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Sjálfstæðisflokkurinn

Skipar Birna
efsta sætið?

Þrátt fyrir að aðeins séu
tveir mánuðir þar til landsmenn kjósa til sveitarstjórna
hafa framboðslistar í Ísafjarðarbæ ekki verið lagðir fram.
Samkvæmt upplýsingum
blaðsins mun ýmissa breytinga vera að vænta á listunum
þremur sem þegar hafa ákveðið að bjóða fram sem felast að
stærstum hluta í miklum
mannabreytingum.
Blaðið hefur heimildir fyrir
því að hugmyndir séu uppi
innan Sjálfstæðisflokksins að
konur skipi þrjú efstu sætin
og hafa í því sambandi verið
nefndar þær Birna Lárusdóttir
á Þingeyri sem væntanlega

mun skipa fyrsta sætið og
Hildur Halldórsdóttir á Flateyri og Ragnheiður Hákonardóttir á Ísafirði. Þá hefur
heyrst að Kristján Kristjánsson á Ísafirði skipi fjórða sæti
listans, Þorsteinn Jóhannesson það fimmta og Gísli
Úlfarsson eða Halldór Jónsson það sjötta.
Þá mun vera ákveðið að
Bryndís Friðgeirsdóttir skipi
efsta sæti sameiginlegs lista
Alþýðuflokks, Alþýðubandalags, Kvennalista og óháðra
og að Sigurður R. Ólafsson
verði þar í öðru sæti. Engar
upplýsingar hafa fengist um
niðurröðun á lista Framsóknar.

Hornstrandir

Neyðarblysum
stolið að Látrum

Við eftirlit björgunarsveitarmanna og Landhelgisgæslu
á slysavarnaskýlum á Vestfjörðum í síðustu viku, kom í
ljós að neyðarblysum og flugeldum hafði verið stolið úr
skýli að Látrum í Aðalvík.
Í eftirlitsferðinni var á annan tug skýla skoðaður. Talið

er að ferðalangar hafi haft
blysin á brott með sér í sumar
eða í haust, en um mikilvægan
öryggisbúnað er að ræða fyrir
svæðið. Það eru vinsamleg
tilmæli til þeirra sem eiga leið
um svæðið að láta allan búnað
í skýlunum í friði.

Hlíf íbúðir aldraðra

Tvær umsóknir

Tvær umsóknir bárust um
stöðu forstöðumanns Hlífar,
íbúða aldraðra á Ísafirði en
starfið var auglýst laust til
umsóknar fyrir stuttu.

Umsækjendur voru þau
Elín Þóra Magnúsdóttir og
Guðmundur Marinósson.
Félagsmálanefnd mælir
með Elínu Þóru til starfsins.

Fæðing, líf
og dauði

Heimsókn hjá Friðnýju Jóhannesdóttur og dr.
Þorsteini Jóhannessyni, læknum á Ísafirði

Útgefandi:
H-prent ehf.
Sólgötu 9,
400 Ísafjörður
% 456 4560
o 456 4564
Netfang prentsmiðju:
hprent@snerpa.is

Stafræn útgáfa:
http://www.snerpa.is/bb
Ábyrgðarmenn:
Sigurjón J. Sigurðsson
Halldór Sveinbjörnsson
Ritstjóri:
Sigurjón J. Sigurðsson
Netfang ritstjórnar:
bb@snerpa.is

Bæjarins besta er aðili að samtökum bæjar- og héraðsfréttablaða.
Eftirprentun, hljóðritun, notkun ljósmynda og annars efnis er
óheimil nema heimilda sé getið.

Hvað vilja Vestfirðingar
í kjördæmamálinu?
Oft hefur því verið haldið
fram að nánast öll efnahagsvandamál Íslendinga mætti
Leiðari
leysa með því einu að fækka
þingmönnum Vestfjarða. Veldi
þeirra ógni þjóðarbúinu. Fámenni Vestfirðinga að baki hvers
þingmanns á móti fjölda kjósenda þingmanna fjölmennari
kjördæma, hafi leitt af sér óeðlileg ítök á Alþingi og beinlínis
komið í vegi fyrir að unnt væri að taka á málum á réttan hátt.
Það er önnur saga að Vestfirðingum hefur gengið erfiðlega
að koma auga á þessa yfirburði þingmanna sinna þótt vissulega
hafi þeir átt marga vaska og knáa kappa á Alþingi í gegnum
tíðina. Þaðan af síður fást þeir til að samþykkja ábyrgð sinna
manna einna á úrræðaleysi þingsins.
Fram til þessa hefur menn skort kjark til að orða
draumsýnina um fækkun þingmannaVestfjarða svo skorinort,
að best væri að leysa vandamálið í eitt skipti fyrir öll. Nú
hefur spurningunni: Detta þingmenn Vestfjarða út?, verið
velt upp með áberandi hætti svo sem vænta mátti þegar loks
er á málinu tekið.
Kjördæmaskipan á Íslandi hefur löngum verið eldfimt mál
þar sem óréttlætið hefur ríkt ofar öllu til viðhalds pólitískum
völdum.Að ekki skuli hafa verið gerðar marktækar breytingar
á kosningalögum í landinu síðan 1959, þegar núverandi
kjördæmaskipan gekk í gildi eftir langvarandi hremmingar,
sýnir að hagsmunagæsla stjórnmálamanna lætur ekki að sér
hæða þegar atkvæðin eru í húfi.
Innan kosningalaganefndar, sem nú ku eljusamari en oft
áður, munu m.a. vera uppi hugmyndir um að landinu verði
skipt í sex stór kjördæmi, þar af tvö í Reykjavík. Gangi þetta
eftir renna Vestfjarðakjördæmi og Norðurlandskjördæmin
tvö hugsanlega saman í eitt og út frá þeirri forsendu er
spurningin um brottfall þingmanna Vestfjarða sprottin, þar
sem Vestfirðingar mættu sín lítils móti Norðlendingum að
höfðatölu.
Ef ætlun kosningalaganefndar um að kosið verði eftir
nýjum lögum við Alþingiskosningarnar 2003 á að rætast þarf
að ganga rösklega til verks með laga- og stjórnarskrárbreytingar á yfirstandandi þingi.
Því er ekki seinna vænna en að þingmenn Vestfjarða tjái
hug sinn um breytingarnar á kosningalögunum. Hver er
afstaða þeirra? Og hvað segja Vestfirðingar almennt? Eiga
breytingar að miðast við það eitt að fjölga þingmönnum
þéttbýlis og fækka að sama skapi þingmönnum strjábýlis?
Eigum við að steypa saman landsbyggðakjördæmum með
einhverri reglustrikuaðferð? Eða, eigum við að stíga skrefið
til fulls og gera landið að einu kjördæmi?
Vestfirðingar eiga að leggja sitt af mörkum til umræðu og
áhrifa um breytta kjördæmaskipan. Niðurstaðan skiptir miklu
máli.
s.h.
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Jón Gíslason og Einar Ársæll Hrafnsson eigendur hinnar nýju verslunar sem opnuð var fyrir helgina. Á milli þeirra er
Einar Bjarnason, starfsmaður ACO í Reykjavík.

Ný verslun með tölvur og skrifstofuvörur opnuð

Tölvu- og skrifstofuvörur
frá ACO og Opnum Kerfum

Á föstudag opnaði ný verslun á Ísafirði sem hefur á boðstólum ýmsar tölvu- og skrifstofuvörur frá fyrirtækjunum
ACO hf., og Opnum Kerfum
hf., í Reykjavík. Eigendur

verslunarinnar sem heitir Jón
& Ársæll, eru tveir ungir Ísfirðingar, Jón Gíslason og Einar Ársæll Hrafnsson.
Að sögn Jóns mun verslunin bjóða upp á allar tölvu-

vörur frá framangreindum
fyrirtækjum auk ljósritunarvéla og faxtækja svo fátt eitt
sé nefnt. Þá mun verslunin
bjóða upp á Internettengingu
frá Heimsneti ehf.

Hin nýja verslun er að
Hafnarstræti 11 á Ísafirði þar
sem myndbandaleiga Jóhannesar Ragnarssonar var áður
til húsa.

Dagur Sameinuðu þjóðanna gegn kynþáttafordómum

Alþjóðleg dagskrá í sal
Grunnskólans á Ísafirði

Dagur Sameinuðu þjóðanna gegn kynþáttafordómum
er á laugardag. Af því tilefni
verður fjölbreytt dagskrá í sal
Grunnskólans á Ísafirði sem
hefst kl. 15. Að samkomunni
stendur fólk víðsvegar að af
norðanverðum Vestfjörðum,
þar á meðal fulltrúar frá á
fjórða tug landa í öllum
heimsálfum.
Tilgangurinn með samkomunni í Grunnskólanum er
ekki síst sá að vekja athygli á
þeirri menningarfjölbreytni
og þeim mannauð sem er að
finna á svæðinu, jafnframt því

að fólk geri sér glaðan dag.
Boðið verður upp á skemmtiatriði á alþjóðlega vísu s.s.
frásagnir, dans, söng og tónlistaratriði svo fátt eitt sé
nefnt. Þá verða kenndir þjóðdansar og slegið upp balli með
harmonikkuleik og danstónlist frá ýmsum löndum.
Þá verður boðið upp á
fjölbreytt kaffi- og matarhlaðborð, þar sem hægt verður að
gæða sér á hinum ýmsu matvörum, allt frá plokkfiski og
pönnukökum til austurlenskra
sælkerarétta. Bókmenntir,
myndbönd og þjóðlegir munir

Frá undirbúningsfundi fyrir samkomuna í Grunnskólanum.
Fulltrúar frá á fjórða tug landa taka þátt í dagskránni.
verða til sýnis og þá verður
Ekki hefur verið haldið upp
boðið upp á leikkrók fyrir á þennan dag fyrr hérlendis.
yngstu gestina.

Ísafjarðarbær

Ísafjarðarbær

Ísafjarðarbær

Vinabær 1000 ára

Snjósleðastyrk neitað

Ráðning kærð

Bæjarstjóra Ísafjarðarbæjar og forseta bæjarstjórnar hefur
verið boðið ásamt mökum til hátíðarhalda í tilefni af 1000
ára afmæli vinabæjar Ísafjarðarbæjar í Danmörku, dagana
3.-5. september nk. Gjöf Ísafjarðarbæjar til vinabæjarins
mun vera steinhnullungur með umgjörð sem unnin verður
af Jóni Sigurpálssyni myndlistarmanni á Ísafirði.

Á fundi bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar sem haldinn var á
mánudag var tekið fyrir erindi frá Elísabetu A. Pétursdóttur,
Sæbóli II á Ingjaldssandi þess efnis að bærinn styrki hana
til snjósleðakaupa. Bæjarráð sá sér ekki fært að verða við
erindinu, þar sem framlag ríkisins til vetrarsamgangna í
sveitarfélaginu hefur lækkað allaverulega á milli ára.
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Á fundi bæjarráðs Ísafjarðarbæjar á mánudag var lagt
fram bréf Kærunefndar jafnréttismála vegna kæru Agnesar
Karlsdóttur á ráðningu bæjarritara Ísafjarðarbæjar. Bæjarráð
fól lögmanni bæjarins að svara erindinu. Agnes var einn
þriggja umsækjenda um starfið en auk hennar sóttu um það
þeir Magnús Ólafs Hansson og Þorleifur Pálsson.

Anna Signý, Anita Ársól og Ástvaldur tóku sig vel út í grímubúningunum.

Kvenfélagið Von á Þingeyri

Árlegt grímuball
Árlegt grímuball
Kvenfélagsins Vonar á
Þingeyri var haldið í
Félagsheimilinu á
Þingeyri fyrir stuttu.
Góð þátttaka var á
ballinu og skemmtu
allir sér konungslega,
jafnt ungir sem aldnir.
Til hægðarauka fyrir
dansgesti leigði kvenfélagið búninga fyrir
ballið en kvenfélagskonur hafa saumað þá
á undanförnum árum
og eiga í dag veglegt
safn búninga.
Auk tónlistar af geisladiskum lék skólahljómsveit grunnskólans við
góðar undirtektir
ballgesta. Veitingarnar
voru ekki af lakari
endanum, snúðar og
skúffukökur, bakaðar af
mikilli list. Meðfylgjandi
myndir voru teknar á
grímuballinu.

Útsölumarkaður
í Ljóninu fimmtudag,
föstudag og laugardag

Einar Bragi, Harpa Sjöfn og Birta mættu á ballið sem
Dalmantíu-hundar en Dagný Björk lét sér nægja að ljónið
Simba.

fataverslun barnanna

Ljóninu, Skeiði, sími 456 4070

Þessi litla stúlka sem heitir
Dagmey Björk Kristjánsdóttir lét sig ekki vanta á
ballið þótt hún þyrfti að
sækja það frá Ísafirði.

Kvenfélagskonurnar Snædís, Gróa, Þorbjörg og Sigríður
stjórnuðu grímuballinu af mikilli reisn.

Þjónustustjóri
Lánasérfræðingur
Deildarkeppni Íslands í skák

Góður árangur Bolvíkinga
Síðari hluti Deildarkeppni
Íslands í skák fór fram í
Reykjavík fyrir stuttu. Á
meðal þátttakenda var sveit
frá Bolungarvík, sem keppti í
2. deild, og náði hún þeim
góða árangri að vinna sig úr
neðsta sæti deildarinnar upp í

annað sætið.
Árangur einstakra keppenda frá Bolungarvík var sem
hér segir: Guðmundur Gíslason fékk 3,5 vinninga af 4
mögulegum, Magnús Pálmi
Örnólfsson vann 4 af 4, Stefán
Andrésson 5 af 5, Guðmundur

Daðason 3 af 4, Unnsteinn
Sigurjónsson 3 af 7, Gísli
Gunnlaugsson 3,5 af 4, Sæbjörn Guðfinnsson 2 af 2,
Arinbjörn Gunnarsson 1 af 2,
Magnús Sigurjónsson 0,5 af
3 og Ægir Páll Friðbertsson
sem náði hálfum vinningi.

Íslandsbanki hf., auglýsir stöðu þjónustustjóra
/ lánasérfræðings á Ísafirði lausa til umsóknar.
Umsækjandi þarf að hafa viðskiptafræðimenntun
eða sambærilega menntun, góða skipulags- og
söluhæfileika og eiga gott með að umgangast
samstarfsmenn og viðskiptavini bankans.
Hann þarf auk þess að vera jafnvígur á hópvinnu
og sjálfstæði í vinnubrögðum.
Nánari upplýsingar veitir Halldór Margeirsson,
útibússtjóri á Ísafirði.
Umsóknir sendist Guðmundi Eiríkssyni,
starfsmannaþjónustu, Íslandsbanka hf.,
Kirkjusandi, 155 Reykjavík, fyrir 8. apríl 1998.
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Fæðing, líf og dauði...
Hjónin Friðný Jóhannesdóttir og dr. Þorsteinn Jóhannesson á Ísafirði eru
bæði læknar að mennt og starfi. Friðný er yfirlæknir á heilsugæslunni og
héraðslæknir en Þorsteinn er yfirlæknir Fjórðungssjúkrahússins. Þau komu
til Ísafjarðar í byrjun þessa áratugar eftir að hafa búið í Þýskalandi í tæplega
tíu ár. Friðný er frá Akureyri en Þorsteinn er borinn og barnfæddur
Ísfirðingur. Auk læknisstarfanna hefur Þorsteinn verið oddviti
sjálfstæðismanna í bæjarstjórn síðustu fjögur árin. Á þeim vettvangi getur
stundum verið nokkuð næðingssamt og hefur svo verið lengi. Bæjarins
besta heimsótti Friðnýju og Þorstein einn daginn á heimili þeirra við
Seljalandsveginn á Ísafirði. Veðrið var kalt og hryssingslegt eins og það
hefur löngum verið síðustu vikur og minnti svolítið á pólitíkina á Ísafirði.
Fyrsta spurningin til Þorsteins hefur lengi verið nokkuð áleitin: –Af hverju í ósköpunum ertu í bæjarmálunum,
af hverju er langskólagenginn
sérfræðingur eins og þú að
standa í argaþrasi af þessu
tagi? Er þetta svona gaman?
„Oft er þetta mjög gaman,
þegar vel gengur. En fyrst og
fremst geri ég það vegna þess
að ég hef áhuga á því umhverfi
sem ég lifi í. Og ef mér finnst
ég hafa þar eitthvað til málanna að leggja, hvers vegna
ekki? Bæjarmálin eru að vissu
leyti þegnskylduvinna. Einhverjir verða að taka þetta að
sér. Ég vil gera mitt til þess.“

Bæjarmálin gott mótvægi

fólks, sem maður verður síðan
að eiga við sjálfan sig og viðkomandi einstakling. Þetta eru
viðfangsefni sem læknirinn
getur ekki deilt með öðrum.
Þar eru bæjarmálin mjög gott
mótvægi. Á þeim vettvangi
er ég að fást við málefni okkar
allra, sem oft á tíðum er hægt
að deila með miklu fleirum.
Stundum hef ég sagt, að ef ég
ætti að vera í læknisstarfinu
einu, þá væri ég kannski ekki
hérna lengur.“

Þorsteinn: „Það er ekki
hætta á því. Þetta er ekki rétt
orðalag. Allt hefur sinn tíma
og allt er forgengilegt. Það er
hvorki gott fyrir staðinn né
okkur sjálf að við séum of
lengi. Ef menn eru alltaf á
sama staðnum, alltaf í sama
umhverfinu, þá er hætta á að
þeir staðni og fái ekki nauðsynlegt áreiti. Við reynum
vissulega bæði að komast á

Heimsókn hjá Friðnýju
Jóhannesdóttur og dr.
Þorsteini Jóhannessyni,
læknum á Ísafirði

námskeið á hverju ári, kynna
okkur nýjungar og fylgjast
með framþróuninni, en þetta
verður engu að síður erfiðara
með hverju árinu. Maður
staðnar og verður heimaríkari.
Það er óheppilegt fyrir hvern
stað að stjórnendur, eins og í
mínu tilviki, sitji of lengi. Og
faglega fyrir mig sjálfan er
það heldur alls ekki gott. Þess
vegna er ekki rétt að tala um
einhverja hættu á að missa

okkur eða hættu á að við
förum. Við förum einhvern
tímann. Þegar ég kom hingað
og tók við stöðu yfirlæknis
sagði ég þeim mönnum sem
réðu mig, að ég ætlaði að gefa
þessu kringum tíu ár. Ég hef
aldrei talað öðruvísi.“
– Og núna eru komin hvað?
„Það voru sjö ár í síðasta
mánuði.“
– Ert þú sátt við bæjarmálastörfin hjá bónda þínum?

Við förum einhvern
tímann
– Er ef til vill hætta á
því að missa ykkur
héðan?

Friðný: „Þetta er erfið
spurning hjá þér. Nei, ég er
ekki fullkomlega sátt við
þetta. Bæði finnst mér það
taka of mikinn tíma hjá honum, og líka heyrir maður út
undan sér og les í blöðum
ádrepur af ýmsu tagi sem ég
vildi heldur vera laus við.“

Að vera hjón í sama starfi
– Hvernig er að vera hjón
og jafnframt í sama starfi? Er
það kostur eða galli?
Friðný: „Mér finnst
það kostur. Þó að við
séum bæði læknar á

– Hefur þú aldrei fengið að
heyra það álit að þetta sé sóun
á menntun og hæfileikum?
„Nei. Hins vegar hef ég oft
fengið að heyra, að læknir eigi
ekki að blanda sér í pólitík.
Ég er engan veginn sammála
því. Ég tel einmitt að þetta sé
mjög gott jafnvægi fyrir
mig. Í læknisstarfinu er
verið að glíma við persón uleg vandamál

Hundarnir í Björgunarhundasveit Íslands
eru fóðraðir
á PURINA
þurrfóðri
Hvolpa

Hunda

Eldri hunda

FRÁBÆR NÆRING FYRIR HVERT ÆVISKEIÐ

Gefðu PURINA heilfóður daglega

FÆST Í VÖRUVALI Í STÓRUM SEKKJUM
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sama stað, þá er alls ekki eins
og við séum alltaf að vinna
saman. Við störfum hvort á
sínu sviði og oft hittumst við
ekki í vinnunni allan daginn.
En við skiljum áhyggjur hvors
annars. Við eigum gott með
að setja okkur inn í hugarheim
hvors annars og það er mjög
jákvætt.“
– Er nokkurn tímann minnst
á læknisfræði á heimilinu utan
vinnutíma?
Friðný: „Já, vissulega.“
Þorsteinn: „En áhugamálin
eru sem betur fer miklu fleiri
en starfið og við höfum um
margt fleira að ræða. En það
er mjög gott að geta skiptst á
skoðunum um dagleg störf
okkar og borið ákveðna hluti
hvort undir annað. Það gildir
um læknisfræði eins og allt
annað, að það er enginn einn
og endanlegur sannleikur til.
Það skiptir miklu að hafa fleiri
sjónarmið.“
Friðný: „Oft tekur fólk
áhyggjur sínar og vandamál
heim með sér og þá er gott að
geta rætt þau þar í stað þess
að sitja með þau einn. Í
læknisstarfinu er ekki einfaldlega hægt að loka á eftir sér
þegar vinnutíma lýkur og
skilja viðfangsefnin eftir niðri
á stofu. Þau fylgja manni í
huganum hvert sem er. Fyrir
nú utan bakvaktirnar. Þorsteinn er alltaf á bakvakt allan
sólarhringinn allan mánuðinn
og ég er á bakvöktum fjórðu
eða fimmtu hverja viku. Það
gefur því auga leið, að þetta
setur mark sitt á heimilislífið.“

Stöðugt á bakvakt
– Er algengt að þið þurfið
að rjúka út um miðja nótt eða
frá hálfkláruðum matnum eða
hverju sem þið kunnið að vera
að gera?
Friðný: „Já, það er algengt.
Annars er eins og það gangi
dálítið í bylgjum. Sumar nætur
er maður uppi alla nóttina.
Síðan geta liðið margar nætur
án þess að neitt gerist. Ég man
eftir ýmsum tilvikum þegar
við höfum verið hér með matarboð og Þorsteinn hefur verið
kallaður út og ekki komið
aftur fyrr en gestirnir hafa verið farnir.“
Þorsteinn: „Það er eins og
það sé helst þannig. Þegar
maður ætlar að gera eitthvað
fyrir sjálfan sig, þá er eins og
mestar líkur séu á því að vera
kallaður út. En auðvitað er
það tilviljun sem ræður og
væntanlega tekur maður helst
eftir slíkum tilvikum.“
Friðný: „Ég ber ekki við að
reyna slíkt þegar ég er á
bakvöktum.“

Heilbrigðisþjónustan
og niðurskurðurinn
– Hver er staða heilbrigðisþjónustunnar á þessu svæði í
samanburði við aðra landshluta?
Þorsteinn: „Hún er góð. Hér
hefur verið alveg ótrúlega
góður stöðugleiki heilsugæslulækna á undanförnum
árum. Ég hygg að fáir staðir á
landsbyggðinni hafi búið við
eins mikla samfellu heilsugæslulækna og Ísafjörður. En

ég neita því ekki, að það er
órói í öllu íslenska heilbrigðiskerfinu. Heilsugæslulæknar
eru fjarri því að vera sáttir við
nýgenginn úrskurð kjaranefndar. Ég óttast að erfitt
kunni að reynast að manna
stöður heilsugæslulækna í
framtíðinni, bæði hér og annars staðar. Við höfum verið
mjög lánsöm hér á Ísafirði að
þessu leyti á liðnum árum. En
nú óttast ég að þetta gæti
breyst, án þess að ég vilji í
sjálfu sér vera að mála skrattann á vegginn. Framtíðin í
þessu efni er í höndum hins
opinbera og þá ekki síst
heilbrigðisráðuneytisins.“
– Á undanförnum árum
hefur niðurskurður í heilbrigðiskerfinu verið mjög til umræðu. Hefur þessi niðurskurður sorfið mjög að hér fyrir
vestan?
Þorsteinn: „Já, svo sannarlega. Hjá hinu opinbera er sífellt verið að tala um að umbuna þeim sem standi sig í
sparnaði og nýtingu fjármunanna. Hér á Ísafirði var héraðshlutdeild sjúkrahússins aðeins
37% árið 1989 (héraðshluteild
er sá hluti sjúklinga á svæðinu
sem leggst inn á sjúkrahús í
heimabyggð). Nú leggjast
milli 65 og 70% af þeim sjúklingum á svæðinu sem þurfa á
spítalavist að halda inn á FSÍ.
Þrátt fyrir þetta hafa fjárframlög til stofnunarinnar ekki
verið aukin, heldur þvert á
móti verið skorin niður á
hverju ári að undanförnu, og
okkur finnst þetta ekki í
samræmi við það sem stjórnendur heilbrigðismála tala
um.“
Friðný: „Þegar skorið er
niður þrátt fyrir sífellt meiri
hagræðingu og sífellt fleiri
aðgerðir, þá finnst manni það
dálítil þversögn.“
– Forstjóri Tryggingastofnunar sagði fyrir nokkru eitthvað á þá leið, að ekki væri
hægt að semja við fólk með
grímur og hnífa. Sú lýsing
passar bæði við ræningja og
skurðlækna...
Þorsteinn: „Ég geri nú ráð
fyrir að þetta hafi verið sagt
meira í gamni en alvöru. En
ég hef ekki húmor fyrir gamni
af þessu tagi. Þetta er ekki til
þess fallið að sætta samningsaðila, miklu frekar þvert á
móti.“
– Einhverjir læknar virðast
telja líkur á því að úrskurður
kjaranefndar um kjör heimilislækna, sem kveðinn var upp
fyrir skemmstu, verði endurskoðaður...
Friðný: „Formaður nefndarinnar hefur látið í ljós það álit
að slíkt verði ekki gert.“
Þorsteinn: „Við sem búum
í dreifbýlinu skynjum þennan
úrskurð ekki á annan hátt en
þann, að meira sé verið að
hugsa um þéttbýlið á suðvesturhorninu en aðra landshluta. Það hefur ekki verið
neitt vandamál að manna
stöður í heilsugæslunni í
Reykjavík. Þar hefur fjöldi
lækna sótt um hverja lausa
stöðu. En ef við tökum Eskifjörð sem dæmi, þá hafa tugir
lækna komið þar og farið á
síðustu tveimum árum. Eina
vikuna voru þar fimm heilsu-

gæslulæknar, með öllu því
umstangi og kostnaði sem
slíkt hefur í för með sér. Sem
betur fer er víðsfjarri því að
við höfum búið við þannig
ástand hér. Stundum hefur
verið kvartað yfir heilbrigðisþjónustunni hérna, þó að það
sé mjög lítið upp á síðkastið.
Það er ljóst, að fáir staðir á
landinu búa við eins góða heilbrigðisþjónustu og hér á
Ísafirði, innan þess ramma
sem hægt er að veita.Aðgengið að henni er gott og brugðist
er hratt við, en vissulega eru
okkur skorður settar, bæði
hvað varðar tækjabúnað og
faglega þekkingu, því að við
erum náttúrlega með miklu
færri fagsvið hér en í Reykjavík.“
Friðný nefnir að miklu máli
skipti, að sjúklingurinn þekki
lækninn sinn og þurfi ekki
alltaf að vera að tala við nýja
og nýja lækna, sem eru svo
farnir aftur fyrr en varir. Nú
gerist ekki lengur að fólk segi
við hana, eins og þegar hún
var að byrja: „Það tekur því
ekki fyrir mig að vera að segja
þér sjúkrasögu mína, því að
þú verður farin þegar ég kem
næst.“

Þurfum sífellt
að vera að læra
– Áðan kom fram, að ekki
væri neinn endanlegur sannleikur í læknisfræði fremur

en á öðrum sviðum. Eru breytingarnar mjög örar? Verður
fljótt úrelt það sem fólk hefur
lært? Verður það sem er rétt í
dag orðið rangt á morgun?
Þorsteinn: „Við þurfum
alltaf að vera að læra.“
Friðný: „Já, það er augljóst
að við þurfum alltaf að vera
að læra eitthvað. Í grundvallaratriðum breytist reyndar ekki
mjög mikið en það koma alltaf
áherslubreytingar, nýjar meðferðir, ný lyf og síðan eru það
tækninýjungarnar. Hjá heimilislæknum er að vísu ekki
mikið um tækninýjungar.
Helst er það tölvuvæðingin
og tölvuskráningin á síðustu
árum. Og sífellt eru að koma
ný lyf, sem við verðum að
fylgjast með.“
– En í skurðlækningum?
Þorsteinn: „Það er sagt að
helmingunartími menntunar
okkar sé fimm ár. Á síðustu
árum hafa orðið miklar tækniframfarir í skurðlækningum.
Menn eru farnir að gera sömu
hlutina á allt annan hátt. Þar
má til dæmis nefna kögun,
kviðarholsaðgerðir í gegnum
rör eða „hnappagöt“. Það er
tækni sem er í þróun og við
sjáum ekki fyrir endann á. En
þessi tækni byggir vissulega
á því sem áður var. Við verðum
að vera sífellt að læra til þess
að halda í við tæknina. En eitt
breytist ekki, og það er reynslan. Því eldri sem ég verð, þeim
mun meiri virðingu ber ég
fyrir henni.

Það er rifjað upp, þegar
Þorvaldur Jónsson var héraðslæknir á Ísafirði fyrir hundrað
árum. Sagt er að hann hafi
verið dreginn á nautshúð yfir
heiðar á vetrum eftir að hann
tók að reskjast, ef liðsinnis
hans þurfti við í Önundarfirði
eða Súgandafirði. Margt hefur
breyst á skemmri tíma...
Þorsteinn: „Þegar ég var
unglæknir hér á Ísafirði fyrir
tveimur áratugum fór ég eitt
sinn að vetri til á skíðum yfir
Botnsheiðina í læknisvitjun.
Það var ævintýraferð. Með
mér fór Kristján Rafn Guðmundsson, Íslandsmeistari í
skíðagöngu.“
Fyrir tuttugu árum var
Þorsteinn hluta af kandídatsári
sínu á Ísafirði. Nú er aflagt að
ungum læknum sé skylt að
starfa ákveðinn tíma úti á landi
áður en þeir ljúka kandídatsprófi. Þorsteinn telur það miður: „Þetta fyrirkomulag vakti
áhuga margra á því að fara til
starfa úti á landi. Það er að
ýmsu leyti meira gefandi starf
að vera læknir í dreifbýlinu
og tengslin við fólkið nánari
en í þéttbýlinu syðra.“ Friðný:
„Eftir að þetta var lagt af er
erfiðara að manna héruðin úti
á landi.“

Framtíð Vestfjarða
Talið berst að framtíð Vestfjarða og hver hún verði. Þeir
innfæddu flytjast burt og fyrirtækin verða í staðinn að flytja

inn erlent vinnuafl. – Hver
verður þróunin hér á næstu
árum og áratugum?
Þorsteinn: „Nú ertu að nálgast dálítið mitt hjartans mál
fyrir utan læknisstarfið, þ.e.
landsmálapólitíkina
og
byggðastefnuna. Það er alveg
gefið mál, að landsbyggðinni
reiðir því verr af sem þenslan
er meiri á suðvesturhorninu.
Þenslan þar byggist á stóriðju
og stóriðjan byggist á stórvirkjunum sem allur landslýður tekur þátt í. Allir landsmenn eru látnir borga niður
raforkuverðið til stóriðjunnar.
Þó að við Vestfirðingar fengjum ekki nema brot af þessari
niðurgreiðslu og gætum boðið
okkar fátæklega iðnaði orku
á viðlíka verði, þá myndum
við halda betur í við suðvesturhornið en við gerum.
Landsbyggðin á enn möguleika, en til þess að hún geti
nýtt sér þá verða aðgerðir
stjórnvalda að koma til, alveg
á sama hátt og þær aðgerðir
sem við höfum horft upp á
undanfarin ár. Við höfum horft
á stjórnvöld beita sér af fullum
þunga fyrir uppb yggingu
stóriðju á suðvesturhorninu,
að ég tali nú ekki um fiskveiðistjórnunarkerfið, sem var
stjórnvaldsaðgerð. Þetta
tvennt er hægt og bítandi að
draga máttinn úr landsbyggðinni. Það er allt að flytjast
suður á land og ég vil meina
að það sé fyrir tilstuðlan
stjórnvalda. Sífellt er verið að
klifa á því að við landsbyggðarmenn njótum styrkja. En ég
vil bara spyrja: Hvað er það
annað en ákveðið form styrkja, að hafa alla stjórnsýslu
ríkissjóðs í Reykjavík? Ætli
rekstur eins ráðuneytis kosti
ekki eitthvað yfir hundrað
milljónir á ári að jafnaði? Og
hvað eru ráðuneytin mörg?
Hvað eru mörg stöðugildi
bundin í ráðuneytunum? Hver
ætli séu margfeldisáhrifin af
hverju stöðugildi í opinberri
þjónustu? Þessa njótum við
ekki hér. Svo er verið að býsnast yfir því þegar einhverjum
peningum er varið í uppbyggingu vega úti á landi.“
– Telur þú rétt og raunhæft
að einhver ráðuneyti verði
flutt út á land?
„Nei. Það er fráleitt að láta
sér detta slíkt í hug. Það er
bæði sjálfsagt og eðlilegt að
stjórnsýslan sé á einum og
sama staðnum, í höfuðborginni. En mér finnst jafnframt
að menn eigi að líta á það sem
ákveðinn styrk við það svæði.
Landsbyggðin á að njóta
einhvers annars í staðinn.“

Þegnunum mismunað
herfilega
– Þú hefur verið ómyrkur í
máli um kvótakerfið og þá
gríðarlegu eignatilfærslu frá
byggðarlögum til einstaklinga
sem það hefur í för með sér.
Ertu ekki dálítið á skjön við
þinn eiginn flokk með þessari
gagnrýni?
„Nei, það held ég ekki. Ég
held nú að flestir sjálfstæðismenn séu það miklir jafnaðarmenn í sér að þeir sjái ójöfnuðinn í þessu kerfi. Að mínum
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dómi er spurningin ekki hvort,
heldur hvenær menn fara að
snúa ofan af þessu. Og vissulega var stigið stórt skref í
réttlætisátt í lok síðasta árs,
þegar komið var í veg fyrir að
menn gætu afskrifað kvótann.“
– Ætli þetta kerfi og afleiðingar þess gæti ekki verið
róttækasta eignatilfærsla á
Íslandi frá því á siðskiptatímanum...?
Þorsteinn: „Ég hef nú tekið
dýpra í árinni og sagt opinberlega, að engin stjórnvaldsaðgerð frá upphafi Íslandsbyggðar hafi mismunað þegnunum svo herfilega.“
– Ertu vinstrisinnaður sjálfstæðismaður?
„Ég veit það ekki. Ég er
kannski mikill íhaldsmaður í
eðli mínu. Ég ánetjaðist
snemma skoðunum Sjálfstæðisflokksins. Í menntaskóla var ég einn af fáum sjálfstæðismönnum meðal minna
skólasystkina. Í háskóla var
ég hægrisinnaður þegar allir
voru vinstrisinnaðir. En einhvern veginn er það svo, að
þessir vinstrisinnuðu skólafélagar mínir eru yfirleitt
komnir langt til hægri við mig
núna. Ég vil ekki telja mig
vinstrisinnaðan, en í eðli mínu
styð ég jöfnuð og berst fyrir
honum. Hins vegar er hinn
algeri jöfnuður ekki til. Hann
er aðeins útópía sem ég gef
ekkert fyrir. Hver og einn á að
fá að njóta þess sem hann
leggur á sig. Þeir eiga að njóta
eldanna sem fyrstir kveikja
þá, enda þótt sú sé oft ekki
raunin.“

Svolítið um upprunann
Friðný Jóhannesdóttir er
fædd og uppalin á Akureyri.
Jóhannes Hermundarson faðir
hennar er Akureyringur en
Anna Hermannsdóttir móðir
hennar er frá Húsavík. Af
hverju talar hún þá ekki norðlensku?
„Hún hefur bara slípast af
mér. Það er líklega einhver
aðlögunarhæfni að taka upp
þá mállýsku sem töluð er þar
sem maður er hverju sinni!
Þegar ég fer norður, þá líða
ekki margir dagar áður en
gamli norðlenski blærinn
byrjar að gera vart við sig á
ný.“
Föðuramma Friðnýjar,
Guðrún Guðmundsdóttir, var
fædd hér á Hafrafelli í Skutulsfirði, þannig að það er vestfirskt blóð í henni líka. Afi
Friðnýjar var byggingameistari á Akureyri og kom til Ísafjarðar um 1920 til starfa við
húsbyggingar hjá Sameinuðu
verslununum. Hann hafði
síðan á brott með sér konu úr
héraðinu þegar hann fór aftur
norður. „Ég ólst vissulega upp
við mikla ást á Ísafirði. Á
veggnum hjá ömmu minni var
falleg ljósmynd af Ísafirði og
hana hafði ég fyrir augunum
á hverjum degi.“
Friðný fetaði hinn hefðbundna menntaveg Akureyringa, gekk í MA og lauk
stúdentsprófi þaðan. Þorsteinn var aftur á móti í MR.
„Við erum að sjálfsögðu ekki
sammála um hvor sé betri!“
6

Afi Þorsteins og alnafni er
séra Þorsteinn Jóhannesson,
fyrrum prófastur í Vatnsfirði,
sem verður tíræður í næstu
viku. Hann er einnig stúdent
frá MR.
Þorsteinn (yngri) er fæddur
í húsi móðurforeldra sinna að
Mjallargötu 8 á Ísafirði,
Magnúsar Jónssonar skipstjóra og Hannesínu Bjarnadóttur. Foreldrar hans eru þau
Sjöfn Magnúsdóttir og Jóhannes Þorsteinsson á Ísafirði.
Bæði Friðný og Þorsteinn eiga
nokkuð mörg systkini á vorrar
tíðar mælikvarða. Sonur
þeirra er Jóhannes, sem er 19
ára og stundar nám á fyrsta
ári í rafmagnsverkfræði við
Háskóla Íslands. Friðný:
„Hann var með eitt alveg á
hreinu: Alls ekki í læknisfræði!“
Svo vill til, að forfeður Friðnýjar og Þorsteins beggja
bjuggu norður á Langanesi og
var stutt á milli. Jóhannes
langafi Þorsteins orti þar um
alla sveitunga sína og meðal
annars kvað hann svo um
Friðnýju Óladóttur, ömmu
Friðnýjar:
Auðarsólin, ætíð fríð,
ýngd í skjóli' á vorin,
eins og fjóla í fjallahlíð,
Friðný Óla borin.
Friðný: „Þessa vísu fór séra
Þorsteinn með fyrir mig í
fyrsta skipti sem ég hitti
hann.“

Í læknisfræði
– Ákváðuð þið snemma að
fara í læknisfræði? Var það
löngu ákveðið eða bara tilviljun?
Þorsteinn: „Ég ákvað það
þegar ég var strákur og hélt
mig við það alveg fram í
landspróf. Þá var ég farinn að
slugsa svolítið og hafði hægt
um framtíðaráformin. Þegar
ég var átján ára var það hins
vegar alveg ljóst að þetta var
það sem ég vildi og ætlaði.“
Friðný: „Hjá mér var þetta
var frekar tilviljun. Eftir
stúdentspróf fór ég í Tækniskólann og lauk námi í meinatækni og starfaði í þeirri grein
í fimm ár, alveg þangað til við
fórum til Þýskalands. Þar var
ég í fyrstu heima með Jóhannes okkar lítinn. Það var erfitt
að fá atvinnuleyfi í Þýskalandi, en þó var ég lítilsháttar
í afleysingum sem meinatæknir. Mér var farið að leiðast
dálítið heima og fannst ég geta
gert eitthvað meðfram húsmóðurstörfunum, þannig að
ég sótti um í læknisfræði og
ætlaði að taka einhverja kúrsa
sem gætu orðið mér að gagni.
Ég fékk inngöngu og síðan
vatt þetta upp á sig. Mér fannst
námið skemmtilegt og ég náði
prófunum. Þegar ég var búin
með erfiðasta áfangann eftir
tvö ár og komin í gegnum
helstu síuna, þá fannst mér að
ég gæti alveg haldið áfram.“
Þorsteinn starfaði fyrst sem
læknir á akademísku sjúkrahúsi í Aalen og var þar þrjú ár
á almennri skurðdeild. „Þetta
var mjög stór deild og þar var
fengist við flest milli himins
og jarðar. Deildin var svolítið
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á gamla móðinn og ekki mikil
sérgreining, þannig að þar
kynntist ég flestum greinum
skurðlækninga af eigin raun.
Á spítölum í dag er hins vegar
venjulega ein deild fyrir hvert
sérsvið, þannig að þetta var
mjög góður skóli fyrir mig til
að fá almenna og breiða
menntun og reynslan fjölbreytt. Síðan fór ég í háskólann í Freiburg í doktorsnám.“
Og þarna syðst í Þýskalandi, í
sjálfum Svartaskóginum, luku
þau síðan bæði prófum, Friðný embættisprófi en Þorsteinn
doktorsprófi. Doktorsverkefni
Þorsteins var „samanburður á
myndrænni greiningu og klínískri skoðun, með samanburði
á rannsóknargildum í bráðri
briskirtilsbólgu“.

Gamli skólinn
og tækni nútímans
– Hin stærstu og viðamestu
doktorsverkefni geta mörg
hver snúið að hinu smáa, svo
ekki sé meira sagt...
Þorsteinn: „Stærð þess sem
verið er að rannsaka segir
ekkert um vinnuna sem að
baki liggur. Menn geta til
dæmis skrifað um einn tiltekinn hvata í líkamanum, eitt
mólekúl, en að baki slíku verki
getur verið alveg ótrúlega
mikill tími og miklar rannsóknir. Mín vinna fólst hins
vegar í rannsókn á því, hvaða
forspárgildi rannsóknir með
tölvusneiðmynd, með ómskoðun, með myndum af gallvegi og briskirtilsgöngum og
öllum hugsanlegum blóðgildismælingum hefðu í samanburði við tilfinningu og mat
þess læknis sem meðhöndlar
sjúklinginn.“
Friðný: „Þarna var verið að
bera saman gamla skólann og
tæknina.“
– Og hvort reyndist betur?
Þorsteinn: „Gamli skólinn
kom langbest út, hið klíníska
mat læknisins sem skoðaði
sjúklinginn, en síðan studdist
hann við tæknina. Það kom í
ljós að hver þessara tæknilegu
rannsókna hafði ekkert forspárgildi ein út af fyrir sig.
Hugur og hönd læknisins réðu
þar úrslitum.“
– Hvar kynntust þið?
Friðný: „Í Tækniskólanum
í Reykjavík þegar ég var þar í
náminu.“
– Hvað var Þorsteinn að
gera þar?
„Hann var að reyna að
uppfræða okkur meinatækninemendur í líffærafræði. Þar
voru tveir læknanemar sem
voru að kenna okkur.“
– Var Þorsteinn góður kennari?
„Prýðilegur kennari!“

sérkennilegt og íhaldssamt
samfélag. Svabarnir hafa
töluverða sérstöðu meðal
Þjóðverja, ekki síður en Vestfirðingar meðal Íslendinga.
Sumir segja að þeir séu komnir frá Suður-Svíþjóð og þess
vegna séu þeir svo skrítnir og
tali svo einkennilega! Svabarnir eru þekktir fyrir mikla
sparsemi og mikið aðhald í
peningamálum.“
Þorsteinn: „Þetta er ákaflega traust og gott fólk.“
Friðný nefnir að þarna hafi
ekki verið hlaupið að því fyrir
útlendinga að fá húsnæði á
leigu, hvað þá fyrir útlendinga
með lítið barn. Frekar hefðu
menn vilja leigja fólki með
hund en með lítið barn. Loksins fengu þau húsnæði fyrir
utan sjálfa borgina. Það var
íbúð á jarðhæð og fylgdi garður fyrir framan. „Þorsteinn
vann mjög mikið“, segir
Friðný, „og kom yfirleitt ekki
heim fyrr en seint á kvöldin,
þannig að hann hafði ekki
mikinn tíma til að taka til
hendinni heima fyrir. Einn
sunnudag eftir hádegi ákveður
Þegar Þorsteinn
hann að slá garðinn og drífur
sig út með sláttuvél með
fór að slá garðinn
bensínmótor. Maðurinn sem
– Voru mikil viðbrigði að átti heima beint á móti okkur
var orðinn ágætur kunningi
fara til Þýskalands?
Friðný: „Já. Það var mjög okkar og hafði verið okkur
spennandi að fara utan og hjálplegur á margan hátt. Eftir
kynnast nýju umhverfi og fáeinar mínútur kemur hann
nýjum hugsunarhætti. En það askvaðandi, fórnar höndum
var dálítið erfitt í byrjun í og segir að það sé alveg
Aalen, þar sem við vorum dauðasynd að vera að slá
fyrstu þrjú árin. Þetta er í garðinn eftir hádegi. Á milli
Svabalandi og þar er mjög klukkan eitt og þrjú alla daga

vikunnar sé heilög stund og
enn heilagri á sunnudegi. Það
hefði mátt kæra okkur fyrir
þetta. Fólkið var líka að velta
því fyrir sér hvers vegna Þorsteinn fór stundum út á snúru
að hengja upp þvott. Það þótti
nú ekki alveg hæfa karlmanni,
hvað þá lækni.“

Eldhúsið og matseldin
– Er hann annars húslegur í
sér?
„Já, hann er mjög húslegur,
sérstaklega í eldhúsinu.“
– Hvernig lýsir það sér?
„Hann hefur á síðari árum
lært að elda góðan mat. Hann
gerði minna af slíku hér áður
fyrr, en núna gerir hann það
mjög vel og hefur gaman af.
Það er ágætt að hafa verkaskiptingu á heimilinu. Hann
er ófáanlegur til að skipta sér
af þvottinum, vill hvorki þjónusta þvottavélina né fara út á
snúru.“
– Ef til vill einhverjir komplexar frá því í Aalen...
Þorsteinn: „Ég gaf konunni
þurrkara þegar ég áttaði mig á
því að karlmenn ættu ekki að
vera að stússast í þvotti. Komplexar? Nei, það held ég ekki.
Ég var alltaf á nálum að stilla
vitlaust og eyðileggja þvottinn, eins og komið hefur fyrir
bestu menn.“
Friðný: „Það okkar sem
hefur meiri tíma hverju sinni
getur að minnsta kosti gengið
í eldhússtörfin. Skemmtilegast er reyndar þegar við erum
þar bæði.“

– Gerir húsbóndinn tilraunir
í eldhúsinu?
Þorsteinn: „Ég fer kannski
ekki alveg hefðbundnar leiðir,
en ég geri nú engar stórar tilraunir. Mest nýti ég bara íslenska lambið. Mér finnst það
vera langbesta hráefnið sem
maður fær til matargerðar. Og
auðvitað villibráðin. Eina
sportið sem ég leyfi mér er að
fara í veiði og skjóta rjúpu,
svartfugl, endur og gæsir. Ég
byrjaði um tíu-ellefu ára aldur
að fara með föður mínum til
rjúpna og það hefur síðan
verið fastur liður hjá mér á
haustin, nema árin þegar við
vorum úti í Þýskalandi. Ég
ætla að reyna að halda þessu
á meðan ég get. Ég fékkst
lítillega við silungsveiði líka,
en hef eiginlega ekki farið í
laxveiði frá því að ég var í
námi.“
– Eruð þið læknarnir ekki
ákaflega „meðvituð“ um hollustu og óhollustu, eða borðið
þið bara allan mat?
Friðný: „Við erum að einhverju leyti meðvituð um
slíkt, en við höldum okkur
alls ekki innan einhvers
ákveðins ramma. Mataræðið
hjá okkur er meira holt og
bolt.“
Þorsteinn: „Það gildir í
mataræði eins og öllu öðru,
að forðast öfgarnar. Þær eru
ekki síður óhollar.“

Frammi fyrir sjúkdómum og dauða
– Er yfirleitt til einhver

töfralausn í lífinu?
Þorsteinn: „Já, að lifa því.
Lífið er óskrifuð bók. Við
fæðingu er aðeins eitt víst:
Lífið mun enda einhvern
tímann. Það er síðan í höndum
hvers og eins, hvernig hann
fer með millikaflann. Allir
ættu að reyna að nýta hann og
njóta hans sem best.“
– Það er einmitt á ykkar
verksviði að reyna að lengja
þann kafla hjá fólki og gera
hann jafnframt bærilegri...
Friðný: „Við reynum að
laga eitthvað sem úrskeiðis
fer, en mikilvægastar eru þó
forvarnirnar, að leiðbeina og
reyna að koma í veg fyrir að
eitthvað fari úrskeiðis.“
– Venst það nokkurn tímann
að standa frammi fyrir sjúkdómum og dauða?
Friðný: „Ég veit ekki hvort
rétt er að orða það svo að það
venjist. Hins vegar lærist það
væntanlega með reynslunni
að taka hlutina ekki of mikið
inn á sig og reyna að hrista þá
af sér þegar heim er komið.
Það lærist smátt og smátt í
starfinu.“
Þorsteinn: „Það er vissulega
ekkert eðlilegra en dauðinn.
Hinu er misjafnlega erfitt að
taka, undir hvaða kringumstæðum hann ber að. Þær eru
oft það sem er erfiðast að sætta
sig við. Það er aldrei svo, að
þótt reynt sé að gleyma þegar
heim er komið, þá er maður
stöðugt að vinna úr vandamálunum. Þó að sjúkrastofan
lokist að baki okkur þegar
vinnudegi lýkur, þá er hugurinn ennþá fullur af óleystum
viðfangsefnum.“
– Þú kemur víða við, Þorsteinn, í bæjarmálavafstrinu
og öðrum félagsmálum. Oft
pípir tækið þitt og þú rýkur í
burtu og kemur aftur á harðaspretti eftir hálftíma eða
klukkutíma. Aldrei er að sjá á
þér nein þreytumerki eða að
þú berir með þér vandamál
eða áhyggjur...
„Ég held að ég sé ennþá
ágætlega kraftmikill í mínu
starfi. Hins vegar finn ég að
sprettharkan minnkar smátt
og smátt með aldrinum, og
það er alveg eðlilegt. Þegar
vel gengur og handbrögðin
sitja, þá líður manni vel. Og

þegar verkefni gengur vel, þá
hverfur það strax úr huganum.
En þegar eitthvað bjátar á, þá
er maður aumur. Og það er
líka eðlilegt.“

Íslandsmeistari og landsliðsmaður í körfubolta
Talið berst að íþróttaiðkun
yngri árum. Þorsteinn kveðst
aldrei hafa verið neinn sérstakur skíðamaður, þó hann
sé Ísfirðingur. Hann spilaði
fótbolta hér heima á sínum
tíma, en segist ekki hafa verið
góður. Þegar ég spyr hvaða
stöðu hann hafi spilað, segist
hann reyndar einkum hafa
verið í vörninni, en hins vegar
hafi hann verið allt of mikill
einstaklingshyggjumaður til
að tolla vel í einhverri ákveðinni stöðu á vellinum.
Körfuboltinn er aftur á móti
deild Friðnýjar. Hún stundaði
þá íþrótt af krafti heima á Akureyri á unglingsárum og fram
yfir tvítugt og spilaði með Þór.
Á þeim árum kom Einar
Bollason norður og þjálfaði í
nokkur ár og dreif upp körfuboltann hjá konunum. Friðný
varð oftar en einu sinni Íslandsmeistari með Þór og fór
eitt sinn í keppnisferð til útlanda með landsliðinu. „Annars var ég í mörgum íþróttagreinum, bæði frjálsum íþróttum og handbolta, en svo tók
körfuboltinn hug minn allan í
fjögur-fimm ár að minnsta
kosti.“
Þorsteinn: „Hún var eitt
sinn kosin íþróttamaður ársins
hjá Þór.“

Menningarsamkomur hjá KFÍ
– Farið þið ekki á leiki hjá
KFÍ til að æpa þar og hvetja
mannskapinn?
Þorsteinn: „Við höfum farið
nokkrum sinnum. Yfirleitt
höfum við komið þegar leikurinn hefur verið byrjaður. Ég
man eftir tveimur tilvikum
þegar okkar menn voru undir
þegar við komum og í bæði
skiptin snerist leikurinn algerlega við þegar við komum,
þeir sigu fram úr og sigruðu
frækilega. Einu sinni þegar

var sérlega mikilvægur leikur
ákváðum við þó að koma
snemma, fá góð sæti og sitja
allan leikinn. En þá töpuðu
okkar menn. Við æpum nú
kannski ekki mjög hátt, en
við fögnum vissulega með
þegar við á. Og það verður að
segja það einfaldlega eins og
það er, að þetta eru einhverjar
stærstu menningarsamkomurnar hér á Ísafirði og verulega
skemmtilegt hvað þetta þjappar fólkinu saman.“

Blaðaskrif og
pólitíkin á Ísafirði
– Aftur að pólitíkinni. Nú
gáfu ekki nema fjórir kost á
sér í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins í Ísafjarðarbæ og
þess vegna var hætt við það
og ákveðið að stilla upp í staðinn. Hvað veldur þessari litlu
þátttöku?
Þorsteinn: „Ef til vill á
klofningurinn í bæjarstjórn í
vetur einhvern þátt í því. Við
skulum heldur ekki gleyma
tíðarandanum. Við skulum
ekki líta framhjá skrifum
blaðanna hér og umræðunni
um okkur sem sitjum í bæjarstjórn, hvort sem það eru
einhver nafnlaus stakkaskrif
eða eitthvað annað. Þetta eru
menn sem virðast hafa vit á
öllum sköpuðum hlutum, að
minnsta kosti eftir á, og tilbúnir að gagnrýna og dæma
alla hluti. Ég skil ekki alltaf
þá sem þarna skrifa og það er
kannski eins gott. Ég hef
aldrei lagt mig niður við að
svara slíkum skrifum, enda
þótt þeir séu stöðugt að biðja
um það. En það hljóta alltaf
að vera til manngerðir af þessu
tagi, hinir svokölluðu besservisserar, og ég get ekki verið
að elta ólar við að taka mark á
þeim. Annars sagði afi minn
og nafni við mig á sínum tíma:
„Ég skil ekki í þér að vera að
gefa kost á þér í pólitíkina á
Ísafirði. Hún hefur alltaf verið
svo hörð og grimm.“ Þann
tíma sem ég hef átt sæti í
bæjarstjórn hef ég hins vegar
ekki lagt í vana minn að viðhafa gífuryrði og fúkyrði í garð
annarra sem starfa í stjórnmálum hér og ætla mér ekki

að gera það. Mér finnst ekki
eiga við að níða niður samstarfsmenn mína eða andstæðinga á prenti og ætla síðan að
fara að starfa með þeim. Það
er andstætt eðli mínu. Ég einfaldlega get það ekki. Ég segi
hins vegar skoðanir mínar á
málum umbúðalaust á þeim
stað og þeirri stund þegar það
á við.“
Friðný: „Það er svolítið
erfitt að svara þeim sem þora
ekki að koma fram undir nafni.
Mér finnst það óneitanlega
dálítill heigulsháttur að setjast
í dómarasæti yfir öllu og
öllum en þora ekki að koma
fram og leggja nafn sitt við
dóma sína. En þetta finnst mér
einmitt einkenna dálítið pólitíkina hérna. Fólk trúir öllu
sem það sér á prenti.“

Hverjum klukkan glymur...
Í stofunni hjá Friðnýju og
Þorsteini eru óvenjulega
margar klukkur á veggjum og
ber þeim reyndar ekki allskostar saman. Enda eru þær
æði fornar, sumar hverjar,
bæði franskar klukkur og þýsk
meistaraverk sunnan úr
Svartaskógi, ýmist upptrekktar eða með lóðum, þær elstu
frá 1830 og 1850. Þorsteinn:
„Það er mjög gaman að þessum gömlu klukkum. Þetta eru
listaverk sem hafa fúnksjón.
Ég hef ekki síður gaman af
því að horfa á fallegar klukkur
sem tifa, að ég tali nú ekki um
stóran pendúl sem hreyfist,
heldur en eitthvert kyrrt málverk. Sumar af þessum klukkum eru róandi en aðrar hafa
þveröfug áhrif, eins og gauksklukkan úr Svartaskógi.“
Klukkur segja okkur ekki
aðeins hvað tímanum líður.
Klukkur, ekki síst gamlar
klukkur, handaverk löngu
látinna meistara, minna okkur
á þá einföldu staðreynd, sem
oft vill gleymast í amstri
daganna, að öllu er afmarkaður tími. Að fæðast hefur
sinn tíma, að deyja hefur sinn
tíma. Spurningin er aðeins,
eins og Þorsteinn læknir
sagði, hvernig við förum með
stundina litlu þar á milli.
– Hlynur Þór Magnússon.

Smásmyglarar og ...
Að undanförnu hefur verið fjallað um smásmygli á síðum blaðsins.
Boltanum kastaði alþingismaðurinn Gunnlaugur Sigmundsson upp.
Og viðbrögðin létu ekki á sér standa. Í síðustu viku skrifuðu þrír
menn í blaðið af þessu tilefni. Tveir þeirra eru opinberir starfsmenn,
skattstjórinn Sigríður Björk Guðjónsdóttir og sýslumaðurinn. Hinn
þriðji var eitt sinn opinber starfsmaður, fulltrúi sýslumanns, Björn
Jóhannesson héraðsdómslögmaður. Hinir opinberu svöruðu fyrir sig
og vakti skattstjórinn athygli á því að þingmaðurinn hefði tekið
sérstaklega fram að ekki væri dregið í efa að unnið væri eftir lögum
á skattstofunni. Það er rétt og til viðbótar má með sanni segja að það
sé grundvallaratriði að fara að lögum. Sýslumaðurinn benti á að þá
staðreynd að lögin setti alþingi og þingmanninum stæði næst að sjá
til þess að þeim yrði breytt, hreinlega sett ný lög. Héraðsdómslögmaðurinn vakti athygli á réttarstöðu skattþegna. Hann hefur þar
mikið til síns máls.
Þingmaðurinn fór af stað mð góðan ásetning, að minnsta kosti er
vont að láta sér detta annað í hug. Hins vegar hefði hann gert bæði
sjálfum sér og öðrum mikinn greiða ef hann hefði sett fram beinskeytta
gagnrýni og tiltekið dæmi um smásmyglið, sem honum
varð tíðrætt um. Hollt hefði einnig verið að fá að vita
í hverju þjónustulund hins ágæta starfsfólks
skattstofunnar væri ábótavant. Gagnrýni hans féll
því um sjálfa sig þótt vafalaust megi ganga að
því sem vísu að nokkuð stór hópur fólks
fagni skrifum hans og telji jafnvel að
hann fari með rétt mál. Það er
einfaldlega engum sæmandi að vaða
uppi með tilhæfulausa og órökstudda gagnrýni. Hún verður marklaus og fellur um sjálfa sig.
Hitt er forvitnilegt ef satt er að
annar bæjarstjóranna á Ísafirði hafi
farið fram á það að fá frá ríkisskattstjóra upplýsingar um kærur á
Vestfjörðum, vafalaust í því skyni
að koma upp um smásmyglið og
smásmyglarana, því ekki er hægt
að kalla þá annað sem smásmygli
stunda. Enn forvitnilegra væri
að fá niðurstöður þessarar könnunar ef satt er að hún hafi farið
fram. Ekki síst væri gaman að fá
að vita hvort hún rennir stoðum undir fullyrðingar þingmannsins
fyrir hálfum mánuði.

...,,stórsmyglarar
Ef það væri nú satt hjá þingmanninum að Skattstofa Vestfjarða
stundi smásmygli hverjir eru þá stórsmyglararnir, það er þeir sem
stunda ,,stórsmygli”. Mátti kannski skilja það svo, að þingmaðurinn
teldi hina skattstofuna sem hann nefndi, þá í Hafnarfirðinum stunda
,,stórsmygli”? Vonandi ekki, en ljóst er hver var skattstjóri Vestfjarða
fyrir 16 árum þegar þingmaðurinn var í fjármálaráðuneytinu. Út úr
svargrein sýslumannsins mátti lesa að það væri Hreinn Sveinsson,
sem nú er skattstjóri Suðurlands. En hann var á Ísafirði í tæp tólf ár,
frá 1973 til 1984. Er þingmaðurinn að vega ða störfum hans fyrr og
nú eða hvað? Hreinn sat 6 af þeim tuttugu árum sem nefnd voru,
sýslumaðurinn 7 og hinum árunum 7 deila fjórir ungir háskólmenntaðir
menn, tveir karlar og tvær konur. Önnur þeirra hefur svarað fyrir sig,
sem og sýslumaðurinn. Kannski eru þetta bara venjuleg viðbrögð
ríkisstarfsmanna. Þó er varla hægt að leyfa sér að ganga út frá því.
Eru kannski Hreinn og sýslumaðurinn í ,,stórsmyglinu” og hin
fjögur í smásmyglinu eða hvað? Það sem verra er, þingmaðurinn
kynni að eiga við þann sem gegndi starfi skattstjóra í Hafnarfirði
fyrir tuttugu árum. Það var heiðursmaður sem nú er látinn, Sveinn
Þórðarson, góður embættismaður og nákvæmur, eins og arftaki
hans Sigmundur Stefánsson. Það er óskemmtilegt að sitja undir
ásökunum, sem eru órökstuddar, af hálfu alþingismanns. Ekki bætir
það ástandið þegar í raun er verið að vega að heiðri margra manna,
kannski fyrir misskilning.
Verst var þó að heyra í útvarpi að Sigríður Björk Guðjónsdóttir
skattstjóri hefði boðið þingmanninum til viðtals í trúnaði til þess að
ræða þau mál sem umbjóðendur hans hefðu veitt honum sérstakt
umboð til að ræða og þingmaðurinn hélt gagnrýni sinni áfram í
útvarpi. Það var eins konar staðfesting þess að um pólitískt upphlaup
væri að tefla en ekki einlægan áhuga fyrir velferð skattborgaranna og
skattstofunnar.
En nú er komið nóg af þessari umræðu í bili.

Réttur borgaranna!
Stundum gleymist að hugsa fyrir því á opinberum stofnunum að
borgarinn, stundum skattborgarinn, er hinn smái í viðskiptum við
opinbera kerfið. Inn á þetta atriði kom Björn Jóhannesson lögmaður
í grein sinni. Oft er það svo að skattgreiðendur eða framteljendur
þurfa að hafa mikið fyrir og bíða í langan tíma eftir úrskurðum
kerfisins. En ekki nóg með það. Stundum verða þeir að leggja út
mikinn kostnað og fá hann ekki greiddan til baka þegar leiðrétting
berst og í ljós kemur að málstaður þeirra var réttur. Undir það skal
tekið að þessu verður að breyta.
Með stjórnsýslulögum sem tóku gildi fyrir rúmum fjórum árum er
ætlunin að færa framkvæmd í opinberri stjórnsýslu til nútíma horfs.
Hér er komið eitt atriðið sem þarf að skoða vandlega. Það er hagur
beggja, ríkisins og borgaranna að lipurleiki ríki í opinberri stjórnsýslu.
Þess vegna er afleitt þegar alþingismaður í góðri trú gagnrýnir
ómarkvisst og ómálefnalega framkvæmd hennar.
Ef hnökrar eru á framkvæmd er ein leið sú að breyta lögum til
hins betra. Minnsti vandi ætti að vera sá að bera fram og fá samþykkta þingsályktunartillögu um endurskoðun þeirra atriða sem
þingmaðurinn átti við.
-Stakkur.

MIÐVIKUDAGUR 18. MARS 1998

7

Þrír Norðmenn heiðruðu Önfirðinga á árshátíð Önfirðingafélagsins í Reykjavík

Aftur Ellefsenshús á Flateyri
Eins og greint var frá í síðasta blaði, ætla Önfirðingar
að byggja nýtt Ellefsenshús
eða ráðherrabústað á Flateyri
og standa vonir til að húsið
verði formlega tekið í notkun
árið 2000. Áætlaður kostnaður við verkið er um 45 milljónir króna og eru forsvarsmenn verkefnisins bjartsýnir
á að tímasetninging standist
sem og að takist að fjármagna
verkið.
Að verkinu vinna Önfirðingar, bæði heima og að heiman, Ísafjarðarbær, Stokkebær
í Noregi, sem er fæðingarbær
Hans Ellefsen og Vestfoldfylki í Noregi. Stokkebær er á
milli Tönsberg, sem er vinabær Ísafjarðarbæjar og Sandefjord, en þar er nú stærsta

hvalveiðisafn í heimi. Í Ellefsenshúsinu á Flateyri verður
Minjasafn Önundarfjarðar,
Ellefsenssafn og hvalveiðisafn. Þá verður í húsinu íbúð
fyrir vísinda- og listafólk frá
Íslandi og öðrum Norðurlöndum og er ætlunin að húsið
verði lifandi norrænt lista- og
menningarsetur.
Í síðustu viku voru hér á
landi þrír Norðmenn vegna
þessa verkefnis, Per Eivind
Johansen, bæjarstjóri Stokke,
Bjarne Sætre, menningarfulltrúi í Stokke og Bente Lie
Sólberg, menningarmálastjóri
Vestfoldfylkis. Komu þau
vestur til Ísafjarðar og í
Önundarfjörð og áttu fundi
með heimamönnum vegna
málsins. Þá voru þau nokkra

daga í Reykjavík og nágrenni
og heimsóttu m.a. forsetahjónin að Bessastöðum, Alþingi og menntamálaráðherra,
Björn Bjarnason. Þá skoðuðu
þau Hitaveitu Reykjavíkur,
Árnastofnun og Ráðherrabústaðinn við Tjarnargötu, en
það var Steingrímur Hermannsson, fyrrverandi forsætisráðherra sem leiddi þau um
hið fyrrverandi Ellefsenshús
sem stóð áður á Sólbakka við
Flateyri og var notað sem
íbúðarhús norska hvalfangarans Hans Ellefsen, sem þar
rak stærstu hvalveiðistöð sem
verið hefur í norðurhöfum frá
1889-1901.
Síðan voru Norðmennirnir
sérstakir gestir á árshátíð Önfirðingafélagsins í Reykjavík

Frá móttökunni hjá forsetahjónunum á Bessastöðum. F.v. Björn Ingi Bjarnason, Júlía
Bjarney Björnsdóttir, Bente Lie Sólberg, Per Eivind Johansen, herra Ólafur Ragnar
Grímsson forseti Íslands, frú Guðrún Katrín Þorbergsdóttir, Bjarne Sætre, Skafti Þ.
Halldórsson, Sigríður Hagalínsdóttir, María Guðmundsdóttir og Jón Heiðar Guðjónsson.
sem var fjölmenn að vanda en
um 250 manns sóttu hátíðina.
Meðfylgjandi myndir tók
Björn Ingi Bjarnason, formaður Önfirðingafélagsins í
Reykjavík frá komu Norðmannanna og á árshátíðinni.

Ráðherrabústaðurinn við Tjarnargötu var skoðaður undir
leiðsögn Steingríms Hermannssonar fv. forsætisráðherra
sem bjó í húsinu í forsætisráðherratíð föður síns, Hermanns
Jónassonar, frá 1934-1942. F.v. Bente Lie Sólberg, Bjarne
Sætre, Guðmundur Steinar Björgmundsson, Steingrímur
Hermannsson, Per Eivind Johansen og Björn Ingi Bjarnason

Heiðursgestirnir á árhátíð Önfirðingafélagsins. F.v. Per
Eivind Johansen, bæjarstjóri í Stokke, Elísabet María
Kvaran, eiginkona Þorvalds Garðars, Þorvaldur Garðar
Kristjánsson f.v. alþingismaður og þingforseti.

Bæjarstjórahjónin í Grindavík skemmtu sér vel á árshátíðinni. F.v. Jóna Haraldsdóttir, Jón Gunnar Stefánsson bæjarstjóri í Grindavík og eiginkona hans Gunnhildur Guðmundsdóttir.
Jóna Sigurjónsdóttir, Guðbjörg Garðarsdóttir og Einar
Oddur Kristjánsson alþingismaður.

Ísafjörður

Til sölu
Til sölu er rekstur og / eða húsnæði
verslunar okkar að Ísafjarðarvegi 2 í Hnífsdal.
Upplýsingar gefur Benedikt Kristjánsson.
Vöruval hf., Ísafirði

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

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

Líkt og í Önundarfirði hefur
verið mikill uppgangur hjá
skíðagöngufólki á Ísafirði að
undanförnu. Um síðustu helgi
fór fram Vestfjarðamót í
skíðagöngu með frjálsri aðferð á Seljalandsdal þar sem
fjölmargir á aldrinum frá
fjögurra til tólf ára tóku þátt.
Í 800 metra göngu stúlkna
8 ára og yngri sigraði Katrín
Kristbjörnsdóttir á tímanum
7:16, önnur varð Erna Margrét
Grímsdóttir á 7:48 og þriðja
varð Sigrún Arnardóttir á
9:31, en þær eru allar frá Ísafirði.
Í 800 metra göngu drengja
átta ára og yngri sigraði
Brynjólfur Óli Árnason á
4:40, annar varð Ómar Halldórsson á 4:47 og þriðji varð
Einar Einarsson á 5:57. Þeir
eru allir frá Önundarfirði.
Í 1,6 km göngu stúlkna 910 ára sigraði Ásrún Sigurjónsdóttir á 8:51, önnur varð
Jóhanna Bárðardóttir á 8:53

Fjölmargir keppendur tóku þátt í Vestfjarðamótinu um síðustu helgi.
og þriðja varð Arnþrúður sigraði Guðmundur Geir Ein- Vestursport sem styrkir mótið.
Í frétt frá skipuleggjendum
Gísladóttir á 9:37. Þær eru arsson á 10:03, annar varð
Þórður Grímsson á 11:13 og skíðagöngumóta ungmennallar frá Ísafirði.
Í 1,6 km göngu 9-10 ára þriðji varð Einar B. Svein- anna segir að innan tíðar muni
drengja sigraði Óskar Hall- björnsson á 12:08. Þeir eru hefjast æfingar fyrir 5-8 ára
börn og að æft verði á laugardórsson Önundarfirði á 7:55 allir frá Ísafirði.
Um næstu helgi verður efnt dögum og sunnudögum.
og annar var sveitungi hans
Þjálfarar eru þær Eyrún
Arnar Björgvinsson á 8:32. Í til ,,mini" Vasagöngu á Selja2,4 km göngu 11-12 ára landsdal þar sem keppt verður Ingólfsdóttir og AuðurYngvastúlkna sigraði Elísabet Heið- í 10 km göngu í flokki 12 ára dóttir.
Þá má benda á að æfingar
arsdóttir á 11:59, önnur varð og yngri. Á mótinu verða
Dagný Hermannsdóttir á tím- veittir sérstakir Vasa-bikarar fyrir 9-14 ára eru á mánudöganum 12:14 og þriðja varð fyrir þrjú efstu sætin í karla- um, miðvikudögum og fimmEyglóValdimarsdóttir á12:15. og kvennaflokki og að auki fá tudögum kl. 16 og á sunnuallir keppendur glaðning fyrir dögum kl. 11 á Seljalandsdal.
Þær eru allar frá Ísafirði.
Í 2,4 km 11-12 ára drengja þátttökuna. Það er verslunin Þjálfari er Stella Hjaltadóttir.

Átta liða úrslitakeppni Körfuknattleikssambands Íslands hefst annað kvöld

KFÍ sækir Njarðvíkinga heim

Fulltrúar Ísfólksins og KFÍ-liðsins við gjöfina góðu. F.v. Eygló Jónsdóttir frá Ísfólkinu, Gísli Úlfarsson gjaldkeri KFÍ,
Baldur I. Jónasson fyrirliði KFÍ, Jón Kristmannsson, formaður KFÍ og Elín Ólafsdóttir frá Ísfólkinu.
KFÍ sigraði Val í lokaumferð DHL-deildarinnar í
körfuknattleik í íþróttahúsinu
á Torfnesi á fimmtudag í
síðustu viku. Lokatölur leiksins urðu 76:71 en liðið hafði
einnig yfir í hálfleik 42:34.
Valsmenn byrjuðu leikinn
betur, en um miðjan fyrri
hálfleik tóku KFÍ-menn leikinn í sínar hendur um tíma og
náðu 12 stiga forystu, 38:26.
Forystunni náði KFÍ eftir að
hafa sett Guðmund Guðmannsson inná en hann tók
Warren Peebles hjáVal úr umferð um tíma.

Valsmenn byrjuðu síðari
hálfleik af miklum krafti og
með frábærum leik Warren
Peebles náðu þeir að komast
yfir 43:44. KFÍ-menn komust
síðan betur inn í leikinn og
komust yfir á ný. Þegar um
tvær mínútur voru eftir var
munurinn aðeins fjögur stig
KFÍ í dag. Warren skoraði úr
tveimur vítaskotum og minnkaði muninn í tvö stig. KFÍ
missti boltann í næstu sókn
og gátu því Valsmenn sigrað
með góðum leik, en síðasta
sókn þeirra rann út í sandinn
og KFÍ sigraði með fimm stiga

mun.
David Bevis var stigahæstur hjá KFÍ með 27 stig,
þá kom Marco Salas með 17
stig, Ólafur J. Ormsson með
13 og Friðrik Stefánsson með
6. Hjá Val var Warren Peebles
stigahæstur með 34 stig.
Grindvíkingar urðu efstir í
deildinni með 38 stig, KR varð
í öðru sæti með 28 stig, jafnmörg stig og Haukar og Njarðvík sem höfnuðu í þriðja og
fjórða sæti, KFÍ hafnaði í
fimmta sæti með 26 stig, jafnmörg stig og Keflavík og
Tindastóll sem höfnuðu í

sjötta og sjöunda sæti. ÍA varð
í áttunda sæti með 22 stig,
Skallagrímur kom næst með
18 stig, þá Valsmenn með 10
stig, Þór Akureyri með 8 stig
og ÍR-ingar ráku lestina með
8 stig. Þeir falla í 1. deild en
átta efstu liðin komast í úrslitakeppnina sem hefst annað
kvöld.
Í átta liða úrslitum taka
Grindvíkingar á móti ÍA, KR
tekur á mótiTindastól, Haukar
taka á móti Keflavík og Njarðvíkingar taka á móti KFÍ. Til
að komast í undanúrslit þurfa
liðin að vinna tvo leiki, en

Magnús Gíslason leikmaður KFÍ stóð sig vel í leiknum á
fimmtudagskvöld. Hér sést hann í baráttu við einn af
leikmönnum Vals. Fyrir aftan Magnús er David Bevis, sem
var stigahæstur hjá KFÍ líkt og í öllum leikjum liðsins í
vetur.
þegar kemur að undanúrslit- lagi Ísafjarðar höfðinglega
um þurfa liðin að vinna þrjá gjöf sem þakklætisvott fyrir
góðan árangur. Gjöfin samanleiki.
Áður en leikur KFÍ og Vals stóð af sjónvarpstæki, myndhófst á fimmtudag í síðustu bandstæki og myndbandsviku, komu stuðningsmenn tökuvél, sem án efa á eftir að
KFÍ, Ísfólkið, fram á völlinn nýtast félaginu vel í framtíðog færðu Körfuknattleiksfé- inni.

Ný sérvöruverslun með sportvörur á Ísafirði

Pepsi-leikur KFÍ og Egils
Ölgerðin Egill Skallagrímsson og KFÍ hafa í allan vetur
staðið fyrir uppákomu í hálfleik á heimaleikjum KFÍ, þar
sem tveir heppnir áhorfendur fá að spreyta sig á því að hitta
í körfu frá miðju vallarins. Til þessa hafa þrír áhorfendur
haft hittnina í lagi og hafa þeir hlotið að launum 120 lítra af
Pepsi. Þeir eru Böðvar Sigurbjörnsson, Sigurgeir Sveinn
Gíslason og Haukur Jónasson. Sá síðastnefndi tekur hér
við verðlaununum úr hendi starfsmanns Egils Skallagrímssonar.

Vestursport opnar við Silfurtorg
Á laugardag opnaði ný
sérvöruverslun með sportvörur að Aðalstræti 27 á Ísafirði.
Versluninni, sem er í eigu
þeirra Hermanns Hákonarsonar og Halldórs Sveinbjörnssonar, hefur verið gefið

nafnið Vestursport og mun
hún vera með á boðstólum öll
helstu merkin í íþróttavörum.
Má þar nefna vörur frá Nike
og Adidas auk fjölmargra
vörutegunda frá Skátabúðinni
í Reykjavík. Fyrst um sinn

verður verslunin opin alla
virka daga frá kl. 9-18 og á
laugardögum frá kl. 10-12.
Fjölmenni var við opnun
verslunarinnar á laugardag og
var almenn ánægja meðal
viðskiptavina með vörufram-

boð sem og húsnæðið.
Á meðfylgjandi mynd má
sjá annan eigandann, Hermann Hákonarson ásamt eiginkonu sinni Sigurveigu
Gunnarsdóttur og börnum
þeirra Hákoni og Dagnýju.
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kaup & sala
ókeypis smáauglýsingar

Tapað! Ljós frakki var tekinn í misgripum eftir kúttmagakvöld Lions í Félagsheimilinu í Hnífsdal fyrir
skömmu. Finnandi hafi
samband í síma 456 7158
eða 456 7353.
Til sölu hjónarúm, vel með
farið, með náttborðum.
Upplýsingar í síma 456
5159 og 893 7116.
Til sölu húsgögn í barnaherbergi, rúm, skrifborð og
bókahilla. Upplýsingar í
síma 456 3373 á kvöldin.
Svefnsófi! Óska eftir að
kaupa svefnsófa sem hægt
er að stækka. Upplýsingar í
síma 456 7487.
Hamstur fæst gefins. Uppl.
í síma 456 4951.
Til söluEmmjalung kerra.
Uppl. í síma 456 4681.
Til sölu Lada Sport árg.
1987, ekinn 30 þús. km. á
´91 módel af vél. Tveir
dekkjagangar, skoðaður
´99. Verðhugmynd 85 þús.
Upplýsingar í síma 456
5902 eða 456 4970.
Til leigu 3ja herbergja íbúð
í Stórholti. Laus. Uppl. í síma
456 4727.
Snjósleði til sölu! Til sölu
Polaris Indy Classic 500,
árgerð ´92, ekinn 3.700
mílur. Upplýsingar í síma
456 4289 eða 893 1689.
Unglingastarf
Hvítasunnukirkjunnar óskar
eftir hornsófa eða sófasetti,
3+2+1, gefins eða mjög
ódýrt. Upplýsingar í síma
456 4318.
Firmakeppni KFÍ verður
haldin um páskana ef næg
þátttaka fæst. Upplýsingar
gefur Gaui í síma 456 5141.
Til sölu er vélarlaus trébátur, þarfnast viðgerðar,
selst ódýrt. Upplýsingar í
síma 456 4381.
Óska eftirZodiac slöngubát,
eða sambærilegum 4-6
manna bát. Má þarfnast
lagfæringar. Upplýsingar í
síma 456 5127.

Til sölu Cherokee Laredo
árgerð ´85 á mjög góðu verði.
Einnig ný 35 jeppadekk,
ónotuð. Selst ódýrt. Upplýsingar í síma 456 7577.
Óska eftir gömlum ruggustól gefins eða fyrir lítinn
pening. Upplýsingar í síma
456 3260, eftir kl. 19.
Til sölu MitshubishiPajero,
árg. ´85. 33 dekk, aircondition dæla, skoðaður í sept.
´98. Verð 2 millj. Upplýsingar í síma 456 5252.
4ja herbergja íbúð til leigu
á Eyrinni. Uppl. í síma 456
3023 eða 587 0706.
Konur athugið! Á einhver
10 cm háa svarta pinnahæla
nr. 42, og getur mistt þá. Ef
svo er, hafið samband við
Fríðu í síma 456 5050.
Til söluSubaru GII800 ´88.
Upplýsingar í síma 456
4217 eða 893 5773.
Til sölu Overlooksaumavél
fyrir fimm kefli, lítið notuð.
Uppl. í síma 456 3976.
Til sölu Polaris 440 ´83.
Uppl. í síma 456 3503.
2ja herbergja íbúð að Hlíðarvegi 18 er til leigu. Laus
strax. Uppl. í síma 456 3442.
Við erum tvær15 ára stelpur sem búum inn í Firði.
Við óskum eftir að fá að
passa á kvöldin og um helgar. Dagný í síma 456 4274
og Róslaug í síma 456 4086.
Óska eftir að kaupa 14-20
sjónvarp. Uppl. í síma 895
7116.

Aukatónleikar Tónlistarfélags Ísafjarðar

Unnur María og Miklos
Dalmay í Grunnskólanum
Unnur María Ingólfsdóttir
fiðluleikari og Miklos Dalmay
píanóleikari halda tónleika í
sal Grunnskóla Ísafjarðar nk.,
sunnudagskvöld kl. 20:30. Á
tónleikunum, sem eru aukatónleikar á vegum Tónlistarfélags Ísafjarðar, verður boðið
upp á viðamikla efnisskrá þar
sem m.a. verða flutt verk eftir
Vivaldi, Beethoven og Jónas
Tómasson, en eftir hann
verður frumflutt nýtt verk,

Skíðagöngunámskeið! Nú
er að hefjast skíðagöngunámskeið fyrir krakka á
aldrinum 5-8 ára. Nánari
uppl. veita Eyrún í síma
456 4036 og Auður Yngvadóttir í síma 456 5477.

Horfur á fimmtudag:
Suðlægar áttir yfirleitt
kaldi, rigning eða súld
sunnan og vestan lands.
Hiti 0-7 stig.
Horfur á föstudag:
Suðlægar áttir, yfirleitt

Innveggjaefni

Spónaplötur 12 og 16 mm
Spónaplötur rakavarðar
Gipsplötur 13 mm (L 252 - 275 - 300)
frá kr. 880.- platan
Grindarefni úr furu og blikki í úrvali
Hagstætt verð

Steinullareinangrun,
þéttull og þilull á lager
Hagstætt verð

Árnagötu 3
Ísafirði
Sími 456 5500
Fax 456 5501
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innsendum nöfnum og kom
upp nafn Aðalsteins Einarssonar. Hann fékk að launum
fjörustein með krossi úr silfri,
kopar og messing frá versl-

uninni Gullauga á Ísafirði.
Á meðfylgjandi mynd sést
Aðalsteinn taka við verðlaununum úr hendi Torfa
Jóhannssonar hjá Gullauga.

Unnur María Ingólfsdóttir
fiðluleikari.
úr býtum í Tónvakanum, tónlistarkeppni Ríkisúvarpsins.
Hann er mjög virkur í íslensku
tónlistarlífi og hefur komið
fram á fjölmörgum tónleikum
hérlendis.
Aðgöngumiðar á tónleikana eru seldir við innganginn
og er aðgangseyrir kr. 1.200.
Ókeypis aðgangur er fyrir 20
ára og yngri.

Heppið fermingarbarn
Fyrir stuttu efndu sex
fyrirtæki á Ísafirði til kynningar á ýmsum vörum sem
nauðsynlegar eru við fermingarundirbúning.
Á meðan á sýningunni
stóð var efnt til verðlaunaleiks, þar sem fermingarbörn gátu sett nafn sitt í pott
og fengið gjöf að launum.
Dregið hefur verið úr

Firmakeppni UMFB í skák

Blómatímabil í skáklífi Bolvíkinga

Firmakeppni UMFB í
skák var haldin í Ráðhúsi
Bolungarvíkur fyrir stuttu.
Alls tóku 29 fyrirtæki þátt í
mótinu sem er metþátttaka

kaldi, rigning eða súld
sunnan og vestan lands.
Hiti 0-7 stig.
Á laugardag, sunnudag
og mánudag:
Suðvestan eða sunnan átt,
allhvöss eða hvöss vestan
til en yfirleitt hægari
austan til. Rigning eða
skúrir sunnan og vestan
lands en annars úrkomulítið. Hiti 0-6 stig.

leikur með Kammersveit
Reykjavíkur.
Miklos Dalmay er ungverskur píanóleikari, sem
hefur búið á Íslandi frá árinu
1994. Hann stundaði nám við
Tónlistarháskólann í Búdapest og lauk þaðan einleikaraprófi vorið 1987. Miklos hefur
haldið fjölda tónleika erlendis
og hlotið mörg verðlaun og
viðurkenningar fyrir leik sinn.
Haustið 1996 bar hann sigur

Ísafjörður

Til sölu Brio kerruvagn.
Verð kr. 10 þúsund. Upplýsingar í síma 456 3863.
Til leigu stór 4-5 herbergja
íbúð á Eyrinni. Laus strax.
Upplýsingar í síma 456
4072 og 456 3441 á kvöldin.

Doloroso.
Unnur stundaði fiðlunám í
Reykjavík, New York og London. Hún er mjög virkur tónlistarmaður og hefur haldið
fjölda tónleika í Evrópu og
Bandaríkjunum. Unnur María
býr nú og starfar á höfuðborgarsvæðinu, er yfirkennari
strengjadeildar Tónlistarskóla
Garðabæjar og stjórnar
strengjasveitTónlistarskólans
í Reykjavík, auk þess sem hún

HELGAR

Sigurvegari varð Magnús
Pálmi Örnólfsson fyrir Bolfisk hf., annar varð Daði Guðmundsson fyrir Benedikt
Bjarnason og þriðji varð Jón

sjónvarpið
17.40
18.00
18.05
18.35
19.00
19.30
20.00
20.55
22.30

FIMMTUDAGUR
09.00
09.15
13.00
15.00
16.00
16.25
16.50
17.40
18.00
18.05
19.00
19.30
20.00
20.35
21.35
22.30
22.50
23.40
01.35
03.15

Línurnar í lag
Sjónvarpsmarkaður
Litlar konur (e)
Oprah Winfrey (e)
Eruð þið myrkfælin?
Steinþursar
Með afa
Sjónvarpsmarkaðurinn
Fréttir
Nágrannar
19>20
Fréttir
Ljósbrot (22:33)
Systurnar (19:28)
Ástarórar (1:5)
Kvöldfréttir
Wycliffe (4:7)
Litlar konur (e)
Stökksvæðið (e)
Dagskrárlok

FÖSTUDAGUR
09.00
09.15
13.00
13.55
14.45
15.10
15.35
16.00
16.25
16.50
17.15

Línurnar í lag
Sjónvarpsmarkaður
Wycliffe (4:7)
Þorpslöggan (15:15)
Sjónvarpsmarkaðurinn
NBA tilþrif
Ellen (14:25) (e)
Skot og mark
Steinþursar
Jói ánamaðkur
Glæstar vonir

Sjónvarpsmarkaðurinn
Fréttir
Ljósbrot (22:33)
Punktur.is (4:10)
19>20
Fréttir
Hættulegt hugarfar (3:17)
Billy Madison
Hvíta vonin
(The Great White Hype)
00.05 Sumarnótt (e)
(That Night)
01.35 Hættulegur metnaður (e)
03.10 Dagskrárlok

LAUGARDAGUR
09.00
09.50
10.05
11.00
11.30
12.00
12.30
12.55
13.20
14.50
16.30
16.50
17.40
18.05
19.00
19.30
20.00
20.30
21.00

Með afa
Ævintýri Mumma
Bíbí og félagar
Ævintýri á eyðieyju
Dýraríkið
Beint í mark með VISA
NBA molar
Sjónvarpsmarkaðurinn
Skuggi gegn Scotland Yard.
DHL-deildin
Andrés önd og Mikki mús
Oprah Winfrey
Glæstar vonir
60 mínútur (e)
19>20
Fréttir
Simpson-fjölskyldan
Cosby (22:25)
Júlíveislan
(Feast Of July)
Vönduð og áhrifarík bíómynd sem
gerð er eftir skáldsögu H.E. Bates um
harmsögulega ást. Hér segir af Bellu
Ford, ungri konu sem leggur upp í
erfitt ferðalag um hávetur til að finna
ástmann sinn sem hefur yfirgefið
hana. Hún leitar skjóls hjá Wainwright-hjónunum og þremur sonum
þeirra.
23.00 Geimökuþórar

Jóhannsson fyrir Sparisjóð
Bolungarvíkur. Í frétt frá félaginu segir að nýtt blómatímabil sé að hefjast í skáklífi
Bolvíkinga.

HELGAR

Afmæli

80 ára
Í dag miðvikudaginn 18.
mars er áttræður Hans Aðalsteinn Valdimarsson, bóndi
að Miðhúsum, nú búsettur
að Hlíf 2 á Ísafirði.
Af því tilefni taka hann
og eiginkona hans, Stefanía
Finnbogadóttir á móti gestum í samkomusalnum á Hlíf,
laugardaginn 21. mars frá
kl. 15:00.

HELGAR

veðrið

sportið

00.35 Ræningjar á Drottningunni
(Assault On A Queen)
03.50 Dagskrárlok

SUNNUDAGUR
09.00
09.30
09.50
10.15
10.40
11.05
11.30
11.55
12.45
13.00
16.00

Sesam opnist þú
Tímon, Púmba og félagar
Andrés Önd og gengið
Spékoppurinn
Svalur og Valur
Ævintýrabækur Enid Blyton
Madison (25:39) (e)
Húsið á sléttunni (14:22)
Viðskiptavikan (3:20) (e)
Íþróttir á sunnudegi
Gillette-sportpakkinn
(Gillette World Cup ´98)
16.30 Sjónvarpsmarkaðurinn
16.55 Leitin að Grace (e)
(Search For Grace)
18.30 Glæstar vonir
19.00 19>20
19.30 Fréttir
20.00 Ástir og átök (3:22)
20.30 Heima
Sigmundur Ernir heimsækir að þessu
sinni Alfreð Gíslason, handboltakappa.
21.00 Kastali móður minnar
(La Chateau De Ma Mere)
22.40 60 mínútur
23.30 Eftirförin (e)
(The Chase)
Myndin er gerð eftir sögu Hortons
Foote og skartar Marlon Brando, Jane
Fonda, Robert Redford og Angie
Dickinson í aðalhlutverkum. Sagan
greinir frá því þegar Bubber Reeves
sleppur úr fangelsi eftir að hafa verið
dæmur fyrir morð sem hann aldrei
framdi en það að Bubber skuli vera
laus úr fangelsi setur heilt bæjarfélag
á annan endann. 1966. Bönnuð
börnum.
01.40 Dagskrárlok

FIMMTUDAGUR
08.30
10.30
16.20
16.45
17.30
17.35
17.50
18.00
18.30
19.00
19.30
19.50
20.00
20.30
21.05
21.30
22.10
23.00
23.20
23.45

Skjáleikur
Alþingi
Handboltakvöld
Leiðarljós.
Fréttir
Auglýsingatími
Táknmálsfréttir
Stundin okkar.
Undrabarnið Alex (19:26)
Úr ríki náttúrunnar
Íþróttir 1/2 8
Veður
Fréttir
Dagsljós
Frasier (1:24)
...þetta helst
Saksóknarinn (6:22)
Ellefufréttir
Króm
Skjáleikur

FÖSTUDAGUR
13.00
16.45
17.30
17.35
17.50
18.00
18.30
19.30
19.50
20.00
20.30

Skjáleikur
Leiðarljós
Fréttir
Auglýsingatími
Táknmálsfréttir
Þytur í laufi (32:65)
Fjör á fjölbraut (17:26)
Íþróttir 1/2 8
Veður
Fréttir
Dagsljós

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

GERVIHNATTA
21.10 Gettu betur (5:7)
22.15 Heimur í heljargreipum
23.50 Engin leyndarmál
(Tell Me No Secrets)
01.35 Útvarpsfréttir
01.45 Skjáleikur

LAUGARDAGUR
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
10.35 Viðskiptahornið.
10.50 Þingsjá
11.15 Skjáleikur
13.05 Heimssigling
14.05 Auglýsingatím
14.20 Þýska knattspyrnan
16.20 Íþróttaþátturinn
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Dýrin tala (26:39)
18.30 Hafgúan (14:26)
18.55 Grímur og Gæsamamma
19.20 Króm
19.50 Veður
20.00 Fréttir
20.35 Lottó
20.45 Enn ein stöðin
21.15 Beint á ská 2 1/2
(Naked Gun 2 1/2: The Smell of Fear)
Bandarísk gamanmynd frá 1991 þar
sem lögregluforinginn treggáfaði,
Frank Drebin, og félagar eiga í höggi
við óþjóðalýð.
22.50 Heimur í heljargreipum (2:2
00.20 Útvarpsfréttir
00.30 Skjáleikur

SUNNUDAGUR
09.00
10.50
13.00
14.00
15.00
16.20
17.25
17.50

Morgunsjónvarp barnanna
Skjáleikur
Markaregn
Elizabeth Schwarzkopf
Þrjú-bíó
Íslandsmótið í handbolta
Nýjasta tækni og vísindi.
Táknmálsfréttir

18.00 Stundin okkar
18.30 Milli vina (8:11)
19.00 Geimstöðin
19.50 Veður
20.00 Fréttir
20.30 Með allt á hreinu
Íslensk bíómynd frá 1982 um tvær
hljómsveitir, Stuðmenn og Gærur,
sem halda í hljómleikaferð út á land
og er öllum brögðum beitt í harðri
samkeppni um áhorfendur.
22.05 Helgarsportið
22.25 Ævintýri í stórborginni
(Urban Safari)
Kanadísk gamanmynd frá 1994 um
fjölskyldu í New York sem gortar af
því við granna sína að hún sé að fara
í ævintýraferð til Afríku en hefur
svo ekki efni á því og felur sig í íbúð
sinni. Leikstjóri er Reto Salimbeni
og aðalhlutverk leika David Naughton og Linda Kash.
Þýðandi: Reynir Harðarson.
23.55 Markaregn
Endursýning.
00.55 Útvarpsfréttir
01.05 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 ga 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 r av í s a n d ab a r n a t 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

CNN
USA

Söluaðili gervihnattabúnaðar: Frum-Mynd, Sólgötu 11 Ísafirði, sími 456 5091

Beinar útsendingar erlendra sjónvarpsstöðva
TV 3 - NOREGUR
Miðvikudagur 18. mars kl. 19:00
Manchester United - Monaco
Miðvikudagur 18. mars kl. 21:45
Real Madrid - Bayer Leverkusen

TV 3 - DANMÖRK
Miðvikudagur 18. mars kl. 19:00
Manchester United - Monaco

CANAL+ GUL
Fimmtudagur 19. mars kl. 00:35
Boston Bruins - Toronto Maple Leafs (Íshokký)
Föstudagur 20. mars kl. 00:35
Philadelphia 76´ers - Utah Jazz (NBA)
Laugardagur 21. mars kl. 20:05
New York Rangers - Detroit (Íshokký)
Sunnudagur 22. mars kl. 23:40
LPGA-mótið í golfi í Arisona í USA

TV 3 - SVÍÞJÓÐ

Miðvikudagur 18. mars kl. 19:00
Manchester United - Monaco
Sunnudagur 22. mars kl. 13:30
Ítalski boltinn

NRK 2
NORGE

NRK 1
NORGE

CANAL+ NOREGUR
Laugardagur 21. mars kl. 09:55
Heimsbikarmót á skíðum
Sunnudagur 22. mars kl. 09:55
Heimsbikarmót á skíðum
Sunnudagur 22. mars kl. 17:55
Sandefjörd - Runar í handbolta

BBC PRIME
ENGLAND

CANAL+ DANMÖRK
Laugardagur 21. mars kl. 17:00
Þýski boltinn

CARTOON
TNT - USA

NBC EUROPE
Fimmtudagur 19. mars kl. 01:00
Bandaríski háskólakörfuboltinn
Föstudagur 20. mars kl. 01:00
Bandaríski háskólakörfuboltinn

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

Ísafjörður

Bessi
sigldi á
ísjaka

Togarinn Bessi ÍS sigldi á
ísjaka er skipið var að veiðum
á Dohrnbanka í byrjun síðustu
viku og varð að snúa skipinu
til hafnar á Ísafirði til að kanna
skemmdir.
Gat kom á jafnvægistank í
skipinu og var gert við það
um leið og skipið kom til
hafnar. Bessi hélt síðan aftur
á veiðar síðdegis sama dag og
hann kom að landi.

Eigendaskipti á Jóni og Gunnu
Á laugardag urðu eigendaskipti á versluninni
Jóni og Gunnu í Ljóninu á
Ísafirði. Hinir nýju eigendur
eru Anna G. Sigurðardóttir
og Ásta Svana Ingadóttir,

sem báðar hafa starfað við
verslunina undanfarin misseri.
Jón og Gunna var í eigu
þeirra Herdísar Viggósdóttur
og Svanhildar Þórðardóttur,

sem reka verslunina Legg og
Skel og Svanlaugar Guðnadóttur, sem áður rak verslunina Krismu. Að sögn Önnu
G. Sigurðardóttur, verður
verslunin rekin áfram með

óbreyttu sniði þ.e. með því
að bjóða úrval fatnaðar.
Á meðfylgjandi mynd eru
nýju eigendurnir Anna Sigurðardóttir og Ásta Svana
Ingadóttir.

Fyrsta snjóbrettamót Framhaldsskólanna haldið á Seljalandsdal

Beita þurfti Mace-úða til að stöðva
átök milli keppenda og heimamanna

Á laugardag efndu Skipuleggjendur Sólrisuhátíðar
Framhaldsskóla Vestfjarða til
fyrsta snjóbrettamóts Framhaldsskólanna á Íslandi. Mótið, sem gefið hafði verið
nafnið, Einskíðungur ´98, fór
fram á Seljalandsdal við
fremur erfið veðurskilyrði
sem settu sitt mark á mótið.
Samkvæmt upplýsingum
blaðsins sóttu á áttunda tug
nemenda mótið og komu þeir
víðs vegar að af landinu.
Keppendurnir, sem flestir
ætluðu til síns heima á sunnudag, komust hvergi vegna veðurs og voru enn á Ísafirði á
mánudag.
Í karlaflokki sigraði Ingólfur Már Olsen frá Fjölbrautaskólanum í Garðabæ,
annar varð Lárus Helgi Lárusson frá sama skóla og þriðji

varð Ágúst Ingi Axelsson frá
Verkmenntaskólanum áAkureyri. Í kvennaflokki sigraði
Aðalheiður Ýr Gestsdóttir
Framhaldsskóla Vestfjarða og
jafnar í öðru til þriðja sæti
voru þær María Stefánsdóttir
frá Menntaskólanum á Akureyri og Elfa María Magnúsdóttir frá Fjölbrautaskólanum
í Breiðholti.
Samkvæmt upplýsingum
blaðsins kom til átaka á milli
nokkurra keppenda og heimamanna í miðbæ Ísafjarðar
aðfaranótt laugardags og
þurfti lögreglan að beita
Mace-úða til að stöðva ólætin.
Aðfaranótt sunnudags kom
einnig til átaka á heimavist
Framhaldsskóla Vestfjarða,
þar sem keppendurnir gistu,
og var aðkoman ófagur eftir
átökin, stíflaðir vaskar og vatn

NÝKOMIN
SENDING AF
GLERAUGNAUMGJÖRÐUM
FYRIR STÓRA
SEM SMÁA!

út um gólf auk þess sem tæmt
var úr tveimur slökkvitækjum
á göngum heimavistarinnar.
,,Það kom til átaka milli
nokkurra manna fyrir framan
verslunina Hamraborg aðfaranótt laugardags. Það voru
sendir fjórir lögreglumenn til
að stilla til friðar og þá dreif
að mikið af fólki og upphófust
hópslagsmál. Til þess að stilla
til friðar þurftu lögreglumennirnir að grípa til Mace-úða,
sem beint var að þeim sem
létu verst og hlýddu ekki tilmælum lögreglunnar. Eftir að
úðanum hafði verið beitt
leystust slagsmálin upp og var
farið með þá sem urðu fyrir
úðanum inn á lögreglustöð þar
sem þeir voru þrifnir og jafnvel settir í bað,” sagði Önundur Jónsson, yfirlögregluþjónn
á Ísafirði í samtali við blaðið.

Dýrfinna Torfadóttir
Gullsmiður og sjóntækjafræðingur
Hafnarstræti 4 • Ísafirði • Sími: 456 3460

,,Aðfaranótt sunnuda gs
fékk lögreglan síðan beiðni
um aðstoð á heimavist Framhaldsskóla Vestfjarða. Þar
hafði fjöldi Ísfirðinga ruðst
inn og nánast lagt heimavistina í rúst. Búið var að úða
úr tveimur slökkvitækjum um
ganga heimavistarinnar auk
þess búið var að stífla tvo
vaska á salerni og skrúfað frá
vatninu. Þar var um hrein og
klár skemmdarverk að ræða,”
sagði Önundur. Hann sagði
að hér hefði ekki verið um
unglinga að ræða heldur fólk
á aldrinum 18-20 ára.
Aðalheiður Ýr Gestsdóttir,
einn skipuleggjenda snjóbrettamótsins, hafði samband
við blaðið og vildi koma á
framfæri að öll ólætin, bæði í
miðbænum og á heimavistinni, hefðu hafist að tilstuðlan

Frá keppninni á laugardag.
heimamanna, sem ekki gátu
látið hina aðkomnu keppendur í friði. Hún sagði keppendurna vera hrakta eftir árásirnar
og félitla og því hefði það
komið í hlut aðstandenda
Sólrisuhátíðar að útvega þeim
mat og fleiri nauðsynjavörur.

BÍLATANGI
Ísafirði
Símar 456 3800 og 456

4580

