýs leikskóla á Torfnesi
Skatttekjur á árinu nema um félagsþjónusta, en til hennar fara 49 milljónir, 50 milljónir
749 milljónum króna sem er fara 97 milljónir króna. Þá er fara til Grunnskólans á Ísaum 5 milljóna króna hækkun áætlað að verja 70 milljónum firði, 28 milljónir til Tónlistarfrá fjárhagsáætlun síðasta árs. til hreinlætismála, 67 millj- skólahúss og 35,5 milljónir
Almennar rekstrartekjur eru ónum til yfirstjórnar sveitar- króna fara til endurbóta á
áætlaðar 543 milljónir sem er félagsins og 54 milljónir eru Safnahúsi Ísafjarðar. Áætlað
hækkun upp á 52 milljónir áætlaðar til íþrótta- og æsku- er að verja 22 milljónum króna
milli ára og rekstrarútgjöld lýðsmála. Sama fjárhæð er til snjóflóðavarna á Flateyri,

Hundarnir í Björgunarhundasveit Íslands
eru fóðraðir
á PURINA
þurrfóðri
Hvolpa

Eldri hunda

Hunda

Gefðu PURINA heilfóður daglega

FRÁBÆR NÆRING FYRIR HVERT ÆVISKEIÐ

FÆST Í VÖRUVALI Í STÓRUM SEKKJUM

TRYGGVI GUÐMUNDSSON HDL
HAFNARSTRÆTI 1 • ÍSAFIRÐI • % 456 3940 & 456 3244 •

o

456 4547

Fasteignaviðskipti
Fasteignir í þessari auglýsingu eru aðeins
sýnishorn af söluskrá skrifstofunnar. Allar frekari
upplýsingar varðandi söluskrá fasteigna eru veittar
á skrifstofunni að Hafnarstræti 1, 3. hæð.

Einbýlishús / raðhús
Brautarholt 9: 140m² einbýlishús á
einni hæð ásamt bílskúr. Verð:
11.000.000,Fjarðarstræti 33: 176,5m² einbýlishús á tveimur hæðum. Góður garður.
Verð: 8,500,000,Góuholt 1:142m² einbýlishús í góðu
standi á einni hæð ásamt bílskúr.
Verð: 11,600.000,Góuholt 3: 140,7m² einbýlishús á
einni hæð ´samt bílskúr. Verð:
12,000,000,Hafraholt 10: 144,4m² enda raðhús
á tveimur hæðum ásamt 22,4m²
bílskúr. Verð: 9,300,000,Hafraholt 22: 144,4m² enda raðhús
á tveimur hæðum ásamt 22,4m²

bílskúr. Tilboð.
Hlíðarvegur 43: 186m² raðhús á
þremur hæðum ásamt bílskúr. Skipti
á minni eign möguleg. Verð:
9.400.000,Hlíðarvegur 48: 146,4m² einbýlishús
á þremur pöllum, mjög fallegt útsýni.
Verð: 6.500.000,Lyngholt 8:138m² einbýlishús á einni
hæð ásamt 31m² bílskúr. Nýtt parkett
ný málað. Skipti á eign í Hafnarfirði.
Verð: 10.800.000,Móholt 9: 152,4 m² einbýlishús á
einni hæð ásamt bílskúr. Laust 1.
mars ´98. Skipti möguleg. Verð:
11.900.000,Seljalandsvegur 4: 276m² einbýlishús á tveimur hæðum ásamt innbyggðum bílskúr. Verð: 13,500,000,-

Kjarrholt 2: 173,6m² einbýlishús á einni hæð ásamt bílskúr. Tilboð.
Silfurgata 9: 150m² einbýlishús á 2
hæðum ásamt geymslu, kjallara og
skúr. Laus fljótlega. Verð: 7,200,000,Sólgata 7: 100m² einbýlishús
endurnýjað að hluta. Barnavænn
garður. Kjallari ca. 50m². Verð:
7.000.000,Sunnuholt 6: 231,7m² rúmgott
einbýlishús á tveimur hæðum ásamt
bílskúr. Skipti á minni eign möguleg.
Verð: 13,500,000,Tangagata 6a:99,7m² einbýlishús á
tveimur hæðum. Húsið er laust. Öll
tilboö skoðuð. Verð: 6,800,000.Tangagata 15b: 103m² einbýlishús
á 2 hæðum ásamt geymsluskúr
(nýtist sem herbergi). Laust fljótl.
Tilboð.
Urðarvegur 13: 85m² einbýlishús á
einni hæð ásamt kjallara. Verð:
5.500.000,Urðarvegur 26: 236,9m² raðhús á
tveimur hæðum ásamt innbyggðum
bílskúr.Tilboð óskast.
Urðarvegur 27: 190,5m² einbýlish.á
tveimur hæðum ásamt bílskúr. Stór
sólpallur og ræktuð lóð. Tilboð.
Urðarvegur 58: 209m² raðhús á 3
pöllum ásamt innbyggðum bílskúr.
Góð kjör. Öll tilboð skoðuð. Verð:
11.900.000,-

4-6 herbergja íbúðir
Seljalandsvegur 84a: 85m² einbýlishús á einni hæð. Endurbyggt 1993.
Verð: 6,900,000,-
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Engjavegur 15: 140m² 5 herbergja

íbúð á efri hæð í tvíbýlishúsi. Verð:
8,500.000Engjavegur 21: 132,2m² 4-5 herbergja íbúð á efri hæð í tvíbýlishúsi
ásamt kjallara. Verð: 8.500.000,Engjavegur 31: 92,1m² 4ra herbergja íbúð á neðri hæð í tvíbýlishúsi.
Mikið uppgerð. Skipti á stærri eign
möguleg. Verð: 5.500.000,Eyrargata 3: 100m² 4ra herb. íbúð á
2. hæð í þríb.húsi ásamt helm.
bílskúrs. Skipti á eign í Reykjavík.
Verð: 8,300.000,Fjarðarstræti 4:120m² 4ra herbergja
íbúð í fjölbýlishúsi. Skipti á minni eign
á Eyrinni möguleg. Verð: 6.500.000,
Fjarðarstræti 6:122m² 4ra herbergja
íbúð á 1. hæð í fjölbýlishúsi. Verð:
6.500.000,Hafnarstræti 6: 158m² 6 herbergja
íbúð á 3ju hæð í fjölbýli auk 2ja herbergja í risi. Skipti á minni eign möguleg. Verð: 7.500.000,Hjallavegur 8: 128,5m² 4ra herbergja
íbúð á neðri hæð í tvíbýlishúsi. Íbúðin
er laus 1. janúar 1998. Verð:
6.900.000,Hjallavegur 12: 113,9m² 3-4ra herbergja íbúð á neðri hæð í tvíbýlishúsi.
Verð 5.500.000,Pólgata 5a: 121m² 4ra herb. íbúð á
n.h. í þríb. húsi ásamt helmingi
kjallara. Nýlega uppgerð, bílskúr.
Verð: 5,900.000Pólgata 5a: 127,7m² 5 herb. íbúð á
e.h. í þríb.húsi ásamt helmingi
kjallara. Verð: 6,000.000,-

Seljalandsvegur 20: 161,2m² 5-6
herbergja íbúð á efri hæð í tvíb. húsi
ásamt bílskúr. Íbúðin mikið uppgerð.
Verð: 10,700,000.Smiðjugata 9: 95m² 4ra herbergja
íbúð á efri hæð í tvíbýlishúsi. Verð:
5,900,000,Stórholt 11: 103m² 4ra herb. íbúð á
3ju hæð í fjölbýlishúsi ásamt bílgeymslu. Íbúðin er laus. Verð:
7.800.000,Túngata 12: 99m² 4ra herbergja íbúð
á miðhæð í þríbýlishúsi ásamt bílskúr.
Skipti möguleg. Verð:7.900.000,Túngata 18: 89,2m² 4ra herbergja
íbúð í góðu standi á 3ju hæð í fjölbýlishúsi. Húsið allt uppgert.Möguleg
skipti á minni eign. Verð: 6,900,000,-

4,800,000,Stórholt 13: 79,2m² íbúð á 3. hæð
t.h. í fjölbýlishúsi ásamt sér geymslu
á jarðhæð. Verð: 6,000.000,Túngata 20: 74,9m² íbúð á 1. hæð í
uppgerðu fjölb.húsi. Íbúðin er öll
uppgerð. Verð: 6,700,000,Urðarvegur 78: 97,8m² íbúð í mjög
góðu standi á 3. hæð t.v. í fjölbýlishúsi ásamt sér geymslu. Verð:
6,900.000.Urðarvegur 78: 99,1m² íbúð í mjög
góðu standi á 2. hæð t.v. í fjölb.húsi
ásamt sér geymslu. Verð:
6,800.000.-

3ja herbergja íbúðir

Grundargata 2: 50,5m² íbúð á 1.
hæð í fjölbýlishúsi ásamt sér
geymslu. Verð: 3.800.000,Túngata 20: 53,4m² íbúð á 3. hæð
í fjölbýlishúsi í góðu standi. Húsið
nýlega gert upp að utan. Verð:
5.400.000,Túngata 20: 53,4m² íbúð á jarðhæð
í fjölbýlishúsi í góðu standi. Húsið
nýlega gert upp að utan4,500,000,Urðarvegur 78: 73,2m² íbúð á 3.
hæð fyrir miðju í fjölbýlishúsi ásamt
sér geymslu . Verð: 5,400.000,Hlíf II: 62,5m² íbúð á 2. hæð í
Dvalarheimili aldraðra. Verð:
6,600,000,-

Aðalstræti 15:98,6m² íbúð á tveimur
hæðum í fjórb.húsi. Húsið er nýmálað
og nýtt þak. Verð: 4,500.000,Brunngata 12a:68m² íbúð á efri hæð,
að hluta undir risi, í tvíb.húsi ásamt
sér geymslu. Verð: 3,000.000,Sólgata 8: 80m² íbúð á neðri hæð í
þríbýlishúsi. Verð: 6,000.000,Stórholt 7: 76m² íbúð á þriðju hæð
fyrir miðju í fjölbýlishúsi. Verð:
5,300,000,Stórholt 7: 74,6m² íbúð á fyrstu hæð
fyrir miðju í fjölbýlishúsi. Verð:

2ja herbergja íbúðir

Urðarvegur 80: 82m² íbúð á jarðhæð í fjölbýlishúsi ásamt sér geymslu.
Verð: 6,000,000,-

á Seljalandsdal og við sorpbrennslustöðina Funa og 80,5
milljónum til íþróttamála,
vatnsveitna, gatna og ýmissa
annarra framkvæmda.
Þá gerir fjárhagsáætlunin
ráð fyrir að 140 milljónir fari
í afborganir á langtímalánum

og að 70 milljónir fari í ýmis
skammtímalán, sem tekin
voru til að fjármagna hallarekstur liðins árs, eins og segir
í frétt frá sveitarfélaginu.
Heildarlántökur eru áætlaðar
297 milljónir króna og munu
því heildarskuldir sveitarfé-

lagsins aukast um 87 milljónir
á árinu.
,,Fjárhagsáætlun ársins ber
það með sér að rekstur sveitarfélagsins verður erfiður á
árinu. Skatttekjur hafa ekki
aukist í takt við útgjöld og
fjárfestingar verða óvenju-

miklar m.a. vegna skuldbindandi samninga frá fyrra ári
um framkvæmdir. Á árinu
verður leitað allra leiða til að
hagræða í rekstri, skera niður
rekstrarútgjöld og láta þann
sparnað koma fram í minni
lántöku.”

Minnihluti bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar

Fjárhagsáætlunin eykur á
framtíðarvanda bæjarsjóðs
Fulltrúar í minnihluta bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar hafa
sent frá sér fréttatilkynningu
vegna afgreiðslu á frumvarpi
fjárhagsáætlunar 1998 fyrir
Ísafjarðarbæ. Í fréttatilkynningunni segir: ,,Frumvarp
meirihlutans, sem lagt var
fram til fyrri umræðu í bæjarstjórn þann 29. janúar sl.,
sýndi fjárvöntun upp á 360
milljónir króna. Bæjarfulltrúar lýstu flestir yfir áhyggjum
sínum af fyrirsjáanlega slæmri
stöðu bæjarsjóðs og að við
svo búið yrði ekki unað. Við
fulltrúar í minnihluta buðumst
til að taka á þessum vanda á
ábyrgan hátt með fulltrúum
meirihlutans. Þegar ljóst var
að fulltrúar í meirihluta vildu,
ólíkt því sem áður hefur tíð-

kast, ekkert samráð hafa við
okkur bæjarfulltrúa minnihluta, sömdum við breytingatillögur við fyrri áætlun meirihlutans og lögðum þær fram.
Tillögur okkar gera ráð fyrir
aðhaldi og sparnaði í rekstri
bæjarsjóðs, þannig að eftir
rekstur málaflokka yrðu
23,5% skatttekna eða 164
milljónir króna til ráðstöfunar.
Hér gerir meirihlutinn ráð fyrir
17% eða 77 milljón króna afgangi. Það er álit okkar að
ekki sé hægt að fallast á 111
milljón króna hækkun rekstrarútgjalda á milli ára, þegar
rekstrartekjur hækki aðeins
um 5 milljónir, en slíkar eru
tillögur meirihlutans. Þær
segja meira en mörg orð um
ráð- og dáðleysi þeirra.” Þá

segjast minnihlutamenn í bæjarstjórn hafa lagt til að fjárfest
yrði fyrir 201 milljón króna
en tillögur meirihlutans hafi
hljóðað upp á 265 milljónir
króna.
,,Ekki gerðum við ráð fyrir
aukningu skulda, en tillögur
meirihlutans gera ráð fyrir
töku nýrra lána að upphæð 90
milljónir króna til að núllstilla
fjárhagsáætlunina. Sú fjárhagsáætlun meirihlutans, fyrir
Ísafjarðarbæ og stofnanir
hans, sem samþykkt var með
sex atkvæðum gegn fimm í
gær (fimmtudaginn 12. febrúar), mun stórlega auka á
framtíðarvanda bæjarsjóðs.
Með henni er ekki tekið á
vandanum á ábyrgan hátt,
heldur er honum ýtt áfram og

ætlast er til að væntanlegir
bæjarfulltrúar taki á málunum,
en þetta kemur best fram í
lokaorðum frummælanda fjárhagsáætlunar meirihlutans er
hann sagði: Ljóst er því, að
hvernig sem veður skipast í
lofti á komandi vori að afloknum sveitarstjórnarkosningum,
þá verður vandinn til staðar,
og þeir sem þá taka við þurfa
að glíma við og sigla fleyinu
farsællega fram hjá boðaföllum og koma því heilu í höfn á
þessum erfiðleikatímum í
rekstri bæjarfélagsins.”
Undir fréttatilkynninguna
rita bæjarfulltrúarnir Halldór
Jónsson, Kristinn Hermannsson, Kristján Freyr Halldórsson, Óðinn Gestsson og Þorsteinn Jóhannesson.

Sorpbrennslan Funi í Engidal.

Gámaþjónustan

Vill leigja rekstur
sorpbrennslunnar
Ragnar Á. Kristinsson,
framkvæmdastjóri Gámaþjónustu Vestfjarða ehf.,
hefur sent bæjarráði Ísafjarðarbæjar bréf þar sem
spurst er fyrir möguleika
fyrirtækisins á leigutöku á
rekstri sorpbrennslunnar
Funa í Engidal.
Að sögn Kristins Jóns
Jónssonar, bæjarstjóra Ísafjarðarbæjar, hefur bréf
Gámaþjónustunnar verið
kynnt í bæjarráði og hefur
verið ákveðið að ræða frekar
við Ragnar til að kanna
hvaða hugmyndir hann hefur uppi um reksturinn.

,,Það eru ákveðnir annmarkar á þessu þar sem
starfsemin krefst ákveðinnar sérþekkingar á þeim vélbúnaði sem er í stöðinni, en
það er enginn kominn til
með að segja að Ragnar hafi
ekki á slíkum mannskap að
skipa. Að mínu viti er hér
fyrst og fremst um að ræða
spurningu um mannahald,"
sagði Kristinn Jón. Hann
reiknaði með að bréf Ragnars yrði tekið fyrir á næsta
fundi umhverfisnefndar sem
verður í næstu viku og í
framhaldi af því yrði tekin
ákvörðun til erindisins.

Byggðastofnun

Hættir starfsemi
á tveimur stöðum
Stjórn Byggðastofnunar
hefur samþykkt að leggja
niður skrifstofur stofnunarinnar á Ísafirði og Egilsstöðum og að leitað verði samninga við atvinnuþróunarfélögin á þessum stöðum til að
taka við verkefnum hennar.
Samþykkt þessi kom í
framhaldi erinda fráAtvinnuþróunarfélagi Austurlands og
FjórðungssambandiVestfirðinga um þessi mál. Forstöðu-

Pétur Bjarnason, fræðslustjóri var á meðal þeirra sem las upp úr verkum skáldsins, Halldórs Kiljan Laxness, í Stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði á föstudag.

Ísafjörður

Samverustund í
minningu skálds
Nokkrir tugir manna
voru samankomnir í
Stjórnsýsluhúsinu á
Ísafirði síðdegis á
föstudag á samverustund í minningu Halldórs Kiljan Laxness. Til
stóð að samverustundin
færi fram á Silfurtorgi en
flytja varð hana inn í hús

sökum veðurs.
Á samverustundinni
var tónlistarflutningur
auk þess sem lesið var
upp úr verkum skáldsins. Í lokin var hins látna
minnst með mínútulangri þögn og síðan
sungu viðstaddir Maístjörnuna.

Nokkrir tugir manna voru viðstaddir samverustund í
minningu Halldórs Kiljan Laxness í Stjórnsýsluhúsinu á
Ísafirði á föstudag.

mönnum Byggðastofnunar
á þessum stöðum, Aðalsteini Óskarssyni á Ísafirði
og Elísabetu Benediktsdóttur á Egilsstöðum hefur
verið tilkynnt að störf þeirra
verði lögð niður 1. júní nk.
Til greina mun koma að
selja Ísafjarðarbæ húsnæði
Byggðastofnunar á Ísafirði
en það er á sömu hæð og
bæjarskrifstofurnar í Stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði.

Reykhólahreppur

Dæmdur í átta
mánaða fangelsi
Bjarni P. Magnússon,
fyrrverandi sveitarstjóri
Reykhólahrepps var í síðustu viku dæmdur í Hæstarétti til að sæta átta mánaða
fangelsi og greiðslu sakarkostnaðar fyrir fjárdrátt,
umboðssvik og skattsvik.
Fyrir héraðsdómi fékk
Bjarni skilorðsbundna refsingu sem Hæstiréttur féllst
ekki á. Fyrir héraðsdómi var
Bjarni sakfelldur fyrir að
draga sér andvirði tveggja

skuldabréfa Byggingasjóðs
verkamanna til Reykhólahrepps og nam upphæð höfuðstóls ríflega 5,7 milljónum króna.
Auk þessa var ákærði sakfelldur fyrir héraði fyrir brot
gegn ákvæði laga um staðgreiðslu opinberra gjalda,
vegna fjárhæða sem hann
hélt ekki eftir af launum sínum hjá Reykhólahreppi, en
þær námu alls rúmlega 618
þúsundum króna.
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Áfram KFÍ!

Úrslitaleikurinn í Renault bikarkeppninni

Ísfirðingar létu í minni
pokann fyrir Grindvíkingum
Grindvíkingar báru sigur
úr býtum í úrslitaleik bikarkeppni Körfuknattleikssambands Íslands, Renault bikarnum, sem fram fór í Laugardalshöll á laugardag.
Lokatölur leiksins urðu
95:71 fyrir Grindavík.
Jafnræði var með liðunum
til að byrja með og um miðjan fyrri hálfleik komust KFÍmenn yfir í stöðunni 20:24.
Eftir það virtist ekkert ganga
upp hjá liðinu, illa gekk að
hitta körfuna, sóknarleikurinn varð ómarkviss og vörnin sem hafði verið aðall liðsins framan af, lét undan og
átti erfitt uppdráttar eftir það.
Í hálfleik var staðan 49:37
fyrir Grindavík
Grindvíkingar komu mun
sterkari til leiks í byrjun síðari hálfleiks og héldu áfram
að raða niður körfum, enda

var hittni þeirra mun betri en
Ísfirðinga. Því fór svo að
lokum að Grindvíkingar sigruðu með 24 stiga mun, 95
stigum gegn 71 stigi KFÍ. Þrátt
fyrir ósigurinn geta Ísfirðingar
verið ánægðir með árangurinn, því annað sætið í keppni
sem þessari er ekkert til að

kvarta yfir. Stigahæstir í liði
KFÍ voru þeir David Bevis
með 32 stig, Friðrik Stefánsson með 11 stig og Marco
Salas með 10 stig. Hjá Grindvíkingum var Darryl Wilson
stigahæstur með 37 stig, þá
kom Helgi Jónas Guðfinnsson
með 19 stig og Bergur Hin-

David Bevis var besti maður KFÍ í leiknum á laugardag.

riksson með 13 stig. Leikinn
dæmdu þeir Leifur S. Garðarsson og Kristinn Óskarsson.
Þrátt fyrir ósigurinn geta
stuðningsmenn KFÍ, Ísfólkið,
fagnað sínum árangri, því þeir
báru stuðningsmenn Grindvíkinga ofurliði og vöktu
verðskuldaða athygli.

Egill Fjelsted fyrrum leikmaður KFÍ og Jónas H. Eyjólfsson, faðir Baldurs Inga, fyrirliða KFÍ létu sig ekki vanta á
leikinn

Veitingahúsin Sjallinn og Krúsin veittu stjórn Ísfólksins bikar að gjöf fyrir að hafa sigrað
Grindjánana á áhorfendabekkjunum.

Baldur Ingi Jónasson og Friðrik Stefánsson taka við
silfurverðlaununum úr hendi Kristins Jóns Jónssonar,
bæjarstjóra Ísafjarðarbæjar.

Til hamingju með silfrið! Ísfólkið, stuðningsmenn KFÍ færðu leikmönnum rósir í hófi sem haldið var eftir leik sem
þakklætisvott fyrir góðan árangur.

Ísfólkið, stuðningsmenn KFÍ undir stjórn Sigþórs Sigurðssonar, stóð sig með mikilli prýði á móti Grindjánum.

Stuðningsmenn KFÍ

Hitað upp í Ölverii

Friðrik Stefánsson leikmaður KFÍ nýtur hér kvöldverðar
á Ölveri ásamt foreldrum sínum að leik loknum.
6
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Ísfólkið og aðrir stuðningsmenn KFÍ komu
saman á veitingastaðnum Ölveri í Reykjavík fyrir
leikinn á laugardag og þar var líf og fjör þegar
ljósmyndari blaðsins var þar á ferð. Á þriðja
hundrað Ísfirðingar skemmtu sér þar við tónlistarflutning og létt spjall áður en haldið var í skrúðgöngu að Laugardalshöllinni. Góður rómur var
gerður að ,,upphituninni" og allri umgjörð hennar.

Reynir Helgason og nafnarnir Halldór Jónsson og
Magnússon létu sig ekki vanta í Ölver á laugardag.

Kristinn H. Gunnarsson alþingismaður svarar skrifum Ágústar Oddssonar

Flúinn Ólafur - Ágúst mættur

Það fór sem mig grunaði að
Ólafur Kristjánsson kæmi sér
undan því að gefa skýringar á
verkum sínum og færa rök
fyrir fullyrðingum sem hann
hafði sett fram opinberlega.
Engu svarar hann spurningum
sem ég lagði fyrir hann. Það
hefur aldrei farist Ólafi sérlega
vel úr hendi að standa fyrir
máli sínu.
Í hans stað er mættur til
leiks Ágúst Oddsson læknir
og fyrrverandi forseti bæjarstjórnar, sem sagði sig úr
bæjarstjórn eftir gagnrýni sem
hann hlaut fyrir hlut sinn í
svokölluðu Ósvararmáli.
Hann flúði úr bæjarstjórn
undan reiði kjósenda sinna.

Staða Ósvarar
Ágúst og Ólafur eru sammála um að gera fjárhagsstöðu Ósvarar sem versta og
rökstyðja ákvörðun sína um
að selja hlut bæjarsjóðs í fyrirtækinu með því að það hafi
verið vonlaust og hlyti að fara
á hausinn. Svartnætti þeirra
og vonleysi kemur á óvart.
Skip og kvóti þeirra var
keyptur fyrir forgöngu bæjarstjórnar undir forystu þeirra,
þeir völdu yfirmenn fyrirtækisins og lögðu höfuðlínur
í rekstri fyrirtækisins. Nú
segja þeir að þetta hafi allt
verið vonlaust. Og spyrja má
hvað voru þeir fóstbræður að
selja Aðalbirni Jóakimssyni?
Algerlega vonlaust fyrirtæki
að eigin sögn nú.
Er það ástæðan fyrir því að
selja hlut bæjarsjóðs fyrir 35
mkr. sem virtur var á um 120
mkr? Og hvernig stendur þá á
því að kaupandinn græðir
hundruð milljóna króna á
aðeins tveimur árum? Staðreyndin er sú að í fyrirtækinu
voru í maílok 1995 umtalsverðar eignir, fyrst og fremst
tilkomnar vegna verðhækkunar kvótans undanfarin tvö
ár og rekstur þess hafði gengið
eftir áætlunum, lítilsháttar tap
og tekjurnar stóðu undir öllum
rekstri og afskriftum og skiluðu 8 mkr upp í fjármagnskostnað. Níu mánaða uppgjörið 1.9.94 - 1.6.95 var besta
afkoman í allri sögu fyrirtæk-

isins fyrr og síðar.
Ágúst segir að framkvæmdastjóri hafi alls staðar
komið að lokuðum dyrum
þegar afla átti fjár til breytinga
á Dagrúnu og Ólafur heldur
því fram að selja hefði þurft
Heiðrúnu til þess að fjármagna breytingarnar. Þarna er
rétt að þeir rökstyðji fullyrðingar sínar og ég skora á þá að
gera það. Undirbúningur
málsins var ekki langt kominn
þegar eigendaskipti urðu, en
ekkert benti til annars en að
fjármögnun gengi vandræðalaust.
Hvað hefur Ágúst fyrir sér
að Fiskveiðisjóður myndi
ekki lána til breytinganna, en
líklegt var að hann myndi lána
um 60-65% af kostnaðinum?

stjórn Ósvarar að hún verði
að hugsa um að halda kvótanum hvað sem það kostar.
Hún verði fyrst og fremst að
hugsa um að reksturinn standi
undir þeim skuldbindingum
sem útgerðarfélagið hafi gert.”
Ég er hræddur um að læknirinn sé orðinn nokkuð gleyminn. Ári síðar söfnuðu heimamenn liði stofnuðu Heimaafl
og keypti allt óselt hlutafé í
Ósvör og komu þannig með
nýtt fé inn í fyrirtækið og
hugðust vinna að þeim markmiðum sem Ágúst lýsir svo
fjálglega í Morgunblaðsgreininni en þá brá svo við að hann
og félagar hans vildu ekki að
heimamenn réðu fyrirtækinu.

Einangrunarstefna ?

Ég nefndi að í frægu skilnaðarmáli hefði annar aðili
málsins verið kaupandi að
hlutabréfum Ósvarar og eftir
kaupin hefði eign hans rokið
upp um hundruð milljóna.
Ágúst telur þetta mistúlkun á
dómnum. Röksemdafærsla
dómsins hafi verið að enganveginn var hægt að sjá fyrir
verðmætisaukninguna og því
hafi dómurinn hafnað kröfu
um hlutdeild hins aðilans í
aukningunni. Betra hefði verið fyrir Ágúst að kynna sér
dóminn áður en hann fullyrti
þetta.
Hið rétta er að dæmt er um
hvert mat á hlutabréfum
Bakka í Hnífsdal var á tilteknum degi, 3. apríl 1995, áður
en það fyrirtæki eignaðist ráðandi hlut í Ósvör. Dómurinn
felur einmitt það gagnstæða í
sér að verðmæti bréfanna
jókst ekki fyrr en eignin í
Ósvör (aflaheimildirnar) var
kominn til. Það væri hins
vegar forvitnilegt að Ágúst
upplýsti hvort viðræður hans
og Ólafs um sölu Ósvarar til
Bakka hafi verið hafnar á
þessum tíma eða jafnvel
afráðnar. Mér sýnist að slíkar
upplýsingar gætu haft verulegt gildi í umræddu dómsmáli.

Hvað varðar fullyrðingar
Ágústar um að kynnt hefði
verið undir bolvíska ættjarðarást og einangrunarstefnu þar
sem kvótinn skyldi vera um
aldur og ævi bolvísk eign sem
hann að sjálfsögðu verið á
móti er rétt að rifja upp að
hafnað var tilboði ísfirsks
útgerðarmanns í hlutabréfin
sem bauðst til þess að staðgreiða þau. Ólafur hafnaði tilboðinu umhugsunarlaust og
naut efalaust til þess stuðnings
Ágústar með þeim orðum að
bærinn hefði keypt skipin og
kvótann til þess að tryggja
yfirráð heimamanna og því
kæmi ekki til álita að selja.
Þá vil ég líka minna Ágúst
á grein hans í Morgunblaðinu
23. apríl 1994, þar sem hann
svarar ávirðingum blaðsins
þess efnis að Ósvör seldi frekar afla skipa sinna út úr byggðarlaginu en til vinnslu í bænum. Þar minnir Ágúst á að
tilgangur bæjarstjórnar hafi
verið og sé að tryggja yfirráð
heimamanna yfir aflaheimildunum þar sem þorskkvótinn
er undirstaða atvinnunnar í
bænum og að betra sé að
selja aflann hæstbjóðanda út
fyrir bæinn tímabundið en að
missa kvótann.
,,Við höfum því í bæjarstjórn Bolungavíkur staðfastlega gefið það til kynna við

Þar voru einnig hjónin Signý Rósantsdóttir og Sigurður
Finnbogason ásamt börnum og tengdabörnum.

Dómur í skilnaðarmáli

Kvaðning Ólafs fyrir dómi
Ágúst afsakar það athæfi

Kristinn H. Gunnarsson.
Ólafs að ætla að hunsa kvaðningu fyrir héraðsdóm Vestfjarða með því að fulltrúi saksóknara hafi veitt Ólafi leyfi
til fjarvistar. Ég skora á Ágúst
að leggja fram gögn þessu til
stuðnings, en bendi honum á
að samkvæmt lögum um meðferð opinberra mála er það
aðeins dómari sem gat leyst
Ólaf undan vitnaskyldu og ég
á bágt með að trúa því að
saksóknari heimili það sem
er utan valdsviðs hans.
Þá bendi ég á að framkvæmdastjóri Ósvarar var
ákærður fyrir umboðssvik,
þ.e. að fara á bak við stjórnina
og leigja aflamark Dagrúnar í
leyfisleysi. Ólafur Kristjánsson var stjórnarformaður þá
og sá sem staðhæfði þetta.
Hann var því lykilvitni saksóknara og hvers vegna í
ósköpunum átti saksóknari að
samþykkja að aðalvitnið væri
fjarverandi? Það gat ekki verið
ákærunni til framdráttar.

Sögðu stjórnarmenn ósatt?
Alvarleg er aðdróttun
Ágústar í garð þriggja stjórnarmanna þar sem segir nánast
berum orðum að þeir hafi
borið ljúgvitni fyrir dómi. Þeir
báru að rætt hefði verið og
samþykkt í stjórn Ósvarar að
leigja aflamark Dagrúnar enda
skipið bilað og ljóst að fiskveiðiárið myndi líða án þess
að skipið gæti veitt aflamark
sitt. Það voru einfaldlega
hagsmunir fyrirtækisins að fá
eitthvert fé fyrir aflamarkið
sem annars hefði fallið niður

Hressir og velmálaðir stuðningsmenn KFÍ liðsins settu
sinn svip á hófið á veitingastaðnum Ölveri.

við lok fiskveiðiársins. Ágúst
segir í grein sinni ,,þarna voru
orð á móti orði og þú veist
það jafnvel og ég að beri
þremur aðilum saman fyrir
dómi um tildrög máls má
framburður eins aðila sín lítils
hvað sem svo hefur gerst í
raun og veru.”
Þarna lætur Ágúst að því
liggja að Markús Guðmundsson, Daði Guðmundsson og
Valdimar Guðmundsson hafi
allir logið fyrir dómi. Gera
verður þá kröfu til Ágústar að
hann dragi þessa aðdróttun til
baka, en lærdómsríkt er að
Ágúst munar ekki um að vega
að æru þriggja valinkunnra
borgara í Bolungavík samtímis. Hann horfist ekki í augu
við niðurstöðu héraðsdóms og
hæstaréttar að það var Ólafur
sem fór eiðsvarinn með rangt
mál fyrir dómi. Er það ekki
kallað meinsæri í Ameríku?

Málaferlin
Ágúst hallar verulega réttu
máli þegar hann lýsir tildrögum málaferlanna og atbeina sínum og félaga sinna.
Helsta ákæruatriði þeirra var
að framkvæmdastjóri hefði
farið á bak við stjórn Ósvarar
þegar leigt var óveitt aflamark
Dagrúnar. Því hélt fram Ólafur
Kristjánsson en síðar sannaðist að stjórnin og þar með hann
sjálfur hefði veitt samþykki
sitt og var ákærunni hrundið.
Ágúst er greinilega ekki búinn
að kyngja þessari niðurstöðu.
Þá segir Ágúst að óskað hafi
verið rannsóknar á því að undirritun bæjarstjóra hafi verið
tekin ófrjálri hendi í því
augnamiði að leigja kvóta út
úr bæjarfélaginu og að sá er
að því stóð hafi fengið sinn
dóm.
Við þetta er að athuga að
umræddur einstaklingur var
ekki sakfelldur fyrir að fara á
bak við bæjarstjóra í málinu.
Þvert á móti kom fram að
bæjarstjóri hafði í fyrsta lagi
samþykkt sem stjórnarmaður
að leigja kvótann og sem bæjarstjóri undirritað nauðsynleg
skjöl til þess að framkvæma
leiguna. Hafði hann meira að

segja undirritað skjölin óútfyllt til hægðarauka og fundust 3 slík skjöl við athugun
málsins. Það sem sakfellt var
fyrir var að við nokkrar færslur
á umræddu aflamarki var þess
ekki gætt að afla undirskrifta
Verkalýðsfélagsins. Þess lætur Ágúst ógetið enda greinilega mjög í mun að sannfæra
lesendur um að glæpur hafi
verið framinn gagnvart bænum sem réttlætt geti það athæfi hans og fleiri að hrinda
af stað málarekstri sem í raun
skilaði engu nema ef vera
skyldi að svala hefndarþorsta
óbilgjarnra. Dómurinn var
vægur og allur skilorðsbundinn þar sem málsbætur voru
verulegar.
Niðurstaðan af brölti
Ágústar var þá að fá mann
sakfelldan fyrir ónóg samráð
við Verkalýðsfélagið. Það
kærði ekki og formaður félagsins samþykkti sem stjórnarmaður leiguna á aflamarkinu. Skyldu Ágúst og Ólafur
vera ánægðir með þá niðurstöðu? Mér finnst niðurstaðan
ömurleg og hlutur þeirra fóstbræðra þeim til ævarandi
skammar og minnkunar og vil
það segja vegna orða Ágústar
í minn garð um siðferði að ég
óttast ekki útkomuna á siðferði mínu ef mælt er með
þeirri stiku sem Ágúst Oddsson hefur búið til.

Bæjarstjórinn á skilorði
Að lokum vil ég minna
Ágúst á að mánuðum saman
vildi hann ekki ganga frá ráðningasamningi við Ólaf Kristjánsson sem bæjarstjóra og
bar við að hann þyrfti að
standa sig betur í starfi. Eftir
langa mæðu var að lokum
samningur gerður með skilyrði um bót og betrun. Ágúst
orðaði það svo að bæjarstjórinn væri á skilorði. Væri
ekki rétt að Ágúst færi rök
fyrir því að bæjarstjórinn hafi
tekið slíkum framförum að
hann leggur nú til að hann
verði endurráðinn. Annars er
þetta nú mál þeirra í Sjálfstæðisflokknum.
Kristinn H. Gunnarsson.

Það gerðu einnig þessar hárprúðu stúlkur sem tilheyrðu
Ísfólkinu, stuðningsmannaklúbbi KFÍ.
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Hér eru bræðurnir Baldur og Karl Geirmundssynir
að byrja að spila saman í hljómsveit um eða rétt fyrir
miðjan sjötta áratuginn. Hljómsveitarstjórinn er Kalli
Tomm og einkennisstafir hljómsveitarinnar eru ennþá
BKB, sem er skammstöfun fyrir Bæring, Karl og
Baldur. Í þennan mund var einkennisstöfunum breytt
í KBK fyrir Karl, Baldur og Karl. Frá vinstri: Karl
Geirmundsson, Baldur Geirmundsson og Karl
Einarsson (Kalli Tomm).

BG-kvintettinn og Gunnar Hólm laust fyrir 1960.
Frá vinstri: Kristinn Friðbjörnsson, Karl Geirmundsson, Karl Einarsson (Kalli Tomm), Gunnar Hólm
söngvari, Baldur Geirmundsson og Magnús
Þórðarson úrsmiður sem leikur á píanóið.

Jón Aðalbjörn ljósmyndari og töframaður dregur
Chevrolettinn hans Kristins Friðbjarnar bassaleikara
og alla hljómsveitina með í Sólgötunni á Ísafirði
fyrir framan Gúttó. Kristinn er í dyrunum en aðrir
eru, taldir frá vinstri: Jón Aðalbjörn Bjarnason,
Baldur Geirmundsson með saxófóninn, Magnús
Þórðarson, Gunnar Hólm Sumarliðason, Karl
Geirmundsson og Karl Einarsson.

Þessi mynd er frá síðasta sumrinu sem Ingibjörg
Guðmundsdóttir söng með BG, sennilega árið 1978
eða þar um bil. Þarna hefur hljómsveitin fengið
nafnið BG-flokkurinn, eftir að söngkonurnar urðu
tvær, en nafnið er frá Jóni Múla Árnasyni. Fremri
röð frá vinstri: Karl Geirmundsson, Rúnar
Vilbergsson, Samúel Einarsson og Baldur Geirmundsson. Aftari röð frá vinstri: Svanfríður
Arnórsdóttir, Ólafur Guðmundsson og Ingibjörg
Guðmundsdóttir.
8

MIÐVIKUDAGUR 18. FEBRÚAR 1998

BG og Kal
Ka

Flestir Íslendingar sem komnir eru af barnsaldri
kannast við BG og Ingibjörgu. Þessi hljómsveit
hefur samt borið miklu fleiri nöfn um dagana.
Framan af var síðari hluta nafnsins breytt eftir
þörfum þegar söngvarar komu og fóru, en frá
því að söngkonur urðu tvær og allt til loka hét
hljómsveitin BG-flokkurinn. Það nafn kom frá
Jóni Múla í útvarpinu.
Í ár eru 40 ár liðin frá því að hljómsveitin var
stofnuð, en upphafsdagurinn er tuttugu og eins
árs afmælisdagur Baldurs Geirmundssonar
hljómsveitarstjóra, 15. október 1958. Tugir
fólks hafa verið í þessari hljómsveit frá upphafi,
komið og farið, en tveir voru þar alla tíð:
Baldur sjálfur og Karl Geirmundsson bróðir
hans, sem er einu og hálfu ári yngri.
Árið 1958 var frægðarsól
Elvis Presleys tæplega enn
komin í hádegisstað. Ungir
menn notuðu mikið brilljantín
og greiddu í píku, eins og það
var kallað, og Bítlarnir voru
ekki komnir til sögunnar.
Kennedy var ekki orðinn
forseti. Haukur Morthens var
ennþá ungur maður. Íslendingar máttu bíða enn um sinn
eftir Viðreisnarstjórninni og
ennþá lengur eftir 68-kynslóðinni.
Enn þekkja allir Íslendingar
sem komnir eru til vits og ára
lagið Þín innsta þrá með BG
og Ingibjörgu, þótt komin séu
meira en þrjátíu ár frá því að
það kom út á plötu. Enn þann
dag í dag má öðru hverju heyra
rödd Ingibjargar Guðmundsdóttur á öldum ljósvakans,
silkimjúka og silfurskæra. Þá
er ekki laust við að gamlar og
jafnvel hálfgleymdar kenndir
blandnar angurværð láti á sér
kræla hjá ýmsu fólki sem
dansaði síðasta dansinn á böllunum hjá BG og Ingibjörgu
við það lag í þá gömlu góðu
daga.

ja“, segir Baldur Geirmundsson. „Síðan hætti Bæring og
þá báðum við Kalla bróður að
koma á trommurnar. Þá breyttist nafnið í KBK. Þannig byrjaði Kalli bróðir í hljómsveitarbransanum.“
Undirritaður hitti þá bræður
Baldur og Karl Geirmundssyni á heimili hins síðarnefnda
á föstudaginn, en þeir eru
báðir búsettir á Ísafirði. Langan tíma tekur að skoða myndir
og úrklippur frá tónlistarferli
sem spannar talsvert á fimmta
áratug. Í því myndasafni eru
fólgin mikil verðmæti fyrir
vestfirska sögu. Karl nemur
staðar við eina myndina: „Hér
erum við bræðurnir einmitt
að byrja að spila saman með
Kalla Tomm. Þetta er fyrsta
hljómsveitin sem við erum í
saman og þarna er ég líklega
fimmtán ára.“ Þess má geta,
að það var árið 1954 sem Karl
Geirmundsson var fimmtán
ára.

Æskubrunnur?

Einhvern veginn virðast
þessir bræður ekki nógu
gamlir til að hafa verið svona
Kalli Tomm og BKB
lengi að. Líka virðist heldur
Þegar hljómsveit Baldurs undarlegt að Svanfríður ArnGeirmundssonar hóf göngu órsdóttir skuli hafa sungið
sína voru liðsmennirnir aðeins með BG-flokknum fyrir meira
þrír. Í rauninni var hljómsveit- en tveimur áratugum. Hún lítin eldri og bræðurnir höfðu ur hreint ekki út fyrir það núna
báðir spilað með henni nokkur að vera nógu gömul til þess.
ár undir stjórn Karls Einars- „Jú, það er æskubrunnur að
sonar, sem jafnan var nefndur spila í hljómsveit“, segja þeir
Kalli Tomm af því að faðir bræður.
Þeir Baldur og Karl eru frá
hans hét Einar Thomsen. „Ég
er eldri og byrjaði að spila Atlastöðum í Fljótavík í
með Kalla Tomm og Bæring Sléttuhreppi, þar sem sjálft
bakara (Jónssyni). Þeir spil- Norður-Íshafið blasir við.
uðu gömlu dansana og þetta Langt er síðan byggð lagðist
tríó hét BKB, sem voru fyrstu af í þeirri vík Fljótavík og
stafirnir í nöfnum okkar þrigg- fólkið fluttist áleiðis suður á

fyrir dansi en ekki sungið. Ég
get vel trúað að þetta sé fyrsta
hljómsveitin sem hafði fastan
söngvara hér um slóðir“, segir
Baldur.
Þeir bræður nefna það öðru
hverju, að þeir muni ekki
gjörla hvað gerðist hvaða ár
eða hverjir skipuðu hljómsveitina á hverjum tíma. Og
láir það þeim varla nokkur
maður. En vissulega er hægt
að ráða nokkuð af hárgreiðslu,
hárvexti og skeggvexti, hálsbindum og öðrum fatnaði og
ýmsu öðru hvenær myndirnar
á ferlinum eru teknar. Á
myndum frá upphafsdögunGunnar bróðir
um eru allir í eins fötum, únikeypti harmóniku...
formi hljómsveitarinnar, ljósum buxum og dökkum smáKarl man líka hvernig hann köflóttum jökkum, nema
byrjaði. „Gunnar bróðir keypti söngvarinn Gunnar Hólm,
harmóniku og kom með hana sem er í dökkum jakkafötum.
heim og Baldur var mikið að Og að sjálfsögðu eru allir með
spila á hana. Þá byrjaði ég hálsbindi.
líka að fikta. Það fyrsta sem
ég man eftir að ég hafi verið
Sérsmíðaður
að taka í hljóðfæri, var að spila
rafmagnsgítar
Nú blikar við sólarlag á
harmóniku. En það var ekkert
– Hvað hafið þið leikið á
sem heitið gat að spila fyrr en
mörg hljóðfæri gegnum tíðseinna. Ég man að Gunnar fór
ina?
á síld og þá þorði maður að
Baldur: „Ég byrjaði náttfara í harmónikuna á meðan
úrulega að spila á harmóniku.
og æfði sig allt sumarið.“
Fljótlega kom rokkið til sögBaldur: „Þegar ég fékk
unnar og þá vantaði saxófón
harmónikuna lánaða var það
og ég fór að spila á hann.
með því skilyrði að ég spilaði
Margir sem spiluðu á harmófyrir dansæfingum fyrir Gunnniku á þeim árum fóru yfir á
ar bróður og fólk sem var í
saxófón. Svo leiddist maður
kringum hann. Þá var dansað
út í að fara á hljómborð líka.
í heimahúsum. Það var kallað
Það var nauðsynlegt þegar
í mig þegar mannskapurinn
söngvararnir komu. Þetta er
þurfti að æfa sig að tjútta og
það helsta sé ég hef spilað á.“
fleira.“
Karl: „Hjá mér er það nú
Ekki hafa aðrir í fjölskyldbara kontrabassinn, gítarinn
unni lagt fyrir sig hljóðfæraog trommurnar. Annað er ekki
leik. „Það var lítið um slíkt
nema eitthvert fikt. Ef ég ætti
hér áður fyrr. Yfirleitt voru
nú nótuna fyrir smíðinni á
ekki til nein hljóðfæri á
gítarnum“, bætir hann við.
heimilum, kannski helst
„Það var erfitt að fá rafmagnsmunnharpa.“
gítara á þessum tíma og
reyndar yfirleitt ekki hlaupið
15. október 1958
að því að fá hljóðfæri. Það var
maður á Akureyri sem smíðEins og áður segir tók
aði hann fyrir mig. Hann
Baldur Geirmundsson við
smíðaði kontrabassa fyrir mig
hljómsveitarstjórninni af
líka.“
Kalla Tomm á afmælisdaginn
sinn árið 1958. „Þá vildi hann
að ég tæki við af sér“, segir
Hafa ekki tölu á
Baldur. Fljótlega stækkaði
liðsmönnunum
hópurinn og áður en varði var
orðinn til BG-kvintettinn og
– Hafið þið einhverja hugGunnar Hólm. „Þetta var mynd um hversu margir hafa
væntanlega eitthvert fyrsta verið í BG-flokknum samtals
skiptið sem farið var að syngja frá upphafi árið 1958?
Baldur: „Nei, ég hef nú
með hljóðfæraleiknum og
aldrei tekið það saman. Það
hafa sérstakan söngvara með
gætu sennilega verið nálægt
danshljómsveit hér vestra.
þrjátíu manns. Einu sinni var
Fram að því var bara spilað

bóginn. Það mun hafa verið
árið 1946, þegar Baldur var á
níunda ári en Karl sjö ára,
sem fjölskyldan fluttist á
Strandgötuna í Hnífsdal. Þeir
segjast ekki hafa verið farnir
að spila á hljóðfæri þá, enda
mun hafa verið lítið um
tónlistariðkun á sveitaheimilum þar um slóðir. „Ég man
hvernig ég byrjaði“, segir
Baldur. „Pabbi hafði á leigu
verkstæði í Hnífsdal og þar
var orgel í einu horninu. Þar
byrjaði maður að pota, líklega
ellefu-tólf ára eða þar um bil.“

lli og öll hin...
alli
Bjössi Finnbjarnar með okkur, bróðir Burra. Einnig var
Þói Gísla með okkur (Þórarinn
Gíslason), bróðir Ínu Gísla í
Hamraborg. Theódór var einn,
píanisti í Bolungarvík. Svo má
nefna Árna Búbba, Ásgeir
Erling Gunnarsson, Hálfdán
Hauksson, Hálfdán Ingólfsson, Skarphéðin Hjartarson,
Pétur Pálsson. Hann er látinn.
Þeir eru ýmsir dánir úr þessum
hópi, eins og vonlegt er. Og
það mætti nefna fleiri og fleiri
og fleiri“, segir hann.
„Við ættum nú að geta rakið
söngvarana nokkurn veginn“,
segja þeir bræður. „Gunnar
Hólm (Sumarliðason) var
fyrstur, síðan Gréta Gísla
(Margrét Gísladóttir, systir
Þóa), hún býr úti í Bandaríkjunum, Kristinn Sigurjónsson,
hann dó frekar ungur, Árni
Búbba, hann var með okkur
um tíma, hætti einn vetur
þegar hann fór á ólympíuleikana og kom svo aftur.
Ingibjörg Guðmundsdóttir
kemur síðan á eftir honum.
Hún er sá söngvari sem var
lengst með okkur. Ólafur
heitinn Guðmundsson var líka
á þeim tíma og þau sungu
yfirleitt saman á sumrin, en á
veturna var Óli oft einn, þegar
Ingibjörg var fyrir sunnan í
menntaskóla og háskóla. Það
var enginn menntaskóli hérna
þá. Óli var líka fjarverandi í
menntaskóla einhverja vetur. Reynir Guðmundsson söng lengi með
okkur. Og Svanfríður Arnórsdóttir, Margrét
Geirsdóttir...“
Þeir Baldur og
Karl leggja enn á
það áherslu, að þeir
muni örugglega

ekki eftir öllum í fljótu bragði,
ekki einu sinni söngvurunum,
og ekki röðina heldur.
„Stóra hljómsveitin okkar
var eiginlega bara sumarhljómsveit, því að alltaf fóru
einhverjir í burtu í skóla á
vetrum. RúnarVilbergsson fór
t.d. í tónlistarskóla í Reykjavík. Á vetrum vorum við bara
þrír eða fjórir. Hljómsveitin
skrapp alltaf saman á veturna.
Svo byrjaði ballið þegar voraði og þá vorum við sex eða
sjö og fórum vítt og breitt um
landið.“

Suður í tónlistarskóla
Þeir bræður spiluðu óslitið
á hverju ári frá því að BG
varð til.
Karl: „Eina hléið var fyrsta
veturinn (1958-59), en þá fór
ég suður strax um haustið og
fór að vinna fyrir sunnan.
Síðan ákváðum við að fara í
tónlistarskóla í Reykjavík upp
úr áramótunum. Baldur kom
þá suður líka. Við fórum í
Tónlistarskóla Reykjavíkur
og þar tók skólastjórinn Jón
Þórarinsson á móti okkur. Við
fórum fram á að fá að taka
einn vetur á hálfum vetri og
það gerðum við. Ég var í
kontrabassaleik hjá Einari

Waage og bassaleik hjá þýskum kennara. Svo vorum við
báðir í tónfræði hjá Fjölni
Stefánssyni. Jafnframt var ég
áður farinn að spila í lausamennsku, tók við af Elvari
Berg sem var í Lúdó. Kennarinn minn í bassaleik lék með
Hljómsveit Björns R. Einarssonar, en fór svo í frí til Þýskalands. Hann lét mig þá taka
við af sér með Birni R., sem
lék þá á Hótel Borg. Við spiluðum öll kvöld nema miðvikudagskvöld og þá var ég
ekkert að vinna annað á meðan.Við vorum síðan til vorsins
í skólanum.“
– Þið hafið ekki verið í
neinum tónlistarskóla áður?
Karl: „Nei. Eftir að við
komum vestur fór ég í tónlistarskólann hér á Ísafirði einn
vetur.“
Baldur: „Ég fór líka í tónlistarskólann hér til að læra á
orgel og auka við tónfræðina.
Nóturnar hafði ég lært ég af
sjálfum mér af harmónikuskóla, bók sem ég komst yfir.
Það var engin leið að ná í lög
á þessum tíma nema geta lesið
nótur. Maður átti engar plötur

og segulbandið kom miklu
seinna. Þess vegna varð maður að læra upp á eigin spýtur
og grúska í þessu sjálfur. Við
vorum þess vegna með nokkuð þokkalega undirstöðu þegar við fórum í skólann fyrir
sunnan. Við vorum ekki alveg
grænir, kunnum að lesa nótur
og fleira sem máli skipti. Þess
vegna gekk þetta.“

Fjósið í Hnífsdal
og fleiri staðir
Hljómsveit BG hefur að
líkindum spilað á öllum þeim
stöðum hér vestra þar sem
yfirleitt hefur verið tíðkast að
spila. Fyrst var það gamla félagsheimilið í Hnífsdal, síðan
Gúttó við Sólgötuna á Ísafirði,
þar sem H-prent er nú til húsa,
Uppsalir þar sem nú er Sjallinn, kjallarinn undir Alþýðuhúsinu þar sem nú er Krúsin,
nýja félagsheimilið í Hnífsdal,
sem nú er reyndar orðið
nokkuð gamalt, og svo framvegis. Gamla félagsheimilið í
Hnífsdal var stundum
kallað Fjósið og var
notað áður en núverandi
félagsheimili komst í
gagnið. Það stóð nokkurn veginn þar sem eru

tröppurnar á núverandi félagsheimili í Hnífsdal. Stafnarnir
á því sneru út að sjónum og
fram í dalinn. Rétt þar fyrir
neðan var fjós og það var
ástæðan fyrir nafngiftinni. Upi
á lofti var veitingasalur en
niðri var danssalur og leiksvið. Þar voru haldin bekkjaböll, en á slíkum böllum var
ekki setið við borð, eins og
síðar tíðkaðist, heldur var setið á bekkjum hringinn í kring
meðfram veggjunum. „Fjósið
var um tíma notað sem skóli
eftir að skólahúsið í Hnífsdal
fauk“, segir Karl. „Þá vorum
við krakkarnir látnir vera þar
uppi á lofti. Þarna var sífelldur
vindstrengur ofan dalinn og
við vorum sífellt hlaupandi
niður þegar hvessti. Það voru
allir skíthræddir allan veturinn
að þetta hús færi eins og hitt,
þegar eitthvað blés. En þetta
hús hafði vissulega sinn
sjarma.“

Vinsælasta danshljómsveit á Íslandi

BG-flokkurinn (hvað sem
hann hét nú réttu nafni hverju
sinni) lagðist jafnan í ferðalög
á sumrin um langt árabil og
gerði víðreist um land allt og
fór líka nokkrum sinnum út
fyrir landsteinana til að spila
á þorrablótum Íslendinga
erlendis. Í Vestfirska fréttablaðinu í árslok 1976 getur að
líta þessa afdráttarlausu fullyrðingu: „Sú hljómsveit sem
tvímælalaust nýtur nú mestra
vinsælda á dansleikjum hér á
landi, er BG og Ingibjörg.“
„Við fórum um mestallt
land, að undanskildum Vestmannaeyjum. Við ætluðum
alltaf að fara þangað, en það
varð aldrei úr því. Við þræddum allt Norðurland og Austfirðina oftar en einu sinni,
fórum reyndar norður nærri
því á hverju ári.“ Og oft var
farið suður og spilað í öllum
helstu félagsheimilum og
danshúsum landsbyggðar og
höfuðborgar. Stapinn frægi
suður með sjó var alveg árviss,
Hvoll, Aratunga, Glaumbær
og Sjálfstæðishúsið við Aust-
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Niðri í Suðurtanga á Ísafirði. Frá vinstri: Svanberg
Jakobsson, Hálfdán Hauksson, Karl Geirmundsson,
Ingibjörg Guðmundsdóttir, Baldur Geirmundsson
og Gunnar Hólm Sumarliðason. Ekki er til nein
mynd af hópnum sem spilaði inn á fyrstu plötuna,
en þessi kemst næst því. Þá var Svanberg ekki með,
en aftur á móti var Kristinn Hermannsson í hópnum.

BG og Árni á ferð um landið í Benz-rútu sem lullaði
á tuttugu kílómetra hraða upp á Breiðadalsheiði. Á
þessum tíma var Árni Sigurðsson (Árni Búbba)
söngvari hljómsveitarinnar.

Mynd úr Sjallanum, líklega um 1983. Frá vinstri:
Baldur Geirmundsson, Reynir Guðmundsson,
Samúel Einarsson, Svanfríður Arnórsdóttir, Jökull
Úlfssson og Karl Geirmundsson.

BG og Árni. Talið frá vinstri: Gunnar Hólm, Baldur
Geirmundsson, Karl Geirmundsson, Samúel Einarsson, Ásgeir Erling Gunnarsson og Árni Sigurðsson.

Mynd frá því um eða eftir miðjan áttunda áratuginn.
Frá vinstri: Samúel Einarsson, Ingibjörg Guðmundsdóttir, Karl Geirmundsson, Ólafur Guðmundsson,
Rúnar Vilbergsson og Baldur Geirmundsson.
10
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urvöll í Reykjavík, og þannig vorum á með tönnunum.
mætti lengi, lengi telja.
Þegar við vorum hér vestra
var þetta yfirleitt bíllinn hans
Kristins Friðbjarnar, bassaHljómplöturnar og
leikara og bílstjóra hjá okkur.
Guðni Ásmundsson
Þetta var Chevrolet Pickup
árgerð 1955, væntanlega tvö
BG og Ingibjörg gáfu út og hálft tonn að þyngd, og þar
fjórar hljómplötur og auk þess að auki stóð öll hljómsveitin
var hljómsveitin fengin til að á bílnum. Þegar við fórum
vera með á safnplötu sem ber lengra tók hann stærri bíla
nafnið Hrif. Fyrstu þrjár plöt- líka. Þegar við vorum með
urnar voru tveggja laga, en sú skemmtun í Austurbæjarbíói
fjórða var LP með mörgum dró hann heila rútu.“
lögum. Á fyrstu plötunni, sem
– Ekki voruð þið með bílinn
þá bræður minnir að hafi kom- inni á sviði...
ið út árið 1967, eru þau lög
„Nei, það fóru bara allir út
sem best lifa enn þann dag í á götu þegar skemmtuninni
dag, Þín innsta þrá og Mín var að ljúka og áður en ballið
æskuást. „Fyrstu plötuna byrjaði. Á Patró var gatan svo
tókum við upp síðdegis en óslétt að Jón var í vandræðum
spiluðum síðan í Sjálfstæðis- með að draga bílinn. Einu
húsinu sama kvöld. Við urð- sinni var strákur sem setti
um að klára plötuna fyrir steina fyrir hjólin. Það var illa
klukkan sjö því að við vorum gert og þá var Jón reiður. Þetta
síðan að fara að spila fyrir var ótrúlegt að geta dregið alldansi í Sjálfstæðishúsinu. Við an þennan þunga með kjaftvorum fjóra tíma að taka hana inum.“
upp. Við héldum laginu Þín
– Var ekkert plat í því...
innsta þrá alla tíð sem kveðju„Nei, alls ekki. Hann var
lagi í lokin á hverju balli.“
rosalega vel tenntur. Erfiðast
Karl: „Kveikjan að þessari var að koma bílnum af stað.“
hljómplötu var sú, að Guðni
Til er saga af Jóni Aðalbirni
Ásmundsson sagði við okkur frá umræddri skemmtun í
að við ættum að gefa út plötu. Austurbæjarbíói, en þeir
Þetta var áreiðanlega úti í Baldur og Karl eru ekki vissir
Hnífsdal. Okkur fannst þetta nema hún sé lygi. Hún er
nú alveg fáránlegt. En Guðni svona, sönn eða login: Í einu
stappaði stálinu í okkur og atriðinu í töfrabrögðunum
var svo ákafur, að við fórum þurfti hann að hella vatni í
loksins að gera eitthvað í kramarhús úr pappír eða
málinu. Ég held nokkuð ör- eitthvað slíkt og hafði vatnugglega að við höfum hringt skönnu hjá sér í þeim tilgangi.
sjálfir í Svavar Gests, fremur Af einhverjum ástæðum var
en að hann hafi hringt í okkur. ekkert vatn í könnunni þegar
Það var ekki siður þá að til átti að taka og Jón brá sér á
hljómsveitir langt úti á landi bak við tjöldin til að leita að
væru að gefa út hljómplötur. vatni. Hann fann hvergi vatnsÞað var bara í Reykjavík og krana eða yfirleitt nokkurn
þar í kring. Eftir það hafði vatnsdropa, en kom samt að
Svavar samband við okkur vörmu spori til baka með nóg
þegar við gáfum út plötur. í könnunni. Það spillti ekki
Stóra platan okkar var síðust töfrabragðinu þótt hitastigið í
og kom út um eða eftir miðjan könnunni muni hafa verið
áttunda áratuginn.
eitthvað nálægt líkamshita...
– Hvenær byrjuðuð þið á
„Yfirleitt spiluðum við þrjú
því að ferðast um?
til fjögur kvöld í viku í þessum
reisum. Þá var alltaf spilað á
Töframaðurinn
sunnudögum líka. Það var
ekkert síður traffík á sunnuJón Aðalbjörn
dagskvöldum í þá daga. Við
spiluðum einu sinni í Sigtúni
„Byrjunin var strax um
á sunnudagskvöldi og það
1960 þegar við fórum norður
voru ellefu hundruð manns.
og austur og líka til ReykjaÞað þætti gott núna. Þegar við
víkur með Jóni Aðalbirni
vorum að ferðast um VestfirðBjarnasyni ljósmyndara. Við
ina spiluðum við líka alltaf á
settum saman skemmtun og
sunnudagskvöldum.“
hann tók þátt í prógramminu.
Við spiluðum og sungum og
vorum jafnframt með ýmis- Ferðalögin og rúsínurnar
konar skemmtiatriði.“
Þegar hljómsveitin hét BG
Jón Aðalbjörn var töfraog Árni var farið um landið í
maður og þetta var líka byrjsérstaklega merktum bíl.
unin á því sem lengi tíðkaðist
„Ferðalögin gerðu okkur
hjá BG, að vera með fjölþekkta strax í upphafi. Mörg
breyttar skemmtanir á undan
seinni árin sem við vorum á
dansleikjunum sjálfum.
ferðalögum á sumrin hringdi
„Hann var helvíti góður“, Ingimar Eydal alltaf á vorin
segja þeir bræður einum rómi. til að fá ferðaplanið hjá okkur,
„Það var með hann eins og svo að hljómsveitirnar rækjust
marga góða skemmtikrafta, að ekki á. Við vorum á svipuðum
hann var með svo mikinn ferðalögum. Ragnar Bjarnasviðsskrekk. Hann var hrein- son gerði það reyndar líka.
lega veikur síðasta hálftímann Þetta voru líkar hljómsveitir
fyrir sýningu. Hann verkaði að mörgu leyti og stíluðu á
þannig á mann að hann virtist sama markaðinn.“
BG og félagar fengu oft
aldrei vera neitt óstyrkur, en
var samt alveg að farast áður bæði innlenda og erlenda
en hann kom fram. Jón var skemmtikrafta til að syngja
með ýmis töfrabrögð en síð- með sér til að trekkja betur.
asta atriðið í prógramminu var Þeir voru kallaðir rúsínur.
að hann dró bílinn sem við „Einu sinni söng Þuríður Sig-

urðardóttir með okkur. Hún
minnti okkur á það hérna niðri
á hóteli löngu seinna. Við
vorum búnir að gleyma því.
Óðinn Valdimarsson var líka
með okkur á sínum tíma. Við
fórum með hann með okkur
til Patreksfjarðar. Þá var allt í
einu slegið upp barnaskemmtun um miðjan daginn, alveg
fyrirvaralaust, og Óðinn hélt
uppi allri barnaskemmtuninni
eins og honum var lagið. Við
vorum iðulega með skemmtanir á daginn líka, þar sem
við komum. Einnig var Ómar
Ragnarsson með okkur á ferðum hér um firðina með kabarett á fyrstu árunum. Við notuðum hann sem rúsínu eftir
að hann var orðinn þekktur.“
Við þetta má bæta því, að
BG-flokkurinn spilaði í
Aratungu á sínum tíma þegar
Hljómar tóku upp kvikmyndina sína. Þá spiluðu þar tvær
hljómsveitir til skiptis, BG og
Árni og Hljómar.

á Stöð 2: Þarna eru strákarnir
þínir komnir!
– Hafið þið nokkru sinni
spilað með Ásgeiri Sigurðssyni eða Villa Valla eða þeir
með ykkur?
„Við höfum aldrei spilað
með Geira. Á þeim árum
þegar Ingibjörg var með okkur
var Geiri alltaf í Gúttó á
sumrin. En við tveir spiluðum
einu sinni hluta úr vetri með
Villa Valla eða Hljómsveit
Vilbergs Vilbergssonar. Hann
var líka með góða hljómsveit.“

Menn urðu
ekki ríkir, en...

– Urðu menn ríkir á þessari
hljómsveitarútgerð?
„Menn urðu reyndar ekki
ríkir, en það voru ágætis tekjur
af þessu á Ingibjargarárunum.“
Baldur: „Sumarið þegar ég
var að byggja (sumarið 1970),
þá tók ég mér alveg frí úr
Chicago, Stapinn,
annarri vinnu og var bara að
Hnífsdalur...
spila og vinna í húsinu allt
– Einhvern tímann fóruð þið sumarið. Það gekk mjög vel
upp. Þetta er orðið svo gamalt,
til Vesturheims...
„Já, við fórum þrisvar vest- að það er löngu fyrnt hjá
ur um haf og spiluðum á skattinum! Hlutfallið í þessþorrablótum Íslendingafé- um bransa var betra framan
lagsins í Chicago. Reynir af. Þá þurfti aðeins að greiða
Guðmundsson var með okkur húsaleigu í félagsheimilunum
í öllum þeim ferðum.Við gist- og svo átti maður afganginn.
um á Hilton-hóteli þar sem Síðan fóru þau að taka frá
músíkin niðri var upp á það þrjátíu og allt upp í fimmtíu
prósent af því sem inn kom.
allra besta!"
– Hvar var mest gaman að Þá fór þetta að verða erfiðara
og þurfti miklu meira til að
spila?
„Það var oft gaman hér hafa eitthvað upp úr þessu.
heima fyrir vestan. Þegar mest Vinsælustu hljómsveitirnar
var að gera vorum við kannski fengu hagstæðasta prósentu
þrjár helgar á sumri í Hnífsdal. því að þær fengu mesta aðLíka var mjög gaman í Stapa- sókn. Við þurftum alltaf að
num. Við vorum alltaf á vera að semja um þetta. Þeir
sunnudögum á Akranesi og sem voru minna þekktir fengu
hreinlega ekki að komast í
þar var mjög gott að spila.“
húsin. Helgunum yfir sumarið
var skipt á milli þeirra hljómLangferðir á dansleiki
sveita sem voru líklegastar til
Fólk ferðaðist oft mjög að gefa mest af sér.“
langt á böllin hér áður fyrr.
„Það er minnisstætt þegar við
Oddur Pétursson
vorum með stórdansleiki
fór úr buxunum
hérna í Hnífsdal. Þeir voru
mjög skemmtilegir. Fólk kom
– Þið hafið væntanlega haft
þangað á ball mjög langt að,
sumir alla leið úr Reykhóla- ýmsa bílstjóra á ferðum ykkar
sveitinni, og auðvitað frá Pat- um landið...
„Já, við höfðum góða og
reksfirði og þaðan í kring. Það
þótti ekkert svakalegt. Sama skemmtilega bílstjóra. Þeir
fólkið kom alla þessa leið sem lengst voru með okkur
kannski tvær helgar í röð. Við voru þeir Oddur Pétursson, sá
þekktum þetta fólk því að það stórskemmtilegi maður, og
kom á böllin í sínum heima- Elías Sveinsson. Það var alltaf
byggðum þegar við vorum að sérlega mikið sungið þegar
spila þar. Þegar við vorum að Oddur var að keyra okkur. Þá
spila í Búðardal kom mikið af var sungið fjórraddað í rútunni
fólki af Snæfellsnesi. Það var bæði á leiðinni á dansleikina
rosalegur akstur á fólki til að og eins á heimleiðinni. Þetta
komast á almennilegt ball á voru oft löng ferðalög. Svo
þeim árum. Það er miklu áttum við það til að fara út úr
minna um slíkt núna. Sveita- rútunni og leggja okkur, þegar
böllin í stóru félagsheimilun- gott var veður, eins og hérna
um eru að hverfa. Þau lifa inni í Langadalnum eitt sinn.
hvergi ennþá nema fyrir norð- Mannskapurinn var orðinn
an hjá GeirmundiValtýssyni.“ mjög þreyttur, það var komið
– Er hann eitthvað skyldur fram undir morgun og við
ykkur Geirmundssonum og vorum á leiðinni heim. Þá fóru
jafnvel í ætt við fyrsta Sléttu- allir út og við lögðum okkur
hreppinginn, sjálfan Geir- úti í móa og sváfum í einn og
mund heljarskinn landnáms- hálfan eða tvo tíma. Þetta var
iðulega gert þegar gott var
mann?
– Það mætti halda það. veður, að bæði hljómsveitin
Maggi Kjartans sagði einu og bílstjórinn fengu sér kríu
sinni við Geirmund þegar við úti í guðsgrænni náttúrunni.“
Rúturnar voru nú ekki hraðvorum að spila saman í þætti

fleygar á þeim árum. „Gömlu
Benz-rúturnar fóru í mesta
lagi á tuttugu kílómetra hraða
hérna upp á Breiðadalsheiðina. Oddur notaði iðulega
tækifærið að klæða sig úr
þegar við vorum að silast
áleiðis upp á heiðina og
hitnaði í bílnum. Þá fór hann
úr buxunum undir stýri. Það
gat hann vel því að rútan fór
svo rólega. Svo keyrði hann
bara á nærbuxunum. Svo
keyrði Elli Sveins okkur mikið
seinni árin og það var líka
mjög gott.“
– Það er væntanlega margs
að minnast frá spilamennsku
í bráðum hálfa öld...
Bræðurnir láta lítið yfir því.
„Það er lítið að segja frá þessu.
Þetta var bara rútína.“
– Þið hafið spilað allar
tónlistartegundir um dagana...
„Við byrjuðum náttúrlega í
gömlu dönsunum í Gúttó. Svo
kom rokkið og seinna komu
bítlalögin. Við fórum eiginlega í gegnum þetta allt og
spiluðum það sem var vinsælt
á hverjum tíma. Nema hvað
við fórum aldrei í harðasta
gaddavírinn. Vorum frekar í
mýkri kantinum.“

Engin sérstök
uppáhaldstónlist
Þeir BG-bræður geta ekki
sagt að þeir hafi átt neina
uppáhaldstónlist og húkkuðust ekki einu sinni á The Rolling Stones eða sjálfa Bítlana.
„Nei, maður festist ekki í
neinu sérstöku. Við þurftum
að hlusta á svo marga og læra
svo margar tegundir af tónlist
og það var ekki hægt að taka
neina eina hljómsveit fyrir. En
við spiluðum alla tíð nokkuð
mikið af suður-amerískr i
tónlist. Hún féll alltaf vel í
kramið. Ingimar Eydal var
reyndar líka með mikið af
þannig músík, bæði sömbur
og rúmbur.“
Nú eru líklega um tveir
áratugir frá því að Ingibjörg

Sigur KFÍ

Guðmundsdóttir hætti að
syngja með BG. Hún kom þó
hingað vestur á heimaslóðir
snemma á síðasta ári og þá
söng hún við undirleik Baldurs Geirmundssonar á landsþingi Lionsmanna í Íþróttahúsinu á Ísafirði.

BG-flokkurinn
ekki lengur til
BG-flokkurinn er ekki lengur til. Hann hætti að vera til
fyrir eitthvað tveimur til þremur árum. Baldur spilar þó enn
fyrir dansi á Ísafirði og Magga
Geirs syngur með honum.
Þegar undirritaður hringdi
til Karls Geirmundssonar á
sunnudagskvöldið til að
spyrja nánar út í eitthvað í
viðtalinu, þá fylgdi þessi
spurning með: – Ætlið þið
ekki að minnast fjörutíu ára
afmælisins í haust, ef til vill
með því að ná í það sem tiltækt
er af liðsmönnum frá liðnum
áratugum, tónlistarmennina
og söngvarana, Ingibjörgu og
Svanfríði og fleiri og fleiri,
og búa til stórsveit BG eitt
kvöld eða svo? Karl svaraði
því til, að sú hugmynd hefði
ekki komið upp – fyrr en einmitt núna um helgina í kjölfarið á þessu viðtali. Og spyrja
má enn: – Er það ekki alveg
prýðileg hugmynd? Það mætti
líka fá einhverjar „rúsínur“
með til að trekkja enn betur,
rétt eins og í gamla daga. En
eflaust mun þó lokalagið blása
mest og best í gamlar glæður
og vekja mörgum söknuð á
kveðjustund eins og alltaf
áður...
Hvað sem því líður, þá er
saga BG og annarra sem
haldið hafa merki danstónlistar á lofti ekki ómerkur hluti af
sögu Ísafjarðar á seinni helmingi tuttugustu aldar. Henni
þarf að gera betri skil en í
snöggsoðnu viðtali í blaði, og
það fyrr en seinna.
-Hlynur Þór Magnússon.

Eitt af skemmtiatriðunum í landsreisunni með Jóni
Aðalbirni rétt um 1960. Bræðurnir Karl og Baldur í
hlutverkum Nínu og Friðriks, danska söngparsins sem
„átti Ísland“ á þeim árum.

Ungir menn fyrir bráðum fjörutíu árum. Baldur Geirmundsson fremstur, í
næstu röð frá vinstri Karl Einarsson og Magnús Þórðarson og aftast frá vinstri
Karl Geirmundsson, Gunnar Hólm Sumarliðason og Kristinn Friðbjörnsson.

Körfuknattleiksmenn frá Ísafirði kepptu til úrslita við
Grindvíkinga á laugardaginn var. Úrslitin urðu þau að KFÍ
tapaði, en Grindvíkingar hlutu 95 stig, Ísfirðingar 71 stig. Þessi
úrslit voru ekki í samræmi við væntingar Ísfirðinga, jafnt
liðsins sem stuðningsmanna. Ljóst var af leiknum að leikreynsla
Grindvíkinga er mun meiri. Landsliðsþjálfarinn Jón K. Gíslason
reyndist sannspár fyrir leikinn þegar hann benti á þá staðreynd,
að Ísfirðingar myndu verða stressaðir vegna álagsins og þeir
væru óreyndari en keppinauturinn.
Engu að síður mega Ísfirðingar vel við una. Þeir stóðust
prófið, lögðu í slaginn og þrátt fyrir góða byrjun, en lakara
framhald, gáfust þeir aldrei upp. Þeir héldu áfram að berjast. En
þótt baráttuviljinn væri óbugaður þá hafa þeir sýnt mun betri
tilþrif en þarna sáust. Hinu má heldur ekki gleyma, að aldrei
fyrr hefur nokkur kappleikur í körfuknattleik verið jafn vel
sóttur hérlendis. Væntingar hinna fjölmörgu stuðingsmanna,
Ísfólksins, til sinna manna voru miklar. Ísfólkið stóð þétt við
bakið á liðinu sama á hverju gekk. Keppnisskapið er mikið, en
sennilega hefur þessi reynsla fært KFÍ heim sanninn
um, að án mikils aga verður ekki hægt að ná á
toppinn í íslenskum körfuknattleik. Þrátt fyrir
að sigur næðist ekki að þessu sinni, og
stigamunurinn hefði í raun átt að vera minni,
tókst körfuknattleiksmönnum Ísfirðinga
að koma Ísafirði á landakortið með
ógleymanlegum hætti. Fyllsta
ástæða er til þess að óska þeim til
hamingju með silfrið.
Ef rétt er á spilunum haldið
mun leiðin héðan í frá liggja upp
á við. Það kostar hins vegar mikla
vinnu og mikinn aga. Rétt er að
leggja mikið á sig. Í seinni tíð hefur
fátt ef nokkuð verið jákvæðara í
fréttum frá Ísafirði og Ísa fjarðarbæ en velgengni þessara
fræknu íþróttamanna.
Það er sigur sem vert er að
óska þeim til hamingju með.
Stuðningsmennirnir, Ísfólkið, hafa sýnt að Ísfirðingar geta
staðið saman.

Ósigur bæjarstjórnar
Það eru ljót tíðindi af fjármálum Ísafjarðarbæjar. Lántökur
að fjárhæð 87 milljónir er eitthvað sem ekki hefur neitt með
skólamál að gera eða hvað? Þessari fjárhæð hefur þegar verið
ráðstafað. Á venjulegu mæltu máli þýðir það, að eytt hefur
verið langt umfram efni á árinu 1997, án þess að bæjarstjórn eða
meirihluti hennar, skipaður 5 sjálfstæðismönnum og einum úr
Alþýðuflokki hafi haft nokkra sjánlega tilburði uppi til að grípa
í taumana.
Þess hallærislegra er upphlaup bæjarstjórnar vegna
grunnskólamála, sem kostaði meirihlutaslit og brottför
bæjarstjórans, sem að sögn oddvita sjálfstæðismanna í
bæjarstjórn var ómissandi. Til þess að enginn haldi að verið sé
að kenna fyrrum bæjarstjóra um vandann, en hann er nú orðinn
efsti maður á lista Sjálfstæðisflokks á Akureyri, skal skýrt tekið
fram að bæjarstjórn ber ábyrgð á ákvörðunum sínum. Sá
undarlegi siður hefur hins vegar upp tekist um allt land að
bæjarstjórnir láta bæjarstjóranna stjórna sér en ekki öfugt.
Bæjarfulltrúar í Ísafjarðarbæ skulda kjósendum sínum nokkra
skýringu á fjármálaástandinu. Það þýðir ekkert að kenna nýja
meirihlutanum, sem illu heilli varð til við brotthlaup hins fyrri,
um ástandið. Það hefur ekki orðið til á innan við tveimur
mánuðum. Því miður er vart við því að búast að bæjarfulltrúar
taki upp pennann nú og fari að skrifa um bæjarmál í blöðin.
Svo mikið er áhugaleysið, að aðeins einn bæjarfulltrúi af 5 úr
Sjálfstæðisflokknum hafði áhuga á áframhaldandi setu í
bæjarstjórn þegar lýst var eftir frambjóðendum í prófkjör. Það
skyti því mjög skökku við ef uppstillngarnefnd færi nú að taka
upp á því að leita til þeirra sem ekki gáfu sig fram í prófkjöri. Nú
á uppstillingarnefnd Sjálfstæðisflokks ekki annarra kosta völ
en að finna nýtt fólk til starfa. Þá kann að vera hollt að muna að
það eru ekki endilega þeir sem vilja láta mest á sér bera, sem eru
líklegastir til afreka.
En það er ekki bara Sjálfstæðisflokkurinn sem er í vanda, þótt
hann sé stærstur. Hinir flokkarnir eiga líklega við sömu
uppdráttarsýkina að stríða. Fólk vill einfaldlega ekki leggja æru
sína að veði í þeim hráskinnaleik, sem pólitíkin er að verða.
Ekki bætir það ástandið að atvinnupólitíkusar eins og
bæjarstjórar, sem hafa ekki einu sinni verið kosnir, geta skipt
um vist óháð ástandinu í því bæjarfélagi, sem þeir hafa stýrt
með aðstoð viðkomandi bæjarstjórnar. Bæjarstjórnin situr eftir
með sárt ennið. Bæjarstjórarnir fara annað og beita sér þar fyrir
sömu málefnum og á fyrra stað.

Vandi stjórnmálaflokkanna

Karl og Baldur Geirmundssynir með gítar og saxófón að vopni, fjörutíu árum eftir að tónlistarferillinn hófst.

Vandinn sem við er að fást er greinilega sá, að stjórnmálaflokkarnir hafa ekki á að skipa nægilega mörgum hæfum og
viljugum frambjóðendum. Á tímum sívaxandi sérhæfingar á
öllum sviðum virðist sem brjóstvitið og skynsemin, ásamt
góðum vilja nægi ekki lengur til að stýra sveitarfélögunum. Það
er miður. En kannski er vandinn líka fólginn í því að
bæjarfulltrúarnir treysta um of á sérfræðingana, í þessu tilviki
bæjarstjóranna. Auk þess skortir verkaskiptingu og fleiri menn
til starfa með bæjarfulltrúum.
-Stakkur
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kaup & sala
ókeypis smáauglýsingar

Skíðavörur! Til sölu eru
Rossignol klossar nr. 3940, Rossignol skíði 178 sm.,
með bindingum, skíða púðabuxur stærð ca 15-170 og
svartur skíðahjálmur nr.
56-58. Á sama stað óskast
keyptar skíða þvingur. Upplýsingar gefur María Ögn í
síma 456 4669.
Til sölu er borðstofuborð
og sex stólar á kr. 15.000.
Uppl. í síma 456 4721 eftir
kl. 19
Til sölu er Minolta X700
myndavél og tvær linsur.
Taska fylgir. Upplýsingar í
síma 456 4721 eftir kl. 19.
Til sölu erbaðsett. Verð kr.
17 þúsund. Selst stakt eða
saman. Upplýsingar í síma
456 8193.
Til leigu er 2ja herbergja
íbúð á eyrinni á Ísafirði.
Uppl. í síma 456 4736.
Til leigu er 4ra herbergja
kjallaraíbúð á góðum stað
á eyrinni á Ísafirði. Upplýsingar í símum 895 7155 og
456 4365.
Til sölu er góður bíll, MMC
L-300 árg. 1989, átta sæta
ferðabíll. Góð greiðslukjör.
Upplýsingar í símum 456
4072 og 456 3441.
Til sölu er bækurnar Vestfirskar ættir. Þjóðlegur
fróðleikur, ferðasögur,
ljóð og ættfræði. Upplýsingar í síma 551 8816 frá kl.
14-18 alla daga.
Óska eftir að kaupa stórsvigsgalla. Upplýsingar í
síma 456 4370.
Til sölu er Toyota 4Runner. Uppl. í síma 456 7564.
Til sölu er Overlock saumavél. Uppl. í síma 456 3448.
Til sölu er Silver Cross
barnavagn. Upplýsingar í
síma 456 4430.
Til sölu er einbýlishúsið
að Völusteinsstræti 24 í Bolungarvík. Uppl. í símum
456 7225 og 562 7580.
Til sölu er MMC Pajero,
dísel, árg. 1988, langur,
sjálfskiptur. Ekinn 200 þús
km. Bílalán getur fylgt.
Upplýsingar í síma 456
8355.
Til sölu er Canon EOS
1000, tvær linsur, 35/80
og 80/300, stórt flass og
taska. Selst á 50 þúsund
krónur. Upplýsingar í síma
456 7516 og 899 5648.
35 ára fjölskyldumaður

sem ekki er á leiðinni suður
óskar eftir atvinnu. Margt
kemur til greina s.s. smíðar, múrverk og fleira. Uppl.
í síma 899 0763.
Óska eftir að taka á leigu
2ja herbergja íbúð á Ísafirði
til og með 1. mars. Upplýsingar í síma 588 5268.
Óska eftir að kaupa skíðaklossa nr. 23. Er með aðra
minni til sölu. Uppl. gefur
Helgi Þór í síma 456 4612.
Til sölu er Skidoo Safari
vélsleði. Uppl. í síma 456
4958.
Til sölu er Burton snjóbretti, bindingar og skór.
Gott verð. Upplýsingar í
síma 456 4264.
Til sölu eru leikir í Super
Nintendo á kr. 2.000 pr.
stk. Á sama stað er til sölu
Toyota Carina árg. 82.
Skoðuð 1998. Upplýsingar
í síma 456 4493.
Til sölu er Toyota Corolla
Liftback Special series árg.
1994. Upplýsingar gefa
Linda eða Finnbogi í síma
456 4686.
Til sölu er fallegt raðhús á
góðum stað að Stakkanesi
12 á Ísafirði. Húsið er
140m² auk bílskúrs. Uppl.
í síma 456 5089.

Bolvíkingafélagið

Þorrablót í
Víkingasal
Þorrablót Bolvíkingafélagsins í Reykjavík var
haldið í Víkingasal
Hótels Loftleiða fyrir
stuttu og sóttu það um
250 manns.
Veislustjóri kvöldsins
var Kristján Ólafsson og
ræðu kvöldsins flutti
Jóna Finnsdóttir. Fjölmargt var til skemmtunar, m.a. söng
Jóhanna Linnet við
undirleik Þóru Fríðu
Sæmundsdóttur og
Hálfdán Ólafsson söng
við undirleik konu sinnar
Sigríðar Norðkvist. Þá
flutti þorrablótsnefndin
ásamt Þresti Guðjónssyni leikstjóra, frumsaminn leikþátt ,,Að vera
sannur Bolvíkingur". Að
lokum var dansað til kl.
03 við undirleik Gráa
Fiðringsins. Meðfylgjandi
myndir voru teknar á
þorrablótinu.

Stína Ólafs var mætt með börn og tengdabörn, alls sautján manns.

Guðmundur Hafsteinn lét sig ekki vanta á blótið. Hér er hann lengst til vinstri ásamt þeim
Ínu, Möggu og Tana.

Til sölu er Lada Sport
árgerð 1988, ekinn 79
þús.km. Upplýsingar í síma
456 5306.
Til sölu er ChevroletMonza
árgerð 1987 í góðu standi.
Ekinn 120 þús km. Upplýsingar í síma 456 5306.
Hinn vinsæli ,,Hangikjötsfundur" Kvenfélags
Ísafjarðarkirkju verður
haldinn miðvikudaginn
18. febrúar kl. 19:30 í Safnaðarheimili kirkjunnar.
Til sölu eru lítið notuð
keppnisskíði fyrir ungling (175 sm) með Marker
M18 bindingum, og Roces
CX2000 klossar nr. 42.
Upplýsingar gefur Soffía í
síma 456 7121.
Til sölu er Cherokee Chief
árg. 1986. Tilboðsverð kr.
300 þúsund. Upplýsingar í
síma 456 3128 eftir kl. 19
Til leigu er 3ja herbergja
íbúð á efri hæð að Smiðjugötu 7 á Ísafirði. Íbúðin er
laus. Upplýsingar gefur
Guðrún í síma 456 4110.
Til sölu er vídeóleigan og
sölusturninn Leikjaheimar. Uppl. í síma 456 3617.

Framtíðarleikmenn KFÍ!

Þessir framtíðarleikmenn KFÍ mættu í upphitunarhófið á Ölveri eftir frækna sigurferð á mót ungra körfuboltamanna
í Þorlákshöfn. Piltarnir unnu alla sína leiki og því er ljóst að framtíð KFÍ er björt með slíka afreksmenn innanborð.

Skipverji á Skel ÍS frá Flateyri féll fyrir borð

Snarræði skipverja
varð honum til bjargar

Skipverji á kúffiskbátnum
Skel ÍS frá Flateyri, Már
Óskarsson vélstjóri, slapp
með minniháttar áverka eftir
að vír lenti á honum og
svipti honum fyrir borð er
báturinn var að veiðum í
Önundarfirði um kl. 22:30
á miðvikudagskvöld í síðustu viku. Talið er að snarræði félaga hans um borð
hafi orðið vélstjóranum til
bjargar.
12

Sex manna áhöfn er á Skel
ÍS og voru þrír þeirra uppi á
dekki þegar slysið varð. Talið
er að Már hafi verið í sjónum
í um tvær mínútur, en á þessum slóðum var lofthiti mínus
5-6 gráður þegar atvikið átti
sér stað. Nýbúið var að hífa
upp plóg skipsins og poka
þegar vír slitnaði sem hélt
plóginum og slóst vír í Már
með þeim afleiðingum að
hann féll fyrir borð. Már mun
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hafa stungist ofan í sjóinn en
komið strax upp aftur og hélt
hann rænu allan tímann.
Skipstjóranum og öðrum
skipverja tókst að draga Már
aftur um borð í bátinn og var
umsvifalaust siglt með hann í
land. Hann var lagður inn á
Fjórðungssjúkrahúsið á Ísafirði. Már mun hafa marist
töluvert auk þess sem blæddi
Már Óskarsson vélstjóri, var enn á sjúkrahúsinu á Ísafirði á föstudag þegar ljósmyndari
inn á vöðva.
blaðsins var þar á ferð.
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Jóna Símonía Bjarnadóttir og Þórdís Þorleifsdóttir

Bolla, bolla, flengibolla

Mánudagurinn í 7. viku
fyrir páska nefnist bolludagur
en hér á Ísafirði ber hann líka
heitið maskadagur. Sá siður
að flengja fólk og borða bollur
á sér rætur í katólskum sið en
til Íslands barst hann seint á
19. öld. Heitið bolludagur
kemur þó fyrst fram á þessari
öld. Erlendis tíðkaðist að slá
köttinn úr tunnunni þennan
dag og mun sá siður hafa borist hingað fyrir 1870 sem og
sá siður að drengir klæddust
grímubúningi og marséruðu
um götur bæjanna með söng
og betli. Þótti mörgum þetta
hinir verstu ósiðir og svo fór
að þeir lögðust smátt og smátt
af. Akureyringar héldu þó í
hefðina en þar varð sú breyting um 1915 að siðirnir
fluttust yfir á öskudag. Marséring og kattarslagur breiddust síðar út um land frá Akureyri og nú er svo komið að
flestir landsmenn telja öskudaginn hinn eina sanna
maskadag.
Ísfirðingar hafa þó staðið
af sér villutrúna og halda enn
í þann sið að maska á bollu-

dag. Lengi vel var dagurinn
sérstakur hátíðisdagur í bænum sem hófst með flengingum
snemma dags. Frægt er að
Þorvaldur Jónsson læknir lá í
rúmi sín u svo lengi sem
nokkur von var á krökkum.
Um 1930 vann Gunnar Ólafsson, síðar arkitekt, það afrek
að flengja heima hjá sjálfu
yfirvaldinu Oddi Gíslasyni
sýslumanni. Munu fáir hafa
leikið það eftir. Þegar kvöldaði
tók fullorðna fólkið við og
gekk grímuklætt um götur
bæjarins og vísiteraði í hús
við misjafnar undirtektir. Ekki
er vitað hvenær börnin tóku
við þessum sið en síðustu 5060 árin hafa ísfirsk börn
maskað á bolludag. Það var
mikil spenna í kringum maskana, huga þurfti að búningum
og sögunni um uppruna hvers
og eins. Hver maski hafði sitt
nafn, sinn uppruna og sinn
áfangastað auk þess sem hann
varð að vera viðbúinn hinum
ýmsu spurningum um útlit sitt
og ferðir. Að launum fyrir
sögu sína fékk maskinn góðgæti en það er tiltölulega nýtt

Seljalandsvegur 68
til sölu á aðeins
kr. 10.500.000.Einbýlishúsið að Seljalandsvegi 68 á Ísafirði
er til sölu. Húsið sem er u.þ.b. 200m² er
mikið endurnýjað m.a. með Steni klæðningu.
Ný eldhúsinnrétting, nýtt parket, nýir gluggar
og fleira. Frábær staðsetning. Sjón er sögu
ríkari.
Allar nánari upplýsingar gefur Guðlaug í
síma 555 4783.

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

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

14
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Stjörnustelpa og Gilitrutt, maskar frá því um 1985.
fyrirbæri að safna sælgæti í er að maskarnir fóru sjaldnast
poka svo og að syngja fyrir út fyrir sín hverfi og svo mun
húsráðendur.
vera enn.
Fyrir tíma fjöldaframleiddGrímuböll voru fastir liðir í
ra grímubúninga eins og Súp- bæjarlífinu um árabil og voru
erman og Batman voru hinar ætíð vel sótt. Í blaðinu Vestra
fjölbreyttustu verur á ferð, árið 1904 má m.a. lesa eftirvofur, förukerlingar, fyllibytt- farandi frétt: ,,Grímuball var
ur, fínar frúr, kúrekar og jafn- haldið hjer í bænum á mánuvel heilu fjölskyldurnar.
daginn var, í þremur stöðum
Venjulega voru búningarnir og var alls staðar húsfyllir.”
gerðir úr því sem hendi var Eitt þeirra félaga sem stóð
næst, þannig komu gömlu fyrir grímuböllum um árabil
jakkafötin hans pabba, kjóll- var Kvenfélagið Ósk sem
inn hennar mömmu og sjalið stofnað var árið 1907. Þegar
hennar ömmu í góðar þarfir. árið 1914 stóðu konurnar fyrir
Úr lopa var hægt að gera hið því að panta búninga sérstakfínasta skegg og ekki var verra lega fyrir ballið svo og að veita
að eiga praktíska hluti eins og verðlaun fyrir þá bestu. Lögðu
brennivínspela, pípu og snuð. margir á sig mikla vinnu við
Grímurnar voru af ýmsu tagi. að hanna og sauma búninga
Nælonsokkar þóttu góðir svo fyrir þessi böll sem haldin
og léreftsgrímur en á þær var voru í Alþýðuhúsinu eftir tilhægt að mála hin ýmsu andlit. komu þess.
Einn viðmælenda okkar
En það fór með þessa
minntist þess að rótarbréf var skemmtan eins og svo margar
notað sem kinnalitur á grím- aðrar, með tilkomu sjónvarpsurnar og brendir korktappar ins og annars afþreyingarefnis
til að marka augnbrúnir. Síðar duttu þær uppfyrir og heyra
leystu snyrtivörur og tússlitir nú sögunni til. Eins og með
þetta af hólmi. Athyglisvert maskana forðum hafa börnin

HELGAR

sjónvarpið
19.30
20.00
20.55
22.35
00.30

Fréttir
Lois og Clark (21:22)
Eldibrandur
Bráður bani
Pörupiltar (e)
(Bad Boys)
02.25 Réttvísin er blind (e)
(Blind Justice)

FIMMTUDAGUR
09.00
09.15
13.00
14.30
16.00
16.25
16.50
18.00
18.05
19.00
19.30
20.00
20.35
21.35
22.30
22.50
23.40
01.10

Línurnar í lag
Sjónvarpsmarkaður
Gyðjurnar (e)
Ást eða peningar (e)
Eruð þið myrkfælin?
Steinþursar
Með afa
Fréttir
Nágrannar
19>20
Fréttir
Ljósbrot
Systurnar (16:28)
Morðsaga (16:18)
Kvöldfréttir
Stræti stórborgar (21:22)
Ást eða peningar (e)
Gyðjurnar (e)

FÖSTUDAGUR
09.00
13.00
13.45
15.00
15.35
16.00
16.25
16.50
17.15
18.00
18.05
19.00

Línurnar í lag
Stræti stórborgar (21:22) (e)
Þorpslöggan (12:15) (e)
Ellen (11:25) (e)
NBA tilþrif
Skot og mark
Steinþursar
Jói ánamaðkur
Glæstar vonir
Fréttir
Tónlistarmyndbönd
19>20

LAUGARDAGUR
09.00
09.50
10.45
11.10
11.35
12.00
12.45
13.10
14.50
16.55
18.30
19.00
19.30
20.00
20.30
21.00

Með afa
Bíbí og félagar
Andinn í flöskunni
Ævintýri á eyðieyju
Dýraríkið
Beint í mark með VISA
NBA molar
Ævintýri Sinbads (e)
Enski boltinn
Körfubolti kvenna
Glæstar vonir
19>20
Fréttir
Simpson-fjölskyldan (2:24)
Cosby (18:25)
Bilað verkefni
(My Science Project)
Menntaskólastrákurinn Michael Harlan hefur einkum áhyggjur af tvennu:
Kærastan hefur sagt honum upp og
hann á ólokið einu verkefni til að
geta útskrifast. Gamli hippinn sem
kennir Michael raunvísindi hefur
gefið honum tveggja vikna frest til
að ljúka rannsóknarverkefninu. Nú
er að hrökkva eða stökkva. Í skjóli
nætur fer Michael óboðinn í birgðastöð hersins og þar uppgötvar hann
nýjar víddir raunvísindanna.
22.40 Til síðasta manns
(Last Man Standing)
00.25 Sannar lygar (e)
(True Lies)
02.45 Eldur og blóð (e)

Búningarnir á þessari mynd unnu fyrstu og önnur verðlaun
á grímuballi Kvenfélagsins Óskar árið 1957. Ljósm: Jón
Aðalbjörn.

Kötturinn sleginn úr tunn- Búningarnir sem hlutu önnunni í Kaupmannahöfn um ur verðlaun árið 1957.
1830. Úr bók Davidsen: Fra
Ljósm: Jón Aðalbjörn.
det gamle Kongens Köbenhavn frá árinu 1883.
nú yfirtekið grímuböllin sem heim á bolludagskvöld.
nú eru haldin á vegum skólHeimildir:
anna. Maskadagurinn er því
Árni Björnsson:
með sanni orðinn dagur barnSaga daganna.
anna og við hin ættum að sjá
Gjörðabækur
sóma okkar í að viðhalda
Kvenfélagsins Óskar.
hefðinni og taka vel á móti
Vestri 20. febrúar 1904.
þeim þegar þau sækja okkur Viðtöl við nokkra Ísfirðinga.

HELGAR

HELGAR

veðrið

sportið

SUNNUDAGUR
09.00 Sesam opnist þú
09.30 Ævintýri Mumma
09.45 Tímon, Púmba og félagari.
10.10 Andrés Önd og gengið
10.35 Spékoppur
10.55 Svalur og Valur
11.20 Ævintýrabækur Enid Blyton
11.45 Madison (21:39) (e)
12.10 Tónlistarmyndbönd (e)
13.00 Íþróttir á sunnudegi
16.30 Sjónvarpsmarkaðurinn
16.50 Húsið á sléttunni (10:22)
17.40 Glæstar vonir
18.00 Vampírulíf (e)
19.00 19>20
19.30 Fréttir
20.00 Seinfeld (22:24)
20.30 Heima
Sigmundur Ernir Rúnarsson heimsækir skemmtilegt fólk, ræðir við það
um lífið og tilveruna og skoðar
húsakynnin. Í kvöld er tekið hús á
séra Gunnari Björnssyni og Ágústu
Ágústsdóttur.
21.00 Fólskuverk
(Hollow Reed)
Hannah og Martyn hafa verið gift í
10 ár þegar Martyn tilkynnir eiginkonunni fyrirvaralaust að hann sé
hommi. Þau hjónin eiga saman níu
ára son en nú hrynur fjölskyldulífið
til grunna. Martyn yfirgefur Hannah
og byrjar í sambúð með elskhuga
sínum. Þetta ráðslag kemur mjög illa
niður á syninum unga og ástandið
versnar til muna þegar hjónin byrja
að deila um forræði yfir piltinum.
22.45 60 mínútur
23.35 Útvarpsmorðin (e)
(Radioland Murders )
Þessi gamansama mynd gerist undir
loka fjórða áratugarins þegar verið
var að hleypa af stokkunum nýrri
útvarpsstöð í Chicago.

FIMMTUDAGUR
08.30
10.30
16.45
17.30
17.35
17.50
18.00
18.30
19.00
19.50
20.00
20.30
21.05
21.30
22.10
23.00
23.15
23.30
00.25

Skjáleikur
Alþingi
Leiðarljós
Fréttir
Auglýsingatími
Táknmálsfréttir
Stundin okkar
Undrabarnið Alex (15:26)
Ólympíuhornið
Veður
Fréttir
Dagsljós
Frasier (21:24)
...þetta helst
Saksóknarinn (2:22)
Ellefufréttir
Króm
Ólympíuhornið
ÓL í Nagano

FÖSTUDAGUR
09.55 ÓL í Nagano
13.00 Skjáleikur
15.00 ÓL í Nagano
16.45 Leiðarljós
17.30 Fréttir
17.35 Auglýsingatími
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Fjör á fjölbraut (13:26)
19.00 Ólympíuhornið
19.50 Veður
20.00 Fréttir
20.30 Dagsljós
21.10 Gettu betur (1:7)

Frá kl. 16:00 til kl. 19:00 og frá
kl. 20:00 til kl. 23:30alla daga

Nýjar myndir kr. 400,- ( ein eldri frí með)

Mikið úrval af myndum og góð þjónusta!

Vandaðu
til verks...
... verslaðu í
Vídeóhöllinni

GVERVIHNATTA
Spurningakeppni framhaldsskólanna.
22.05 Með köldu blóði (1:2)
Bandarísk sakamálamynd frá 1996
gerð eftir samnefndri sögu Trumans
Capote um tvo fyrrverandi fanga sem
frömdu hrottaleg morð í Kansas árið
1959 og um leit lögreglunnar að þeim.
Seinni hluti myndarinnar verður
sýndur á laugardagskvöld.
23.40 Ólympíuhornið
00.25 ÓL í Nagano
03.55 ÓL í Nagano
05.30 Útvarpsfréttir

LAUGARDAGUR
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
10.35 Viðskiptahornið
10.50 Þingsjá
11.15 Hlé
13.00 ÓL í Nagano
15.00 ÓL í Nagano
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Dýrin tala (23:39)
18.30 Hafgúan (10:26)
19.00 Ólympíuhornið
19.30 Króm
19.50 Veður
20.00 Fréttir
20.35 Lottó
20.45 Enn ein stöðin
21.15 Brjóstsviði
Bandarísk bíómynd frá 1986. Aðalhlutverk leika Meryl Streep, JackNicholson, Jeff Daniels og Maureen
Stapleton.
23.05 Með köldu blóði (2:2)
00.35 ÓL í Nagano
04.50 ÓL í Nagano
07.30 Útvarpsfréttir

SUNNUDAGUR
09.00 ÓL í Nagano
10.30 Morgunsjónvarp barnanna

12.30 Ólympíuhornið
13.00 ÓL í Nagano
15.50 Sirkusstúlkan
17.25 Nýjasta tækni og vísindi
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar
18.30 Milli vina (5:11)
19.00 Ólympíuhornið
19.50 Veður
20.00 Fréttir
20.30 Sunnudagsleikhúsið
Róbert Elíasson snýr heim frá
útlöndum. Sjónvarpsleikrit eftir
Davíð Oddsson frá 1977.ýning.
Textað á síðu 888 í Textavarpi.
21.25 Veisla í farangrinum
22.05 ÓL í Nagano
22.50 Glerbrot
(Broken Glass)
Bresk/bandarísk sjónvarpsmynd frá
1996 gerð eftir samnefndu leikriti
Arthurs Millers. Leikstjóri er David
Thacker og aðalhlutverk leika
Mandy Patinkin, Henry Goodman,
Margot Leicester og Elizabeth
McGovern. Þýðandi: Anna Hinriksdóttir.
00.25 Útvarpsfréttir
00.35 Skjáleikur

E r t þ ú a ð l e i t a a ð : s p e n n u m ú s i k s a n n s ö g u g a m a n d r a m a h r y l l i n g s f r æ ð s l u æ v i n t ý rav í s a n d a b a r n at e i k n i m y n d

Opnunartími í Vídeóhöllinni

sjónvarpið
TV2
NORGE

TV3
D+N+S

TV
DANMARK

KANAL 5
SVERIGE

MTV
EUROPE

DR2
DANMARK

NRK1

Horfur á fimmtudag:
Norðaustan kaldi eða stinningskaldi. Snjókoma eða slydda
um norðanvert landið en víða
þurrt suðvestanlands
Horfur á föstudag:
Austan kaldi eða stinningskaldi, rigning eða slydda um
sunnan og austanvert landið en
annars þurrt að mestu.
Á laugardag:
Breytileg átt, gola eða kaldi,
víðast léttskýjað og þurrt.
Á sunnudag:
Sunnan hvassviðri og rigning
um sunnan og vestanvert landið

Norska ríkissjónvarpið sýnir beint frá keppni á
Ólympíuleikunum í Nagano öll kvöld vikunnar, frá
miðnætti til hádegis daginn eftir.
Sunnudagur 22. febrúar kl. 09:00-10:30
Lokaathöfn Ólympíuleikana í Nagano

CNN
USA

NRK 2
NORGE

NRK 1
NORGE

TV 3 - NOREGUR
Miðvikudagur 18. febrúar kl. 19:40
Chelsea - Arsenal
Sunnudagur 22. febrúar kl. 13:45
Ítalski boltinn

BBC PRIME
ENGLAND

TV2 - NOREGUR
TV2 í Noregi sýnir alla daga vikunnar frá keppni
á Ólympíuleikunum frá kl 05:00-11:00

CARTOON
TNT - USA

CANAL+ GUL
Föstudagur 20. febrúar kl. 01:05
NBA - Minnesota - Houston Rockets
Sunnudagur 22. febrúar kl. 15:55
Newcastle - Leeds

CANAL+
NORGE
DANMARK
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Bæjarins besta
ÓHÁÐ

BÍLATANGI
Ísafirði
Símar 456 3800 og 456

4580

FRÉTTABLAÐ

Á VESTFJÖRÐUM

Stofnað 14. nóvember 1984 Sími 456 4560 Fax 456 4564  Netfang: hprent@snerpa.is  Verð kr. 200 m/vsk

Þrátt fyrir að lið KFÍ hafi beðið lægri hlut í úrslitaleik Renault bikarkeppninnar á laugardag er óhætt að segja að stuðningsfólk liðsins ,,Ísfólkið"
hafi sigrað stuningsmenn liðs Grindavíkur á áhorfendapöllunum. Stemmningin hjá ,,Ísfólkinu" var slík að aldrei hafði annað eins sést í
Laugardalshöll. Sjá nánar frétt og myndir á bls. 6 og 7.

Miklar mannabreytingar verða í bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar

Sex af ellefu bæjarfulltrúum hafa ákveðið að hætta

Fulltrúaráð sjálfstæðisfélaganna í Ísafjarðarbæ ákvað
á fundi í síðustu viku að hætt
yrði við fyrirhugað prófkjör
fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar vegna dræmrar
þátttöku. Eins og greint var
frá í síðasta blaði, tilkynntu
aðeins fjórir einstaklingar um
þátttöku í prófkjörinu, sem
áætlað var að halda 21. febrúar, en samkvæmt lögum
flokksins þarf að lágmarki tólf
frambjóðendur til að hægt sé
að efna til prófkjörs. Þau sem
buðu sig fram voru Pétur H.R.
Sigurðsson, Ragnheiður Há-

konardóttir, Þorsteinn Jóhannesson og Ólafur Ásberg Árnason. Hvorki Magnea Guðmundsdóttir, Jónas Ólafsson,
Halldór Jónsson né Kolbrún
Halldórsdóttir, tilkynntu um
þátttöku, en þau eru öll starfandi bæjarfulltrúar flokksins
í dag. Á fundi fulltrúaráðsins
var kosin uppstillinganefnd,
sem á að koma með tillögu að
skipan frambjóðenda á lista
flokksins.
Ljóst er að miklar mannabreytingar verða í bæjarstjórn
Ísafjarðarbæjar eftir kosningarnar í vor. Af núverandi

bæjarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins hafa Jónas Ólafsson, Magnea Guðmundsdóttir
og Halldór Jónsson lýst því
yfir að þau gefi ekki kost á sér
áfram og allt mun vera á huldu
um hvað Kolbrún Halldórsdóttir gerir, hvort hún hættir
afskiptum af pólitík, bjóði sig
fram á lista flokksins eða bjóði
fram sér, en eins og kunnugt
er klufu hún og Jónas Ólafsson, meirihlutasamstarf Sjálfstæðisflokks og Alþýuflokks
undir lok síðasta árs vegna
ágreinings um skólamálið
svokallaða.

Funklistinn, sem var sigurvegari kosninganna fyrir
tveimur árum, hefur ákveðið
að bjóða ekki fram í kosningunum í vor og hætta því báðir
bæjarfulltrúar listans, þeir
Kristinn Hermannsson og
Kristján Freyr Halldórsson,
sem kom inn í bæjarstjórn á
haustdögum fyrir Hilmar
Magnússon, afskiptum af
pólitík í lok kjörtímabilsins.
Þá hefur Smári Haraldsson,
bæjarfulltrúi F-lista Óháðra,
Kvennalista og Alþýðubandalags, ákveðið að hætta afskiptum af sveitarstjórnarmálum í

vor. Annar kjörinn bæjarfulltrúi F-listans, Jóna Valgerður
Kristjánsdóttir, lét af störfum
er hún flutti úr sveitarfélaginu
en við starfi hennar tók Guðrún Á. Stefánsdóttir. Óvíst er
hvort hún heldur áfram afskiptum af pólitík. Eftir standa
því bæjarfulltrúarnir Þorsteinn Jóhannesson af D-lista,
Sigurður R. Ólafsson af Alista og Kristinn Jón Jónsson
af B-lista, en þeir tveir síðastnefndu hafa ekkert látið uppi
um hvort þeir hyggist halda
áfram í bæjarpólitíkinni í
Ísafjarðarbæ.
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