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Ísafjarðarbær

Bryndís leiðir lista
félagshyggjufólks
Bryndís Friðgeirsdóttir,

starfsmaður Rauða krossins á
Ísafirði og fyrrverandi bæjar-
fulltrúi Alþýðubandalagsins,
skipar efsta sæti sameiginlegs
lista félagshyggjufólks við
bæjarstjórnarkosningarnar í
maí.

Í öðru sæti verður Sigurður
R. Ólafsson, bæjarfulltrúi Al-
þýðuflokks og Sæmundur
Þorvaldsson, bóndi að Læk í
Dýrafirði, skipar þriðja sæti
listans. Lárus Valdimarsson
verður í fjórða sæti, Sigríður
Bragadóttir í fimmta og Elísa-
bet Gunnlaugsdóttir í því
sjötta. Jóhann Bjarnason skip-
ar sjöunda sæti listans, Jóna
Benediktsdóttir áttunda, Dýr-
finna Torfadóttir níunda og
Björn Birkisson verður í tí-
unda sæti.

Í ellefta til átjánda sæti
verða eftirtaldir einstaklingar.
Soffía Ingimarsdóttir, Eiríkur
Örn Norðdal, Jónína Ólöf
Emilsdóttir, Jón Ottó Gunn-
arsson, Bergur Torfason, Jóna
Símonía Bjarnadóttir, Guðrún
Stefánsdóttir og Pétur Sig-
urðsson, forseti ASV.

Bryndís Friðgeirsdóttir.

Harðir knattspyrnuaðdáend-
ur fjölmenntu á Old Trafford

-sjá nánar frásögn og myndir á bls. 4 og 5

Vestfirðingar við störf í Afríku
-sjá nánar bls. 6 og 7

-sjá samtal við Margréti Gunnarsdóttur
píanóleikara í miðopnu

Að vera
manneskja
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Leiðari

Vestfirðir

Ófært fyrir Horn
Ísafjarðarbær

Lindin - páskaútvarp
Ísafjarðarbær

Konur hlusta

Júgóslavneskir menningardagar hafnir á Ísafirði

Fjórir júgóslavneskir lista-
menn sækja Ísafjörð heim

Þrír af júgóslavnesku listamönnunum þau, Bogunovic Milojko, Milan Keselji og Jovanka
Dejanovic Milana ásamt tveimur ísfirskum listamönnum, sem einnig koma nálægt
júgóslavnesku menningardögunum, þeim Pétri Guðmundssyni og Jóni Sveinssyni.

Júgóslavnesku fjölskyldur-
nar sem komu til Ísafjarðar
árið 1996 hafa ákveðið að
efna til júgóslavneskra menn-
ingardaga, þar sem kynnt
verður menning, listir og mat-
argerð í hinni friðsælu fyrrum
Júgóslavíu, eins og þau voru
vön að lifa áður en stríð hófst
þar. Eru dagarnir þakklætis-
vottur frá fjölskyldunum til
íbúa Ísafjarðarbæjar og ná-
grennis fyrir höfðinglegar
móttökur og þá miklu hjálp
sem þeir veittu fjölskyldunum
við að hefja nýtt líf á Íslandi.

Dagskrá menningardag-
anna hófst í gær með opnun
málverkasýningar tveggja
júgóslavneskra málara á efstu
hæða Norðurtangahússins og
stendur sýningin yfir í fimm
daga. Á meðan á sýningunni
stendur munu júgóslavnesku
myndlistarmennirnir mála
nokkrar myndir ásamt 2-3
ísfirskum  myndlistarmönn-

um, sem gefnar verða til vænt-
anlegs listasafns á Ísafirði.

Föstudaginn 27. mars og
laugardaginn 28. mars verður
júgóslavneskur kvöldverður
og dans á Hótel Ísafirði, þar
sem dansað verður dátt við

undirleik og söng júgóslav-
nesks tónlistarmanns. Síð-
degis á laugardag verður síðan
opið hús í íþróttahúsinu þar
sem dansaðir verða þjóð-
dansar, flutt ljóð eftir Ranka
Studic, sunginn söngur frá

öllum svæðum fyrrum Júgó-
slavíu, sýndir dansar júgóslav-
neskra og íslenskra barna og
flutt tónlist af júgóslavneskum
börnum sem stunda nám í
Tónlistarskóla Ísafjarðar.

Karfa

Sigur gegn
Njarðvík

Eftir fimm stiga tap gegn
Njarðvíkingum í fyrsta
leik úrslitakeppninnar í
körfuknattleik sýndi lið
KFÍ sýnar bestu hliðar og
sigraði Njarðvíkinga með
níu stiga mun, 96-87, í leik
liðanna sem fram fór á
Ísafirði á sunnudagskvöld.

Þriðji og síðasti leikur
liðanna um hvort liðið
kemst í fjögurra liða úrslit
fór fram í Njarðvík í gær-
kvöldi og lágu úrslit ekki
fyrir þegar blaðið fór í
prentun. Í gærkvöldi léku
einnig KR og Tindastóll
en þau lið sem þegar hafa
náð í fjögurra liða úrslit
eru Keflavík sem sigraði
Hauka tvívegis og Akranes
sem sló Grindvíkinga út á
mánudagskvöld.

Í leik liðanna á sunnu-
dag var David Bevis stiga-
hæstur sem fyrr með 27
stig og Ólafur Ormsson
kom næstur með 19 stig.

Frá þinginu í Stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði á föstudag.

Ráðstefna á vegum UNESCO á Ísafirði

Fólksfækkun í jaðarbyggðum
Fjölþjóðleg ráðstefna á

vegum UNESCO, vísinda- og
fræðslustofnunar Sameinuðu
þjóðanna var haldin á Ísafirði
frá miðvikudegi í síðustu viku
til sunnudags. Um fimmtíu

manns frá Norðurlöndunum,
Kanada og Rússlandi sóttu
ráðstefnuna.

Fólksfækkun í jaðarbyggð-
um og ný viðhorf sem byggj-
ast á tækniþekkingu voru

megin viðfangsefni ráðstefn-
unnar. Á ráðstefnunni kom
m.a. fram að íslensk byggða-
vandamál virðast léttvæg
miðað við það sem víða er að
gerast á norðlægum slóðum.

Fjölskylda
þjóðanna

Á degi Sameinuðu þjóð-
anna gegn kynþáttahatri s.l.,
laugardag sannaðist svo
ekki verður um villst, að á
norðanverðum Vestfjörðum hefur fjölþjóðlegt mannlíf
skotið rótum. Og ekki verður annað séð en að það þrífist
mæta vel í nábýli við hið gamalgróna vestfirska mannlíf,
sem löngum hefur þótt sérstakt.

Framtak þess fólks frá 35 þjóðlöndum, sem stóð fyrir
kynningu á heimahögum sínum í Grunnskólanum á
Ísafirði á þeim degi Sameinuðu þjóðanna þegar lögð var
áhersla á að öll værum við jafn rétthá sem einstaklingar
og að litarháttur og þjóðerni skiptir ekki máli, er lofsvert
og allir er þar lögðu hönd að verki eiga þakkir skyldar.
Þarna var vel að verki staðið.

En það er fleira í farvatninu.
Í gær hófust júgóslavneskir dagar á Ísafirði. Hótel

Ísafjörður mun bjóða upp á þjóðlega rétti frá Júgóslavíu,
þarlendir listamenn á sviði myndlistar og tónlistar eru
komnir til bæjarins og munu reiða fram list sína fyrir
bæjarbúa og gesti þeirra. Ekki er að efa að þar verður
margt áhugavert á boðstólum.

Í árafjölda hefur fólk af erlendu bergi brotið dvalið á
Vestfjörðum til lengri eða skemmri tíma. Margt af þessu
fólki kaus að búa hér og starfa til frambúðar og setti svip
sinn á samfélagið. Þetta fólk kom úr öllum áttum og úr
hinum ýmsum geirum mannlífsins, margt átti rætur
sínar í þjóðfélögum afar ólíkum því sem hér gerist, hvort
heldur að menningu eða lifnaðarháttum laut, að ekki sé
talað um veðurfar.

Dagur Sameinuðu þjóðanna gegn kynþáttahatri var til
að minna okkur á að öllum börnun jarðkringlunnar ber
að lifa í sátt og samlyndi og að við eigum öll okkar rétt
og því aðeins að hann sé virtur er einhver von til að
mannkynið eigi framtíð fyrir sér þar sem gatan er ekki
vörðuð átökum og blóðsúthellingum.

Samkoman í Grunnskólanum á Ísafirði þar sem nokkur
hundruð gestir litu inn og nutu fræðslu um fjarlæg lönd,
hlýddu á framandi tónlist og kitluðu bragðlaukana með
austurlenskum krásum, færði okkur heim sanninn um
hversu margt við getum lært og hversu margs við getum
notið í samskiptum við fólk, sem í fljótu bragði mætti
álykta að við ættum litla samleið með. Þar kom í ljós
,,hve hjörtum mannanna svipar saman / í Súdan og
Grímsnesinu”, eins og Tómas orðaði það svo fagurlega.

Fjölskylda þjóðanna á Vestfjörðum ber þar vitni.
s.h.

Hafísinn heldur áfram að teppa siglingaleiðina fyrir Horn.
Óhagstæðar vindáttir hafa verið undanfarna daga og bendir
allt til að svo verði áfram. Suðvestanáttir hafa hrakið ísinn
nær Vestfjörðum og norðan stormur sem spáð er næstu
daga, mun væntanlega hrekja ísinn fyrir norðan Vestfirði að
landi. Olíuskip hafa ekki komist fyrir Horn að undanförnu.

Um páskana er fyrirhugað að bjóða íbúum við Skutulsfjörð
að hlusta á Lindina, kristilega útvarpsstöð. Útsendingar
hefjast á fm 102,9 að morgni Skírdags og þeim lýkur að
kvöldi annars dags í Páskum. Það er Vitinn, kristið sjómanna-
starf á Ísafirði sem stendur fyrir útsendingunni. Dagskráin
verður tekin í gegnum ljósleiðara vestur til Ísafjarðar.

Þingflokkur jafnaðarmanna með þær Ástu Ragnheiði
Jóhannesdóttur, Sigríði Jóhannesdóttur og Ásu Richards-
dóttur hafa ákveðið að efna til fundar með vestfirskum
konum á veitingahúsinu Á Eyrinni á Ísafirði. Á fundinum
sem stendur frá kl. 11:30 til 13:30 á laugardag munu þær
stöllur hlusta á sjónarmið vestfirskra kvenna.
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SORPBRENNSLAN FUNI

Laust er til umsóknar starf vaktmanns
í sorpbrennslunni Funa. Starfið felst í
eftirliti með keyrslu stöðvarinnar
ásamt viðhaldsvinnu. Óskað er eftir
manni með iðn- eða vélskólanám.
Reyklaus vinnustaður með góðri að-
stöðu fyrir starfsmenn.
Laun samkvæmt samningum FOS-
Vest og Ísafjarðarbæjar.
Upplýsingar um starfið veitir stöðvar-
stjóri í síma 456 5218. Umsóknar-
frestur er til 14. apríl.

HLÍF ÍBÚÐIR ALDRAÐRA

Staða aðstoðarforstöðumanns Hlífar
er laus til umsóknar. Leitað er eftir
umsækjendum sem hafa áhuga á öldr-
unarþjónustu og eiga auðvelt með að
þjóna fólki með mismunandi þarfir.
Helstu verkefni aðstoðarfostöðu-
manns eru að vera forstöðumanni til
aðstoðar í daglegum rekstri og að
vera staðgengill forstöðumanns og
sinna þeim verkefnum sem forstöðu-
maður felur honum. Vakin er athygli
á að óskað er eftir umsóknum karla
jafnt sem kvenna.
Umsóknarfrestur er til 8. apríl 1998.
Laun samkvæmt samningi FOS-Vest
og Ísafjarðarbæjar.
Upplýsingar um starfið veitir for-
stöðumaður Elín Þóra Magnúsdóttir
í síma 456 4076 á Hlíf.

HLÍF ÞJÓNUSTUDEILD

Starfsfólk óskast í aðhlynningu vegna
sumarafleysinga. Unnið er á þrískipt-
um vöktum.
Upplýsingar um starfið veitir for-
stöðumaður Hlífar, Elín Þóra Magn-
úsdóttir í síma 456 4076 á Hlíf.

ÍSAFJARÐARBÆR

Þegar ég flutti vestur í ágúst
1991 og tók við embætti hér-
aðsdómara á Vestfjörðum
fannst mér margt skrýtið í bæj-
arlífinu hér á Ísafirði, sem og
í nágrannasveitarfélögum, og
ýmislegt vera öðru vísi en ég
hafði átt að venjast í höfuð-
borginni.

Í fyrstu átti ég til að viðra
þær skoðanir mínar opinber-
lega, þó ávallt í þröngum hópi
manna.  Meðal þess sem ég
átti erfitt með að skilja var
skynsemin í að bora gat
gegnum Botnsheiði til að bæta
samgöngur við byggð á Suð-
ureyri, sem þá virtist í mínum
huga ekki eiga mikla framtíð
fyrir sér. Mér hrutu þessar
hugsanir eitt sinn af munni í

fárra manna spjalli og var
samstundis sagt að þegja,
þetta kæmi mér ekki við, ný-
fluttum til Ísafjarðar.  Ég hef
ekki hugleitt frekar skynsem-
ina að baki þeirri jarðganga-
gerð.

Sumarið eftir viðraði ég
hins vegar þá skoðun mína
hvort ekki væri skynsamlegt,
Ísfirðingum til ánægju og til
að laða að ferðamenn, að reka
einhvers konar útikaffihús á
Silfurtorgi, jafnvel í samvinnu
Hótels Ísafjarðar og Gamla
bakarísins.  Ég hafði þá verið
í París um vorið og sá fyrir
mér þjóna svífandi um Silfur-
torg með kaffi og meðlæti á
björtum sumardegi. Viðmæl-
endur mínir það sinnið horfðu

á mig í forundrun.  Minnugur
fyrri afskipta minna af innri
málefnum íbúa hér ákvað ég
strax sem aðkomumaður að
biðjast afsökunar á gjálfri
mínu og hef ekki minnst á
kaffihús síðan. Þremur árum
síðar komu ungir laganemar
frá Reykjavík til námsvistar á
Ísafirði.  Er þeir höfðu á orði
hvort ekki mætti koma á fót
einhvers konar útikaffihúsi á
Silfurtorgi fannst mér loksins
sem skoðanir mínar hlytu ein-
hvern hljómgrunn, en brosti
þó aðeins og sagði að ég hefði
heyrt verri hugmyndir.

Mig langar að minnast hér
á tvær þeirra, sem reyndar eru
svo fráleitar að mínu viti, að
ég skil ekki í dag af hverju ég

hef ekki fyrir löngu komið
gagnrýni minni á framfæri
opinberlega. Því miður var
þessum hugmyndum hrint í
framkvæmd.  Hin fyrri lýtur
að byggingu sorpbrennslu-
stöðvar á snjóflóðasvæði, ekki
aðeins einu sinni heldur tvis-
var, því stöðin var jú endur-
byggð eftir fyrsta snjóflóðið,
sem á hana féll.  Hin síðari
lýtur að byggingu ,,skíða-
svæðis á láglendi”, en svo vil
ég nefna núverandi skíðapara-
dís okkar í Tungudal.  Hvaða
heilvita manni eða mönnum
datt í hug að endurreisa skíða-
svæði á þeim stað?  Hvaða
sjónarmið lágu að baki, sem
réttlætt gátu slíka ákvörðun,
þegar horft er til hagsmuna

meginþorra svigskíðaiðk-
enda? Hvað mælti gegn því
að endurbyggja lyftur á Selja-
landsdal?  Heimild fékkst jú
til að endurbyggja sumarbú-
staðabyggð í Tunguskógi, að
ákveðnum skilyrðum upp-
fylltum. Mátti ekki eins færa
okkur skíðasvæðið aftur á
Seljalandsdal?

Ég vona að ráðamenn í okk-
ar ágæta sveitarfélagi viður-
kenni sem fyrst þau mistök,
sem okkur urðu á í Tungudal
og ákvörðun verði tekin hið

,,Halló! Er einhver heima?�
fyrsta um byggingu nýs skíða-
svæðis, á einhverjum þeim
stað, þar sem vænta megi að
falla muni snjór í meðalári.
Ég, og reyndar allmargir aðrir,
höfum þá til einhvers að
hlakka um páskana 1999!

Ég horfði einu sinni á
bíómyndina ,,Aftur til fram-
tíðar” með dóttur minni, 10
ára. Í myndinni var vondur
kall, sem niðurlægði einatt
föður aðalpersónunnar með
því að banka í höfuð hans og
kalla: ,,Hello! Is anybody
home”? Einhverra hluta vegna
rifjast þetta atriði myndarinnar
sífellt oftar upp fyrir mér þegar
ég mæti til vinnu í Stjórnsýslu-
húsinu, en þar vænti ég að
teknar séu helstu ákvarðanir
yfirvalda, sem áhrif hafa á líf
okkar hér á norðanverðum
Vestfjörðum.

Virðingarfyllst,
Jónas Jóhannsson,

skattgreiðandi.

Jónas Jóhannsson.

Jónas Jóhannsson, skattgreiðandi skrifar

Sólborg Flateyri
Starfsmaður óskast til aðhlynningar við

Hjúkrunarheimilið á Flateyri. Unnið er á þrí-
skiptum vöktum, frí aðrahvora helgi. Stöðu-
hluthfall er samkomulagsatriði.

Ennfremur óskast starfsfólk til afleysinga
í eldhúsi og við almenn störf.

Nánari upplýsingar gefur Ásdís Jónasdóttir,
forstöðumaður í vinnusíma 456 7718 og í
heimasíma 456 7604.

Á mánudag fékk Björgun-
arsveitin Tindar í Hnífsdal af-
henta nýja björgunarbifreið af
Toyota gerð. Bifreiðin Toyota
Land Crusier 80, er hækkaður
upp á 44" dekk en auk þess
má nefna að drifhlutföllum í
bifreiðinni hefur verið breytt,
milligír aukinn auk þess sem
í honum er aukarafkerfi og
rafmagnsdriflæsingar.

Þá er í bifreiðinni færanlegt
dráttarspil, öflug loftdæla,
öflugir ljóskastarar, GPS
staðsetningartæki, öflug fjar-
skiptatæki og fleira. Áður en
farið var út í kaupin var leitað
til nokkurra bifreiðaumboða
og reyndist tilboð Bílatanga á
Ísafirði, sem er umboðsaðili
fyrir Toyota bifreiðar á Ísafirði

hagstæðast.
Mikil endurnýjun hefur átt

sér stað á tækjabúnaði Tinda
síðustu vikur og má þar nefna
að sveitin hefur fjárfest í nýj-
um vélsleða og slöngubát. Í
Tindum eru 25-30 virkir fé-
lagar. Sunnudaginn 29. mars
nk., verður opið hús hjá sveit-
inni og verður búnaður sveit-
arinnar þá almenningi til
sýnis. Húsið opnar kl. 14 og
eru allir velkomnir.

Hin nýja bifreið Tinda.

Öflugt björgunartæki frá Toyota
Björgunarsveitin Tindar í Hnífsdal fær nýja bifreið

Magnús Helgason, formaður Björgunarsveitarinnar Tinda í Hnífsdal veitir lyklum að bifreiðinni viðtöku úr hendi
Bergmanns Ólafssonar, framkvæmdastjóra Bílatanga, umboðsaðila Toyota á Ísafirði.
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Sex ísfirskir knattspyrnuáhugamenn heimsóttu Mekka knattspyrnunnar á Engl

Mikil upplifun þrátt fyr
- segir Jóhann Torfason, einn sexmenninganna sem sáu leik Manchester United og Arsenal sem og leik Bolton og Sheffield Wednesday

Föstudaginn 13. mars sl.,
flugu sex Ísfirðingar ásamt
120 öðrum knattspyrnu-
áhugamönnum til Man-
chester á Englandi til að sjá
toppleik í ensku úrvals-
deildinni, leik Manchester
United og Arsenal, en þessi
tvö lið eru í tveimur efstu
sætum deildarinn-
ar og koma

til með að keppa um Eng-
landsmeistaratitilinn. Fjórir
Ísfirðinganna, Jóhann Torfa-
son, Eiríkur Böðvarsson,
Aðalsteinn Ómar Ás-
geirsson og

etja kappi við Sheffield Wedn-
esday.

Leikur Manchester United
og Arsenal var skemmtilegur
á að horfa en endaði ekki vel

fyrir áhangendur heima-
liðsins sem tap-
aði með einu
marki gegn
engu.
Í síðari leikn-
um var hins
vegar meira
um mörk því
Bolton liðið
sigraði Shef-
field Wedn-
esday 3-2
og var hér
um að ræða

fyrsta heima-
sigur liðsins í þrjá mánuði.

,,Það var mikil upplifun að
koma á Old Trafford sem er
Mekka knattspyrnunnar á
Englandi. Og ekki síður var
mikil upplifun að fylgjast með
stemmningunni fyrir leikinn,
þegar tugþúsundir stuðnings-
manna liðanna komu syngj-
andi að leikvanginum. Slíkt
upplifir maður ekki nema hjá
stórklúbbum eins og Man-
chester United,” sagði Jóhann
Torfason í samtali við blaðið.

Hann sagði að þrátt fyrir
tapið hefði hann ekki viljað
missa af leiknum og hann

ráðleggur hverjum knatt-
spyrnuáhugamanni að heim-
sækja heimavöll síns uppá-
halds liðs. ,,Það er engin
spurning að Old Trafford er
Mekka knattspyrnunnar á
Englandi og við vorum
ánægðir þrátt fyrir tapið.
Arsenal sigraði verðskuldað
og við grátum það ekki,
úrslitin gera lokasprettinn í
deildinni bara meira spenn-
andi. Það var ekki síður
skemmtilegt að sjá hinn nýja
leikvöll Bolton-liðsins og það
ver sérstaklega skemmtilegt
að vera vitni að fyrsta heima-
sigri Bolton í þrjá mánuði. Ég

Arnar G. Hinriksson eru
harðir aðdáendur United-
liðsins. Einn þeirra, Jóhann
R. Símonarson er mikill aðdá-
andi Arsenal og sá sjötti, Hin-
rik Matthíasson, styður liðið
frá Anfield, Liverpool. Hóp-
urinn byrjaði á því að sjá fram-
angreindan leik sem hófst kl.
11:15 að staðartíma og kl.
15:00 sama dag var hópurinn
kominn til Bolton til að sjá
leik liðs Guðna Bergssonar
og Arnars Gunnlaugssonar

tel að sigurinn hafi verið
vendipunktur í þeirra starfi og
muni verða til þess að liðið
heldur sæti sínu í deildinni.”

Jóhann sagðist eiga tvo
uppáhalds leikmenn í United

liðinu, þá Ryan Giggs og hinn
danska markvörð Peter
Schmeichel. ,,Úthlaup hans
undir lok leiksins var ótíma-
bært að mínu mati en örvænt-
ingin var mikil og ég skil hann

Lið Manchester United og Arsenal koma inn á leikvanginn á Old Trafford.

TRYGGVI GUÐMUNDSSON HDL
HAFNARSTRÆTI 1 • ÍSAFIRÐI

% 456 3940 & 456 3244 • o 456 4547 • Netfang: tryggvi@snerpa.is

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.

býlishús á einni hæð ásamt
bílskúr. Verð: 11.000.000,-
Góuholt 1: 142m² einbýlishús
í góðu standi á einni hæð
ásamt bílskúr. Verð:
11,600.000,-
Hafraholt 44: 154,4m² ein-

 Einbýlishús / raðhús

Heiðarbrún 4 - Bolungarvík:
140m² einbýlishús á einni hæð
ásamt bílskúr. Verð kr.
8,900.000,-
Heiðarbraut 6 - Hnífsdal:
133,3m² einbýlishús á einni
hæð ásamt bílskúr. Skipti á
eign á Ísafirði möguleg. Verð
kr. 10,700.000,-
Hreggnasi 2 - Hnífsdal: 127
m² gamalt einbýlishús á
tveimur hæðum ásamt við-
byggingu. Verð kr. 1,950.000,-
Hnífsdalsvegur 27: 182m²
glæsileg íbúð með parketi og
harðviðarinnréttingum. Tilboð
óskast.
Bakkavegur 39: 201m² ein-
býlishús á tveimur hæðum
ásamt innbyggðum bílskúr.
Verð kr. 13,500.000,-
Brautarholt 9: 140m² ein-

býlishús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr. Verð kr.
13,500.000,-
Lyngholt 8: 138m² einbýlishús
á einni hæð ásamt 31m²
bílskúr. Skipti möguleg. Verð:
10.800.000,-
Móholt 9: 152,4 m² einbýlishús
á einni hæð ásamt bílskúr.
Laust fljótlega. Skipti á minni
eign möguleg. Verð:
11,900.000,-
Silfurgata 9: 150m² einbýlis-
hús á 2 hæðum ásamt
geymslu, kjallara og skúr. Laus
fljótlega. Verð: 7,200,000,-
Urðarvegur 13: 85m² ein-

Atvinnuhúsnæði

Austurvegur 1: 103,4 m²
skrifstofuhúsnæði á 3. hæð.
Fallegt útsýni. Laust fljótlega.
Verð: 5,500.000,-
Hnífsdalsvegur 27: 415m²
iðnaðar- og viðgerðarhús-
næði ásamt vörulager. Tilboð
óskast.

býlishús á einni hæð ásamt
kjallara. Skipti á stærri eign
möguleg. Verð: 5.500.000,-
Urðarvegur 25: 154,6m² 5-6
herbergja tvíbýlishús, að hluta
á tveimur hæðum, ásamt
bílskúr. Skipti á ódýrari eign
möguleg. Verð: 9,300.000,-

 4-6 herbergja íbúðir

Eyrargata 3: 100m² 4ra herb.
íbúð á 2. hæð í þríb.húsi ásamt
helm. bílskúrs. Skipti möguleg.
Verð: 8,300.000,-
Fjarðarstræti 6:122m² 4ra
herbergja íbúð á 1. hæð í
fjölbýlishúsi. Verð: 6.500.000,-
Fjarðarstræti 38: 130m², 5

herbergja íbúð á tveimur
hæðum í þríbýlishúsi. Verð:
7,000.000,-
Hjallavegur 12: 113,9m² 4-5
herbergja íbúð á neðri hæð í
tvíbýlishúsi. Verð 5.500.000,-
Seljalandsvegur 20: 161,2m²
5-6 herbergja íbúð á efri hæð í
tvíb. húsi ásamt bílskúr. Íbúðin
er mikið uppgerð. Verð:
10,700,000.-
Stórholt 9: 164,3m², 6
herbergja íbúð á tveimur
hæðum í fjölbýlishúsi ásamt
sér geymslu. Verð kr:
8,000.000,-
Túngata 18:  89,2m² 4ra
herbergja íbúð í góðu standi á
3ju hæð í fjölbýlishúsi.
Möguleg skipti á minni eign.

Verð: 6,900,000,-

 3ja herbergja íbúðir

Aðalstræti 20: 98m² íbúð á 2.
hæð t.v. í fjölbýlishúsi ásamt
sér geymslu. Verð: 7,200.000,-
Túngata 21: 84,9m² íbúð á 1.
hæð í þríb.húsi ásamt bílskúr.
Verð: 6,500,000,-
Urðarvegur 80: 82m² íbúð á
jarðh. í fjölb.húsi ásamt sér
geymslu. Verð: 6,000,000,-

2ja herbergja íbúðir

Túngata 12: 62m² íbúð á
jarðhæð í þríbýlishúsi, upp-
gerð að mestu. Skipti á stærri
möguleg. Verð: 3,900.000,-

Góuholt 3:
140,7m² einbýlishús
á einni hæð
ásamt bílskúr.
Verð:12,000,000,-

Túngata 18: 53,4m² íbúð á 1.
hæð fyrir miðju í fjölbýlishúsi
ásamt sér geymslu.
Tilboð óskast.

Fyrir tæki

Vídeóleigan Vídeóhöllin:
Fyritæki í fullum rekstri ásamt
3ja ára leigusamningi. Verð:
4.000.000.-
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landi, Old Trafford í Manchester

rir tapið

vel. Staðreyndin er bara sú að
liðið virðist ekki standa undir
þeim áföllum sem það hefur
orðið fyrir að undanförnu og
þá á ég við meiðsli leikmanna
eins og hjá Giggs, Pallister og
Keane. Sú mikla breidd sem
hefur verið hjá liðinu er því
miður ekki til staðar um þessar
mundir en vonandi kemur hún
áður en langt um líður. Það er

engin spurning hver verður
meistari í vor, Manchester
United hefur þetta eins og
undanfarin ár,” sagði Jóhann
Torfason.

Meðfylgjandi myndir úr
Englandsferðinni tók Jóhann
Torfason og kann blaðið
honum bestu þakkir fyrir
lánið.

Fjórir harðir stuðningsmenn Manchester United fyrir utan
Manchester United Megastore með sjálfan George Best
fyrir ofan sig. F.v. Eiríkur Böðvarsson, Jóhann Torfason,
Arnar Geir Hinriksson og Aðalsteinn Ómar Ásgeirsson.

Fjórir af ísfirsku knattspyrnuáhugamönnunum fyrir utan Old Trafford. Fyrir miðju er Arnar Geir Hinriksson, þá
Aðalsteinn Ómar Ásgeirsson, Hinrik Matthíasson og Jóhann R. Símonarson.

Hinn glæsilegi leikvangur Bolton liðsins, The Reebok Stadium.

Námskeið í tónlistarmiðlun hefst í Tónlistarskóla Ísafjarðar á föstudag

Tónsköpun, söngur og dans
Um næstu helgi verður

haldið óvenjulegt en áhuga-
vert námskeið á vegum
Tónlistarskóla Ísafjarðar.
Um er að ræða námskeið í
tónlistarmiðlun ( Perfor-
mance and Communicat-
ions Skills), en það er ný
námsgrein í tónlist, sem
hefur verið að ryðja sér til
rúms á undanförnum árum.
Tónlistarmiðlun beinist
einkum að því að auka
virkni og sjálfstæða sköpun
tónlistarnemenda og víkka
sjóndeildarhring þeirra.

Kennarar á námskeiðinu
verða þau Gunnar Bene-
diktsson og Sigrún Sævars-
dóttir, en þau leggja bæði
stund á nám í tónlistar-
miðlun við Guildhall
School og Music í London

en sá skóli hefur algera forystu
í þessari grein.

Á námskeiðinu sem haldið
verður dagana 27.-29. mars
og fer fram í húsnæði Tónlist-
arskólans að Austurvegi 11
og í sal Grunnskólans, verður
farið í allskonar leiki, dansa,
hrynæfingar og spuna og í lok
námskeiðsins verða haldnir
stuttir tónleikar þar sem flutt
verða tónverk samin af þátt-
takendum á námskeiðinu.

Námskeiðinu verður skipt í
tvo hópa fyrir yngri og eldri
tónlistarnemendur. Yngri
nemendum verður boðið upp
á stutt námskeið þar sem
áhersla verður lögð á dans og
söng og er áhugi á tónlist eina
inngönguskilyrðið.

Í eldri hópnum verða eink-
um tónlistarnemar sem hafa

grunnþekkingu í tónlist og eru
farnir að leika talsvert á
hljóðfæri. Aðgangur að nám-
skeiðinu, sem haldið er í til-

efni af afmælisári skólans, er
ókeypis. Það er sérstaklega
ætlað nemendum Tónlistar-
skóla Ísafjarðar, en öðrum

sem áhuga hafa, er velkomið
að skrá sig. Skráning er nauð-
synleg því verið getur að tak-
marka þurfi aðgang og fer hún

fram næstu daga eftir hádegi
á skrifstofu skólans eða í
síma 456 3926.

Mjög óvenjulegt námskeið verður haldið á vegum Tónlistarskóla Ísafjarðar um næstu helgi.
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Óskar G. Karlsson, sérfræðingur Sölumiðstöðvar hraðfrystihúsanna í vöruþróun

 og gæðamálum Nílarkarfaafurða og starfsmaður við vöruþróun SH skrifar.

Vestfirðingar stjórna fisk-
vinnslu við Viktoríuvatn
í Afríku

Lesley og annar tvíburanna, Katrín eða Jóhanna, fylgjast með dansflokki frá norður Úganda skammt frá íbúðarhúsinu
á Nagúru hæð.

Jóhann, Kolbrún, Þorbjörn og Loftur (fremst) heima í stofunni í ,,Íslendingahúsinu” á Nagúru hæð í Kampala.

og veitir um leið foreldum afþreyingu í fjölbreyttu klúbbastarfi
sem er á þess vegum.

Jóhann Ólafson lætur vélarnar snúast
Undanfarið hálft ár hafa þau hjónin Jóhann Ólafson vél-

fræðingur og Kolbrún Benediktsdóttir lyfjatæknir frá Ísafirði
ásamt tveimur yngri sonum sínum, þeim Þorbirni og Lofti
Gísla, búið í ,,Íslendingahúsinu” á Nagúru hæð í Kampala,
höfuðborg Úganda. Strákarnir eru báðir í alþjóðlega skólanum
,,Lincoln-International School” sem er starfræktur að banda-
rískri fyrirmynd og er fyrir börn frá forskólaaldri til 18 ára
aldurs en honum lýkur með stúdentsprófi.

Nemendur eru um 400 frá 54 þjóðlöndum. Loftur er í 5.
bekk og með honum eru 15 aðrir nemendur, sem eru frá 14
löndum að Íslandi meðtöldu. Þorbjörn er í 9. bekk og í honum
eru samtals 25 nemendur sem eru frá 13 löndum en þetta er
fjölmennasti bekkurinn í skólanum. Mikið er gert til að nýir
nemendur samlagist hópnum sem allra best og þess jafnframt
gætt að leggja rækt við menningu þeirra landa sem nemendur
eru frá. Í skólanum er starfrækt skátafélag og er Loftur félagi
í því.

Jóhann gegnir starfi yfirvélstjóra hjá Uganda Fish Packers.
Hann er með sveinspróf í vélvirkjun frá Héðni hf og 4. stigs
próf frá Vélskóla Íslands ásamt skrifstofutæknanámi frá Tölvu-
skóla Reykjavíkur. Hann var vélstjóri á fraktskipunum Hofs-
jökli og Eldvík ásamt togaranum Júní áður en hann réði sig
sem umdæmisstjóri Vinnueftirlits ríkisins á Vestfjörðum 1985
en hann fór aftur til sjós 1995 sem yfirvélstjóri á togarann Orra
ÍS og Pál Pálsson ÍS.

Nú er verkefnið að halda frystivélum, ísvélum og vinnslu-
búnaði gangandi og sjá um yfirstjórn nýbygginga, langt inni í
Afríku, við miðbaug jarðar. Það getur verið snúið þar sem
varahlutir og viðgerðarverkstæði eru ekki á hverju strái og þó
ýmsa þjónustu sé þar að hafa er hún langt, langt á eftir þeirri
þjónustu sem við þekkjum á Íslandi. Það þarf oft að leita lengi
áður en réttu varahlutirnir finnast og síðan að bíða vikum
saman eftir að hlutirnir berist erlendis frá, einkum ef þá er
hvergi að finna nema á Íslandi. Þess skal getið að íslenskir
umboðsaðilar hafa verið sérstaklega hjálpsamir við að afla
upplýsinga um vélar og varahluti fyrir verksmiðjunna í Kam-

verkefni sem slíku brautryðjendastarfi tengist en fyrirtækið
var þá fyrsta kúfiskverksmiðjan sem sett var upp utan Banda-
ríkjanna. Kristján tók stúdentspróf frá MH og fór síðan í
viðskiptafræði og hagfræði í HÍ og var búinn með um tveggja
ára nám þar þegar hann gerði hlé á því vegna anna við hin
skapandi störf í sjávarútveginum.

Eiginkonan Kristjáns, Lesley Wales, sem hann kynntist á
Flateyri fyrir 10 árum, er frá Suður Afríku en á ættir að rekja
til Írlands. Þau eiga 3ja ára tvíbura, Jóhönnu og Katrínu, og
býr fjölskyldan ásamt fleiri Íslendingum í fjögurra íbúða
glæsihúsi á einni af fjölmörgum hæðum Kampalaborgar;
,,Naguru hill”. Stúlkurnar eru í alþjóðlegum skóla, ,,Kabira
International School”, sem er fyrir börn frá forskólaaldri.
Skólinn er starfræktur að breskri fyrirmynd og er talinn mjög
góður. Öflugt starf foreldrafélagsins styður við bakið á honum

Vestfirðingarnir Kristján Erlingsson frá Flateyri, Jóhann
Ólafson frá Ísafirði og Þórður Reimarsson frá Tálknafirði eru
nú við störf í fiskvinnslu fjarri heimaslóðum. Við miðbaug í
austanverðri Afríku er annað stærsta ferskvatn í heimi,
Viktoríuvatn, og úr því og nærliggjandi vötnum má veiða um
hálfa milljón tonna árlega af úrvals matfiskinum Nílarkarfa.

Þeir réðu sig fyrir milligöngu Sölumiðstöðvar hraðfrysti-
húsanna hf., til Alpha Group (AG), sem er stærsti framleiðandi
Nílarkarfa í heiminum og er með höfuðstöðvar í Nairobi í
Kenýa en fyrirtækið á og starfrækir frystihús í löndunum
þremur sem liggja að vatninu; Kenýa, Tanzaníu og Uganda.

Kristján stjórnar framleiðslu Nílarkarfans í Uganda

Kristján Erlingsson frá Flateyri er framkvæmdastjóri fram-
leiðslusviðs hjá Uganda Fish Packers (UFP) í Kampala í
Uganda. UFP er eitt margra frystihúsa AG sem eru staðsett
umhverfis Viktoríuvatn. Kristján hóf störf hjá fyrirtækinu í
maí 1997 og stjórnar nú allri framleiðslu fyrirtækisins sem er
með um 320 starfsmenn en þeir skiptast í tvær vaktir þar sem
unnið er sex til sjö daga vikunnar.

Á viku er unnið úr allt að 260 tonnum af hráefni þegar best
lætur, en af nógu virðist vera að taka því áætluð ársveiði á
Nílarkarfa úr Viktoríuvatni, sem er um ¾ af flatarmáli Íslands,
er hátt í 500 þús. tonn. Fiskurinn er allur frystur um þessar
mundir en undanfarið ár hefur stór hluti þeirrar 2000 tonna
framleiðslu, sem SH hefur selt fyrir fyrirtækið, verið fersk
flök sem flutt eru flugleiðis á markað í Evrópu.

Kristján, sem er 35 ára, hefur komið nálægt fiskvinnslu og
stjórnun fyrirtækja áður því frá 13 ára aldri hefur hann unnið
í nánast öllu sem viðkemur sjávarútvegi og fiskvinnslu. Starfs-
reynsluna hefur hann einkum fengið á Flateyri þar sem hann
gekk í öll fiskvinnslustörf í Hjálmi hf. hjá Einari Oddi frænda
sínum, var skrifstofustjóri og síðar fjármálastjóri fiskvinnslu-
fyrirtækisins. Hann var framkvæmdastjóri fyrirtækisins Vest-
firsks skelfisks hf og glímdi þar við hin ýmsu nýsköpunar-
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GARÐYRKJUSTJÓRINN
 Í ÍSAFJARÐARBÆ

Auglýsir eftir starfsfólki í garðyrkju
sumarið 1998. Óskað er eftir verk-
stjórum, sláttumönnum og fólki til
snyrtingar í skrúðgörðum og opnum
svæðum, tímabilið frá 20. maí til 31.
ágúst.
Umsóknareyðublöð fást á bæjarskrif-
stofunum á Ísafirði, Flateyri, Suður-
eyri og Þingeyri.
Nánari upplýsingar gefur garðyrkju-
stjóri í síma 456 3443.

AUGLÝSING UM BREYTINGU Á
AÐALSKIPULAGI ÍSAFJARÐAR
1989 - 2009

Samkvæmt 2. mgr. 21. gr. skipulags-
og byggingarlaga nr. 73/1997 með
síðari breytingum er hér með lýst eftir
athugasemdum við tillögu að breyt-
ingu aðalskipulags Ísafjarðar 1989-
2009 vegna breyttrar landnotkunar á
Tunguskeiði.
Breytingatillagan liggur frammi
almenningi til sýnis á bæjarskrifstof-
unni, Hafnarstræti 1, Ísafirði, frá og
með 25. mars nk., til 15. apríl nk.
Athugasemdum skal skila skriflega til
tæknideildar Ísafjarðarbæjar fyrir 15.
apríl nk. Þeir sem ekki gera skriflegar
athugasemdir innan tilskilins frests
teljast samþykkir tillögunni.

Bæjarverkfræðingur.

ÍSAFJARÐARBÆR

Fylgst með ,,þurrktímabilsdansinum” sem er n.k. pörunaraðferð hjá Acholi ættbálkinum. F.v.: Kolbrún, Jóhann, Þórður,
Loftur (fremst), Þorbjörn og Óskar.

pala að sögn Jóhanns og vill hann færa þeim þakkir fyrir það.
Þó frystiskáparnir séu ekki nema tveir ennþá, þá eru

ísvélarnar margar og þær þurfa að geta framleitt um 50 tn af ís
á sólarhring. Þá þarf einnig að halda nokkrum frystigámum og
glænýjum stórum frystiklefa gangandi, nótt sem nýtan dag,
við rétt hitastig. Allt sem fer úrskeiðis, hvort það er í rafmagni
eða öðru, er á könnu yfirvélstjórans hjá UFP. Einnig er það í
hans verkahring að endurhanna öll langnakerfi fyrirtækisins
hvort sem það eru skolp-, vatns- eða rafkerfi.

Þegar frystihúsið er í notkun allt að sjö daga vikunnar og
unnið á tveimur vöktum allan sólarhringinn er ljóst að ekki er
hægt að bregða sér langdvölum í burtu frá öllu saman. En
borgin og nánasta umhverfi hefur upp á ýmislegt að bjóða.
Stutt er á næstu golfvelli og nýtir fjölskyldan öll sér það óspart
þegar tími gefst til, einkum golfvöllinn í Entebbe, rétt við
alþjóðaflugvöllinn í Uganda. Það má því segja að fjölskylduni
líði vel þarna í fallegu umhverfi og hæfilegum hita, um 20-27
°C, daga og nætur árið um kring. Ekki skiptir minnstu máli að
skólinn sem strákarnir sækja er vinalegur og góður. Tölvupóstur
og faxtæki nýtast svo við að halda góðu sambandi heim til
vina og vandamanna á Íslandi.

Þórður er vinnslu- og gæðastjóri
 í Nílarkarfaframleiðslu í Tanzaníu

Þórður Reimarsson fisktæknir er fæddur og uppalinn í
Keflavík en hefur verið búsettur og starfað á Tálknafirði í tæpa

tvo áratugi. Hann er nýlega kominn til borgarinnar Mwanza í
Tanzaníu sem er á suðurströnd Viktoríuvatns en þar eru nokkur
fiskvinnslufyrirtæki. Hann mun starfa við gæða- og fram-
leiðslustjórnun hjá Tanzania Fish Processor (TFP) sem er eitt
af fiskvinnslufyrirtækjum Alpha Group við Viktoríuvatn.
Þórður var í starfsþjálfun í UFP í Kampala í nokkrar vikur en
þar hefur fram til þessa verið framleiddur meiri hluti þeirra tvö
þúsund tonna sem AG hefur selt í gegnum dreifikerfi Sölu-
miðstöðvar hraðfrystihúsanna hf. Á húsnæði, búnaði, gæða-
og framleiðslukerfi UFP voru gerðar ýmsar nauðsynlegar
breytingar til að uppfylla kröfur gæðakerfis SH og vörumerk-
isins  “Icelandic”, en undir því merki eru allar afurðirnar úr
Nílarkarfanum sem fara inn í sölunet SH seldar. Að þeim
endurbótum kom einn Vestfirðingurinn til, Jón Þór Ágústsson,
fyrrum eftirlitsmaður SH, í ársbyrjun 1997.

Það er fyrsta verkefni Þórðar í Tanzaníu að gera úttekt á og
hefja breytingar á gæðakerfi fiskvinnslufyrirtækisins TFP. Þar
eru starfræktar þrjár vaktir og er unnið úr um 70 tonnum af
hráefni á dag. Undanfarið ár hafa ein til tvær fraktvélar á viku
flutt hluta framleiðslunnar á ferskflakamarkað í Evrópu en
annar hluti afurðanna er fluttur frosinn í gámum til útskipunar-
hafnarinnar Mombasa í Kenýa á austurströndinni. Það kemur
sér því vel að Þórður er með góðan bakgrunn; hann útskrifaðist
sem fisktæknir frá Fiskvinnsluskólanum í Hafnarfirði 1988 en
hafði áður lokið verslunarprófi frá Fjölbrautarskóla Suðurnesja.
Hann er búinn að vinna í fiskiðnaði í tæp 20 ár, þar af sem
verkstjóri síðustu 10 árin.

F.h.: Halldór Þorsteinsson gæðastjóri UFP í Kampala, Þórður Reimarsson TFP í Mwanza, Kristján Erlingsson UFP í
Kampala og Óskar Karlsson, starfsmaður SH.
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Að vera manneAð vera manne
Húsaþyrpingin gamla í Neðstakaupstað á

Ísafirði er komin talsvert á þriðja hundrað ára
að aldri og einstök hérlendis. Byggðasafnið og
sjóminjasafnið þar er vissulega stórmerkilegt í

sinni röð, en einnig má nefna þá sérstöðu að
þetta safn er lifandi, því að tvö af húsunum eru
notuð til íbúðar. Í Faktorshúsinu, sem reist var

árið 1765, búa hjónin Margrét Gunnarsdóttir
píanóleikari og tónlistarkennari og Jón Sigur-

pálsson myndlistarmaður, tónlistarmaður og
safnavörður ásamt börnum sínum tveimur,

Gunnari, sem er á tíunda ári, og Rannveigu,
sem er á sjötta ári. Stórhuga menn, hugsjóna-

menn, björguðu húsunum í Neðsta frá niðurrifi
fyrir fáum áratugum, þegar þau voru komin í

niðurníðslu og dauðadæmd og björguðu þá
jafnframt ómetanlegum menningarverðmætum.

Faktorshúsið er núna glæsilegt á ný hið ytra
sem innra, líkt og þegar Árni faktor bjó þar, og

ber með sér andblæ genginna kynslóða. Eitt-

hvert elsta símtæki landsins er þar á vegg í
stofu, frá þeim tíma þegar sími var lagður milli
Neðstakaupstaðar og Miðkaupstaðar á Ísafirði
árið 1889. Það er því ekki laust við að gestur
hrökkvi upp úr sögulegum þankagangi þegar

GSM-sími tekur allt í einu upp á því að hringja
og minnir á að nú er sú tuttugusta senn að

kveðja eins og allar hinar.

Þau Margrét og Jón hafa
búið í Faktorshúsinu frá 1984,
þegar þau komu aftur heim
eftir sex ára dvöl við nám í
Hollandi. Nú líður þó að lok-
um búsetu þeirra í Neðsta,
því að með vorinu vonast þau
til þess að geta flutt í nýtt hús
og þó líka gamalt, kúabúið
fræga inni á Seljalandi. Und-
anfarin ár hafa þau lagt
ómælda vinnu í endurbygg-
ingu þessa merka húss í at-
vinnusögu Ísafjarðar, sam-
kvæmt teikningum Elísabetar
Gunnarsdóttur arkitekts á
Ísafirði, systur Margrétar. Á
Seljalandsbúinu í sinni nýju
mynd er bæði hátt til lofts og
vítt til veggja og auk íbúðar-
húsnæðis eru þar góð salar-
kynni til listiðkunar fyrir
hjónin bæði.

Þegar ég lít inn til fjölskyld-
unnar í Faktorshúsinu í þeim
tilgangi að spjalla við Mar-
gréti um lífið og tilveruna er
hún nýkomin frá Flateyri, en
þangað var hún að skreppa
með dótturina í íþróttaskóla.
Nú er orðið stutt á milli staða
á norðanverðum Vestfjörðum.
Húsbóndinn er aftur á móti á
förum inn að Seljalandi til
vinnu í húsinu.

Fyrsti nemandinn sem
skráður var í MÍ

Margrét er borin og barn-
fæddur Ísfirðingur, dóttir

hjónanna Jónínu Einarsdóttur
og Gunnars Jónssonar. Syst-
kinin eru þrjú, systurnar tvær
og bróðirinn Jón Ottó. „Ég
var svo heppin að Mennta-
skólinn á Ísafirði var að taka
til starfa þegar kom að því að
ég þurfti að fara í framhalds-
skóla“, segir Margrét.

„Reyndar var ég fyrsti nem-
andinn sem skráður var í MÍ
árið 1970. Ég man að við
pabbi löbbuðum til Jóns Bald-
vins skólameistara og sátum
lengi hjá honum. Stofnun
þessa skóla var mikið metn-
aðarmál fyrir pabba, því að
hann átti sæti í fræðslunefnd
og var einn þeirra sem unnu
ötullega að því að honum yrði
komið á stofn. Þeir fengu
hingað vestur nokkra menn
sem til greina kom að ráða í
stöðu fyrsta skólameistara, en
síðan voru þeir svo heppnir
að fá Jón Baldvin í starfið.
Stúdentsprófi lauk ég síðan í
fyrsta útskriftarhópnum vorið
1974.“

– Það þarf naumast að
spyrja hvernig þér líkaði við
Jón Baldvin...

„Ég met hann mikils og þau
hjónin bæði, og ég held að
við gerum það öll sem vorum
í skólanum hjá honum, að
minnsta kosti fyrstu árgang-
arnir sem ég þekki best til.
Það er alveg sama hvar við
erum stödd í póltík. Við urðum
öll mjög góðir vinir þeirra og
félagar. Þarna var líka mjög

gott lið kennara, sem Jón
útvegaði.“

– Var ekki kraftur í karli,
eins og jafnan endranær?

Jón Baldvin var harður
 en skemmtilegur

„Þegar ég hugsa til þess
núna, hvað hann var ungur
þegar hann kom, þá finnst mér
alveg ótrúlegt hvernig hann
stjórnaði okkur og var í raun-
inni harður við okkur. Og svo
var hann í starfi sínu alveg
eins og hann er að eðlisfari,
bæði skemmtilegur og dálítill
flippari. Ég var að vísu ekki
alltaf ánægð með hann. Aginn
var mjög mikill og okkur
fannst hann halda okkur
dálítið niðri í einkunnum.
Þetta átti að verða svo góður
skóli og þess vegna var allt
svo strangt, bæði námið sjálft
og annað. En við höfðum
mjög skemmtilega kennara.
Þetta var að sjálfsögðu braut-
ryðjendastarf og hingað komu
ýmsir ágætir menn til að
kenna, svo sem Helgi Har-
aldsson sem nú er doktor við
Óslóarháskóla og er mér sér-
staklega minnisstæður, Guð-
jón Friðriksson sagnfræðing-
ur, Þráinn Hallgrímsson, Finn-
ur Torfi Hjörleifsson og þann-
ig mætti telja áfram. Þetta voru
svo skemmtilegar manngerðir
og allt ungt fólk. Guðjón Frið-
riksson er einmitt að koma

hingað vestur með fyrirlestur
núna um páskana. Hann var
ekki nema rétt rúmlega tví-
tugur þegar hann var að kenna
okkur bókmenntafræði. Ég er
ekkert hissa á því hvað bæk-
urnar hans eru góðar, því að
hann var svo lifandi og
skemmtilegur í kennslunni.“

– Þarna hefur ríkt eldmóður
hinna fyrstu ára...

„Já, þetta var svo sannarlega
eldmóður. En það var margt
fleira skemmtilegt í skólanum
en kennslan. Við vorum til
dæmis með skólakór öll árin
nema ef til vill það fyrsta.“

– Þú sagðir að Jón Baldvin
væri dálítill flippari...

„Maður á nú líklega ekki
að nota það orð um sendi-
herra! Jú, enn í dag þegar við
hittumst getum við skemmt
okkur saman, skólasystkinin
og skólameistarinn. Það var
einmitt lífið og eldmóðurinn í
kringum hann sem mótaði
okkur svo sterkt.“

�Daðraði� við við-
skiptafræði og frönsku
– En síðan að loknu stúd-

entsprófi 1974...
„Þá var ég ákveðin í því að

fara í tónlistarnám og fór í
Tónlistarskólann í Reykjavík
í tvö ár. En sérstaklega hafði
mamma áhyggjur af afkom-
unni hjá mér í framtíðinni, að
ég gæti ekki lifað af tónlist-

inni, þannig að hún var að
hvetja mig til að fara í háskól-
ann. Ég gerði það reyndar með
tónlistarnáminu og daðraði
við bæði viðskiptafræði og
frönsku og eitthvað fleira, bara
til að prófa háskólann, en ég
hafði engan áhuga á því. Ég
held að ég hafi verið sautján
eða átján ára, líklega í öðrum
bekk í menntaskólanum, þeg-
ar ég var alveg ákveðin í því
að fara í tónlistarnám eftir
stúdentspróf. Það kom ekkert
annað til greina.“

Ragnar H. Ragnar og
upphaf tónlistarnámsins
– Þú varst í tónlistarnámi

frá barnsaldri hér heima á
Ísafirði...

„Já, alveg frá því að ég var
tæplega átta ára. Það eru
ýmsar skemmtilegar minning-
ar frá þeim tímum. Það var
píanó hjá afa mínum og ömmu
og systkini móður minnar
spiluðu mikið eftir eyranu.
Það kveikti reyndar ekkert í
mér, en þegar ég heyrði einn
skólabróður minn spila á
eldgamalt og rammfalskt
píanó þegar við vorum í sjö
ára bekk, þá ákvað ég að þetta
ætlaði ég að læra! Ég komst
að því hver var kennarinn, og
það var Ragnar H. Ragnar. Ég
man að ég sat fyrir honum
einu sinni þegar hann var að
koma úr hádegismat. Hann
var með hettuna niður í augu

og þungur á brún eins og hann
var oft og gekk þarna yfir
skólalóðina þar sem allt var
fullt af æpandi krökkum og
leit hvorki til hægri né vinstri.
Allt í einu stóð ég fyrir framan
hann og sagði: Viltu kenna
mér á píanó? Ég man hvað
hann var hrifinn og tók mér
vel. Hann spurði hver ætti mig
og lítilli stundu seinna var
hann kominn í búðina til
pabba, alveg ákveðinn í því
að ég ætti bara að byrja strax.
Þetta var í janúarmánuði,
tveimur mánuðum áður en ég
varð átta ára. Ég var svo hjá
Ragnari alveg þangað til ég
lauk stúdentsprófi. Við vorum
mjög miklir vinir og hann var
alla tíð meistari minn. Ég
kenndi síðan hjá honum eitt
ár eftir að ég var í Tónlistar-
skólanum í Reykjavík og áður
en ég fór í framhaldsnám er-
lendis. Fyrst var ég um tíma í
Bandaríkjunum en síðan fór
ég aftur út og þá til Amster-
dam. Þá var ég búin að kynnast
Jóni eiginmanni mínum. Við
ákváðum að finna eitthvert
land þar sem við gætum bæði
stundað nám, hann í mynd-
listinni en ég í píanóleik. Fyrst
vorum við að hugsa um Pól-
land en ákváðum síðan að fara
til Hollands. Þá voru ekki
margir Íslendingar sem höfðu
stundað þar tónlistarnám.
Nokkrir höfðu reyndar verið
þar á undan og við kynntumst
bæði því fólki og öðrum sem
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eskjaeskja
Samtal við
Margréti

Gunnarsdóttur,
píanóleikara og

tónlistarkennara
á Ísafirði

höfðu farið þangað til mynd-
listarnáms. Ég tel okkur hafa
verið mjög heppin að kynnast
því fólki. Síðan hefur verið
mjög mikið um að Íslendingar
fari þangað í tónlistarnám.“

Líkaði ekki í Ameríku
Margrét var fyrst um tíma

við nám í Ohio í miðríkjum
Bandaríkjanna. „Mig langaði
raunar aldrei til Bandaríkj-
anna. Hins vegar átti ég kost á
námsstyrk til að fara þangað,
svo að ég ákvað að prófa það.
En ég fann mig aldrei þar,
mér leið illa og mér fannst
það engan veginn höfða til
mín að vera þar. Mið-Evrópa
er mitt svæði! Kennari minn í
Tónlistarskólanum í Reykja-
vík hafði verið Árni Kristjáns-
son, sem mér líkaði mjög vel
við. En það tók okkur tölu-
verðan tíma að kynnast, við
vorum bæði fremur lokuð, og
í rauninni náðum við ekki al-
mennilega saman fyrr en hann
var að undirbúa mig fyrir
inntökuprófið í Konservator-
íið í Amsterdam. Hann var
svo ánægður að ég skyldi ekki
vilja vera í Bandaríkjunum!
Þá tók hann ofan hattinn fyrir
mér.“

– Saknaðirðu ef til vill
sjávarins í Ohio?

„Þarna var hvorki sjór né
fjöll. Það var ekkert. Ég kynnt-
ist að vísu ágætu fólki innan
um, en ég hafði mjög leiðin-
legan kennara sem ég var ósátt
við. Ég var líka búin að kynn-
ast Jóni þegar þetta var og
langaði heim.“

Mannlífið í Hollandi
– En svo fannstu þig í Hol-

landi...
„Já, ég fann mig svo sannar-

lega í Hollandi.“
– Ekki eru samt fjöllin þar...
„Kannski var það þess

vegna sem við ákváðum að

koma heim aftur. Við hugsuð-
um vissulega um að vera þar
áfram. En íslenska náttúran
togaði í okkur og þó ekki síður
fjölskyldan. En Holland hafði
ýmislegt annað sem kom að
nokkru í staðinn fyrir fjöllin,
þó ekki væri nema mannlífið
þar. Amsterdam er svo dásam-
leg borg, hlýleg og ekki of
stór, og Hollendingar eru sér-
staklega gott fólk og tóku
okkur mjög vel. Þeir minna
að vísu að sumu leyti á
Þjóðverja. Þeir eru ákveðnir
og þar má segja að ég hafi
lært að brúka munn og rífa
mig, að steyta hnefann þegar
einhver braut á mér þar sem
ég var á hjólinu mínu. Þá
steytti ég hnefann og bölvaði
hressilega á hollensku. Þetta
voru hlutir sem við þurftum
svo aftur að venja okkur af
þegar við komum hingað heim
á ný. Og þarna úti bauð maður
alls staðar góðan daginn, hvar
sem maður kom inn í verslun.
Þegar ég kom svo heim og
bauð hressilega góðan daginn
þegar ég kom inn í búð, þá tók
enginn undir og maður vandi
sig af því líka.“

Ástæður eru
til allra hluta...

Margrét og Jón voru sex ár
í Hollandi. „Þar áttum við
sérstaklega góðan tíma og ég
var mjög heppin með kennara.
Ég met hann afar mikils, bæði
manninn og listamanninn, við
hittumst reglulega og hringj-
umst á og skrifumst á – reynd-
ar er það einkum konan hans
sem sér um bréfaskriftirnar.
Tvennt er það í fari hans sem
mér finnst mikilvægast og
hafði mest áhrif á mig: Annars
vegar hógværðin ásamt þeim
metnaði og virðingu sem hver
maður á að bera fyrir við-
fangsefni sínu. Hins vegar að
við eigum að muna að við
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erum manneskjur og eigum
að leyfa okkur það. Þetta eru
lífsviðhorf sem ég reyni að
fara eftir. Við eigum ekki að
vera sífellt að skammast út af
smámunum, heldur minnast
þess að ástæður eru til allra
hluta. Ef nemendur koma
óæfðir í tíma eða eitthvað fer
öðruvísi en ætlað er, þá eru
alltaf einhverjar ástæður fyrir
því. Þetta er lífsspeki skiln-
ings og tillitssemi og ástar á
viðfangsefninu.“

Sitthvað mætti læra
af Hollendingum

– Er eitthvað hæft í því sem
sagt hefur verið, að íbúar
Amsterdam séu umburðar-
lyndasta og skilningsríkasta
fólk í heimi?

„Ég held að heilmikið sé til
í því. Það er margt sem mér
líkar mjög vel í fari þeirra.
Við vorum líka mjög heppin
með þann stað þar sem við
bjuggum. Við höfðum vissu-
lega ekki úr miklu að spila, en
við lifðum spart og gátum þess
vegna leyft okkur ýmislegt.
Við spöruðum við okkur í mat
og keyptum ódýrt á markaðn-
um og gátum þess vegna farið
út að borða jafnvel einu sinni
í viku. Við fórum mikið í bíó
og á óperur, að ekki sé minnst
á Concertgebouw-tónleika-
höllina. Ég fékk þar ódýra
miða og komst í rauninni á
alla þá tónleika sem mig lang-
aði til að sækja. Þarna voru
kröfurnar til lífsins allt aðrar
en hér heima á Íslandi. Við
gætum lært mikið af Hollend-
ingum hvernig hægt er að nýta
það sem fyrir er og gera eitt-

hvað fallegt úr því, í stað þess
að vera alltaf að rífa niður og
henda og kaupa nýtt í staðinn.
Húsið okkar inni á Seljalandi
er ef til vill gott dæmi um
það“, segir Margrét.

Fjölskyldan og ræturnar
heima á Ísafirði

„Helsta ástæðan fyrir því
að við komum aftur hingað
heim á Ísafjörð er að hér á ég
mjög stóra og góða fjölskyldu.
Öll systkini mömmu búa
hérna. Pabbi er hins vegar
einkabarn. Foreldrar mínir
hafa búið hér alla sína tíð. Ég
finn það alltaf þegar ég er á
leiðinni hingað vestur, ýmist
að aka um Djúpið eða að koma
fljúgandi yfir Vestfirðina,
hvernig Ísafjörður togar í mig.
Ræturnar hér eru svo sterkar.
Vestfirðingar virðast reyndar
alltaf tengdir uppruna sínum
mjög traustum böndum, hvar
sem þeir eru staddir í heimin-
um. En ég virðist vera ólík
mörgum öðrum Vestfirðing-
um að einu leyti: Hér vil ég
búa þegar flestir vilja fara.
Vissulega eru alls staðar bæði
kostir og gallar. Maður verður
einungis að vega þá og meta
og taka síðan ákvörðun.“

– Hvar kynntust þið Jón?
„Við kynntumst hér á Ísa-

firði. Hann er úr Reykjavík en
kom hingað vestur og var að
vinna hérna. Við kynntumst
gegnum sameiginlega vini.“

Nokkru eftir að Margrét og
Jón komu heim frá Hollandi
tók Jón við starfi safnavarðar
hér á Ísafirði og hefur á sinni
könnu minjasöfnin í bænum.

Þar ber vissulega hæst gömlu
húsin í Neðstakaupstað og alla
þá merkisgripi, smáa og stóra,
utanhúss og innan, sem þar
eru saman komnir. Þá var búið
að gera upp Faktorshúsið
gamla og þau fluttust þar inn
og hafa búið þar síðan.

Að búa í Faktorshúsinu

– Hvernig finnst þér að eiga
heima í þessu fornfræga húsi,
Faktorshúsinu í Neðsta?

„Það er mjög gaman að hafa
fengið að búa í þessu húsi.
Okkur hefur liðið hér mjög
vel. Reyndar er orðið svolítið
þröngt um okkur núna. Ef til
vill er það að einhverju leyti
vegna þess að það verður svo
rúmt um okkur innfrá, að við
erum farin að hlakka til að
flytjast þangað. Og svæðið
hérna í Neðstakaupstað er
alveg yndislegt. Segja má að
þetta sé vin í eyðimörkinni.
Það sem er einna skemmti-
legast við að búa hérna, er að
á sumrin finnst manni allt að
því að maður sé í útlöndum.
Hér fyllist allt af ókunnugu
fólki. Við erum alltaf að sjá
ný andlit og hitta nýtt fólk og
það er mjög gott. Við eigum
örugglega eftir að sakna þess,
þó að stundum geti vissulega
verið þreytandi að vera sífellt
með fólk á gluggunum! Minn-
ingarnar frá þessu húsi eiga
alltaf eftir að fylgja okkur.“

Kúabúið að Seljalandi

– Það hefur verið gríðarleg
vinna að breyta gamla kúa-
búinu á Seljalandi í íbúðarhús
og standsetja það...

„Já, þetta hefur verið mjög
mikil vinna. Við fórum reynd-
ar hægt af stað. Við höfum átt
litla peninga og þetta hefur
verið erfitt. Það var mikið verk
að hreinsa út úr haughúsinu
og hlandþrónni og allt það.
Auðvitað stæðum við öðruvísi
að hlutunum ef við værum að
byrja aftur á þessu núna. Við
höfum fengið mikla hjálp frá
fjölskyldu, vinum og kunn-
ingjum og vissulega hefur Jón
lært mjög mikið af þessari
vinnu. Fyrir nú utan hvað
okkur hefur þótt skemmtilegt
og spennandi að sjá út hvernig
við getum gert þetta sem
fallegast.“

– Er ekki hægt að fullyrða,
að þetta hús verði engu öðru
líkt?

„Ég veit það nú ekki, en eitt
er víst: Okkur þykir það mjög
fallegt. Það sem mér finnst
núna fallegast í húsinu eru
gömlu burðarsúlurnar. Þær
voru svo gegnsósa af fjósalykt
að það var alveg hræðilegt að
þrífa þær. Nú þegar búið er að
pússa þær upp og bera á þær
olíu eru þær slík stofuprýði
að eiginlega þyrfti ekkert ann-
að í stofuna!

Margvíslegt tónlistarstarf
en heldur fá tækifæri til

að spila

Margrét hefur stundað tón-
listarkennslu á Ísafirði alla tíð
síðan þau Jón komu heim
aftur, fyrir utan svolítil hlé
þegar hún átti börnin. Hún
hefur haldið tónleika, stjórnað
kórum, verið organisti í kirkj-
um, syngur í Söngfjelaginu

úr Neðsta („eitt af því
skemmtilegasta sem ég hef
gert um ævina“) og komið
víðar við á tónlistarsviðinu.
„Ég hef reyndar ekki spilað
eins mikið og ég hefði viljað.
Ef ég byggi annars staðar
hefði ég vissulega fleiri tæki-
færi til þess að spila“, segir
Margrét. „Þetta er kannski það
eina, sem ég er ekki alveg sátt
við. Ég hefði viljað spila meiri
kammermúsík og vinna meira
með öðrum listamönnum. En
það sem ég hef fengið í stað-
inn er ómetanlegt. Þar má
nefna vinnu mína með gamla
fólkinu á Hlíf. Þar má einnig
nefna kirkjukórinn á Suður-
eyri, þar sem ég er organisti.
Þar er alveg yndislegt fólk og
yndislegt mannlíf. Ásamt
vinkonu minni Guðrúnu B.
Magnúsdóttur stjórna ég svo
Kvennakórnum í Bolungar-
vík, sem er ótrúlega skemmti-
legur hópur og sönggleðin
mikil. Þetta eru allt hlutir sem
ég hefði aldrei viljað missa af
að kynnast. Í rauninni er þetta
ekki það sem ég menntaði mig
til og ég hef lært ótrúlega
mikið af því og mun alltaf
búa að því. Svo veit ég að ég
á eftir að spila miklu meira
eftir að við flytjum í húsið
okkar og krakkarnir verða
eldri. Það er að minnsta kosti
það sem ég stefni að.“

Ekki tilgangurinn að
 allir verði píanistar

„Svo er ég að sjálfsögðu
með alla mína nemendur, sem
eru mikill fjársjóður að eiga.
Þeir gefa mér mjög mikið og

ég læri mikið af þeim, en þau
eru líka kröfuhörð og taka
mikið í staðinn. Það er mjög
gaman að kynnast hverjum
einstaklingi, fylgja honum
síðan á þroskabrautinni og
taka svolítinn þátt í að móta
hann. Ég reyni að miðla þeim
af því sem ég hef lært og því
sem mér þykir skipta máli í
lífinu. Tónlistin er vissulega á
meðal þess sem mér þykir
mestu skipta. Það er ekki
ætlunin að allir verði píanistar,
heldur að nemendurnir læri
nægilega mikið til þess að þeir
geti notið góðrar tónlistar. Ég
reyni að halda í þau eins lengi
og ég get. Ef þau eru of stutt í
tónlistarnámi, þá kemur það
þeim ekki að nægilegu gagni.
Það er svo gaman að sjá
hvernig áhuginn vex eftir því
sem þau verða eldri og átta
sig betur á þeim heimi sem
tónlistin er.“

Viðhorf Margrétar til tón-
listarkennslu er fyrst og fremst
að nemendurnir njóti kennsl-
unnar og hún nýtist þeim, en
ekki að hún sé kvöð á þeim
og ekki heldur nein sýndar-
mennska, eins og hún orðar
það. „Vissulega er hluti af
náminu að koma fram og spila
fyrir aðra, þau gera það, en
aðalatriðið er ekki að þau séu
sífellt að troða upp. Kennslan
hjá mér beinist meira inn á
við.“

Listaskóli Rögnvaldar
Ólafssonar og

Edinborgarhúsið
Þau Jón og Margrét eru

meðal helstu frumkvöðla
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hygg að það hafi verið Hrönn
Benónýsdóttir, en hún hefur
ákaflega næmt auga fyrir
gömlum húsum og öðrum
gömlum hlutum sem sameina
fegurðargildi og praktískt
gildi. Ég held að ég fari rétt
með að Hrönn hafi komið
fram með þessa hugmynd hjá
Litla leikklúbbnum, sem síðan
kom að máli við Myndlistar-
félagið og önnur menningar-
félög og fleiri aðila á Ísafirði.
Svo var farið af stað og eftir
það hefur ekki verið hægt að
stoppa. Það hefur verið mjög
skemmtilegt að fylgjast með
þróuninni þar. Fyrst var verið
að berjast fyrir því að fá fólk
til að trúa því að þetta væri
hægt. Núna sjá allir að þetta
var hægt.“ Síðustu tvö árin
hefur Margrét verið með
tónlistarkennslu sína í Edin-
borgarhúsinu, „en það er tæp-
lega fyrr en núna síðasta haust
sem segja má að húsnæðið sé
boðlegt.“

Er Ísafjörður
menningarbær?

– Er Ísafjörður menningar-
bær? Eða er þetta klisja? Hvað
er menningarbær?

„Ísafjörður hefur þá sér-
stöðu, að hann er svo gamall

Listaskóla Rögnvaldar Ólafs-
sonar í Edinborgarhúsinu á
Ísafirði. Margrét er þar auk
skólanefndarinnar í forsvari
ásamt Ólöfu Oddsdóttur leir-
listakonu og Pétri Guðmunds-
syni myndlistarmanni og sjá
þau um að útvega kennara og
annast annað sem þörf krefur
hverju sinni, en skólinn gengst
fyrir kennslu og námskeiðum
í hinum fjölbreytilegustu list-
greinum. Húsið er ákaflega
vel nýtt, þar fer fram kennsla
frá því á morgnana og fram til
kvölds en þá taka við æfingar
og listsýningar. Skólinn nýtur
engra styrkja til rekstursins,
þó að sótt hafi verið um slíkt
ár eftir ár, að sögn Margrétar.
Innan vébanda Listaskóla
Rögnvaldar Ólafssonar rekur
Margrét sinn eiginn tónlistar-
skóla, sem hún stofnaði árið
1991, en áður kenndi hún við
Tónlistarskóla Ísafjarðar.

Standsetning Edinborgar-
hússins og endurbygging þess
að innan sem menningar-
miðstöðvar má teljast eitt af
helstu kraftaverkum sem unn-
in hafa verið hér í bæ og margir
töldu þau áform ekkert annað
en óðs manns æði. „Það voru
reyndar alls ekki við sem kom-
um auga á þetta hús til þessara
nota“, segir Margrét. „Ég

og á svo merkilega sögu. Það
gerir hann fyrst og fremst að
menningarbæ. En þar sem
maðurinn er, þar sem fólk lifir
og starfar, þar er menning.
Hér á Ísafirði er mikill kraftur
í fólki. Það vinnur mikið og er
tilbúið að leggja mikið á sig.
Hér hefur margvíslegt listalíf
alltaf staðið í blóma, leiklist,
söngur, tónlist, og síðan hefur
myndlistinni vaxið mjög ás-
megin hér á síðari árum. Já,
Ísafjörður er menningarbær,
en ég veit ekki hvort hann er
meiri menningarbær en aðrir
bæir. En þeir sem koma hér
gestir og hafa góðan saman-
burð hafa orð á því, hvað
bærinn sé sterkur og hafi mikil
áhrif á þá. Vinum okkar sem
búa annars staðar finnst alveg
stórkostlegt að koma hingað.
Hvort þeir vildu búa hérna er
ef til vill annað mál.“

Fátt sem getur stöðvað
hugsjónir

„Ísafjörður er vissulega
traust samfélag og ég vona að
það standi af sér þau áföll og
erfiðleika sem hafa dunið yfir
og alla þá neikvæðni sem bor-
ið hefur á. Það hefur verið
ótrúlegt að finna hina öflugu
hreyfingu sem myndaðist í

kringum Menningarmiðstöð-
ina Edinborg. Ég bjóst alls
ekki við að þetta yrði svona
stórkostlegt. Fordómarnir og
neikvæðnin í okkar garð
framan af voru með ólíkind-
um, en við hlustuðum bara
ekkert á það. Við höfum
einfaldlega unnið af hugsjón.
Það er fátt sem getur stöðvað
hugsjónir.“

Að vera manneskja

Oft hefur verið gestkvæmt
í Faktorshúsinu í Neðsta á
liðnum árum og stundum
jafnvel heldur um of, eins og
áður hefur komið fram. Samt
segir Margrét að þau muni
sakna gestagangsins þar.
„Okkur finnst gaman að fá
gesti, halda veislur og hafa
skemmtilegt fólk í kringum
okkur. Það sem gefur lífinu
gildi er að njóta líðandi
stundar, njóta lífsins á meðan
það varir. Þegar ég hef söng
og tónlist og gleði í kringum
mig, að ég tali nú ekki um
fjölskylduna, eiginmanninn
og börnin, þá er gaman að
lifa. Það sem skiptir öllu máli
er að vera manneskja og lifa
samkvæmt því.“

– Hlynur Þór Magnússon.

Notkun öryggisbúnaðar meðal barna í bílum

Betra ástand en undanfarin ár
Umtalsverð aukning hef-

ur orðið á þessu ári í notkun
öryggisbúnaðar meðal
barna í bílum. Þetta er nið-
urstaða úr könnun sem
félagar í deildum Slysa-
varnafélags Íslands og leik-
skólakennaranemar gerðu
við leikskóla í 31 sveitar-
félagi víðsvegar um landið
vikuna 16.-20. febrúar síð-
astliðinn.

Úrtakið í könnuninni voru
2.736 börn og notuðu 83%
þeirra einhvern öryggisbún-
að í bíl. Hins vegar voru
17% án alls öryggisbúnaðar.
Í hliðstæðri könnun sem
gerð var 1997 reyndust 68%
barna nota öryggisbúnað, en
32% voru án hans. Þá náði
könnunin til 1.095 barna.
Áberandi var hversu mikill
munur er á notkun eftir
sveitarfélögum en sums
staðar þar sem ástandið var
mjög slæmt í könnuninni
1997 hefur það batnað veru-
lega.

Í könnuninni kom margt
fram sem telja verður að-
finnsluvert. Mörg 2ja til 6
ára börn nota eingöngu bíl-
belti, en þau eru hönnuð fyr-
ir fullorðið fólk og ætluð
þeim sem eru a.m.k. 140
sm á hæð og u.þ.b. 40 kíló
að þyngd. Mörg börn sitja í
framsæti, en börn á leik-
skólaaldri eiga aldrei að sitja
í framsæti nema í barnabíl-
stól sem snýr baki í aksturs-
stefnu. Þá eru mörg börn
sett of þung á bílpúða og
veita bílbeltin því ekki þá
vernd sem til er ætlast. Í
þeim tilfellum þegar bílbelt-

ið rennur upp á maga barnsins
eða liggur á hálsi þess er
barnið mun öruggara í barna-
bílstól en á bílpúða. Þá nota
alltof mörg börn tveggja festu
bílbelti, en slík belti henta ekki
litlum börnum.

Í könnuninni sem fram-
kvæmd var vikuna 16.-20.
febrúar sl., reyndust rúmlega
80% leikskólabarna á Ísafirði
nota öryggisbúnað en önnur
voru laus í bílunum. Í Bol-
ungarvík reyndust börnin nota
öryggisbúnað í 76% tilvika
og í 67% tilvika á Patreksfirði.
Best var ástandið á Akureyri
en þar reyndust 96% barna
nota öryggisbúnað. Verst var
ástandið á Raufarhöfn en þar
reyndust 26% barna nota
öryggisbúnað. Í hliðstæðri
könnun sem gerð var 27. febr-
úar 1997 reyndust hátt í 90%
barna á Ísafirði nota öryggis-
búnað og því má segja að for-
eldrar leikskólabarna á Ísa-
firði hafi slakað á varðandi
öryggi barna sinna. Í sömu
könnun reyndust rétt um 70%
barna í Bolungarvík nota
öryggisbúnað og virðast for-
eldrar þar því hafa tekið sig á.
Patreksfirðingar virðast hins
vegar hafa tekið sig mest á,
því í könnuninni 1997 reynd-
ust rúmlega 40% barna nota
öryggisbúnað á móti 67% í
febrúar síðastliðnum. Í könn-
uninni 1997 reyndist ástandið
best á Ísafirði og á Akureyri
en verst á Eyrarbakka og
Raufarhöfn.

Á árinu 1997 slasaðist 41
barn á aldrinum frá fæðingu
til sex ára sem voru farþegar í
bílum. Þar af slösuðust sex

börn alvarlega og af þeim
létust þrjú. Á síðastliðnum
fimm árum hafa sex börn á
þessum aldri látist sem far-
þegar í bílum. Það er skýlaus
krafa samfélagsins að börn
búi við sem allra mest öryggi
í umferðinni. Ekki er hægt að
tryggja fullkomið öryggi, en
allir geta lagt sitt af mörkum.
Til þess að svo verði þarf að
sjá um að öll börn noti örygg-

isbúnað sem hentar þyngd
þeirra og aldri og að sjá um
að rétt sé frá öryggisbún-
aðinum gengið. Munum að
börnin okkar eiga rétt á
öryggi. Það er forsenda þess
að við fáum að njóta sam-
vista við þau sem allra
lengst. Reglufesta í þess-
um efnum getur verið lykill
að lífsgæfu fjölskyldunnar.

Í könnun sem félagar í deildum Slysavarnafélags Íslands
og leikskólakennaranemar gerðu við leikskóla á Ísafirði
og víðar um land, vikuna 16.-20. febrúar sl., reyndust
rúmlega 80% barna á Ísafirði nota öryggisbúnað. Það
eru vinsamlega tilmæti til foreldra barna að íhuga að þau
eiga rétt á öryggi, enda er það forsenda þess að foreldrarnir
fái að njóta samvista við þau sem allra lengst.

Að einblína á...
Nú hlýtur að koma að því að stjórnmálaflokkarnir kynni

kjósendum framboðslista sína. Ekki verður prófkjör. Sjálfstæðis-
flokkurinn hafði ekki erindi sem erfiði. Aðeins fjórir vildu gefa
kost á sér í prófkjör hans. Langt er um liðið frá því
Alþýðuflokkurinn notaði prófkjör til uppstillingar. Aðrir hafa
ekki notað það.

Kosið verður eftir rúmar átta vikur. Fróðlegt verður að sjá
framboðið. Í gríni sagt þá verður það meira en eftirspurnin þegar
miðað er við áhuga sjálfstæðismanna á þátttöku í prófkjöri
flokksins. Yfirskriftin að þessu sinni vísar til komandi
kosningabaráttu. Reyndar er efast um að nokkur kosningabarátta
verði í raun svo lítill er áhuginn. Margt getur þó breyst á átta
vikum. Óneitanlega er það fyndið að engin umræða skuli eiga sér
stað um pólitík á Ísafirði þegar svo nærri er komið kosningum.
Reynsla utan úr heimi segir okkur að kosningabarátta styttist
með hverjum kosningunum. Kannski endar þetta allt með því að
kosið verður á Internetinu á Þorláksmessu og kosningabaráttan
lúti í lægra haldi fyrir kæstri skötu og jólaguðspjallinu.

Í síðustu viku birti BB viðtal við tvo lækna
Ísafirði, yfirlækni sjúkrahússins og yfirlækni
heilsugæslustöðvarinnar en það eru hjónin
Friðný Jóhannesdóttir og Þorsteinn Jóhann-
esson.  Viðtalið var nokkuð langt enda
viðmæendur tveir, fólk í störfum sem
snerta æði marga. Margir veikjast
eða eiga við líkamlega kvilla að
etja og leita þá til læknis. Minna
var um læknisfræði og heilbrigði
en ætla mætti í viðtalinu. Fróðlegt
var að lesa um feril þessara ágætu
hjóna. Athyglisverðasta upplýs-
ingin var sú, sem mátti skilja sem
svo að dvöl þeirra á Ísfirði færi að
styttast.

Ísfirðingar hafa verið heppn-
ir með lækna og svo er í tilfelli
hjónanna.

....eigin málstað

Þorsteinn Jóhannesson hefur verið oddviti sjálfstæðismanna á
Ísafirði í nærri fjögur ár. Á þeim tíma hafa orðið nokkrar
breytingar, en hæst ber sameiningu sveitarfélaga í Ísafjarðarbæ.
Ekki var neitt um það mál í viðtalinu. Ekkert var heldur rætt um
grunnskólamál eða klofning bæjarstjórnar í framhaldi mikils
ágreinings um þau. Brottför bæjarstjóra var ekki nefnd. Með
sama hætti og vinstri flokkarnir í Ísafjarðarbæ ræða ekki pólitík
eða nokkra aðra stefnumótun var ekki minnst á hana. Nú hefur
Þorsteinn sem gaf kost sér í prófkjöri einn fjórum ekki sagt neitt
um framboð flokks síns. Ekki verður gerð tilraun til að túlka það,
en einhverjir kynnu að velta vöngum yfir því hvort hann hygðist
hætta.

Þða litla sem heyrst hefur um framboðið hefur í skotum
kjafataskúmanna verið túlkað svo að stærsta útgerðarfélagið í
bænum Básafell ætli sér að hafa ítök á framboðslista
Sjálfstæðisflokksins. Á forsíðu BB var gefið í skyn fyrir viku að
Birna Lárusdóttir sem var fréttamaður á svæðisðútvarpinu muni
leiða listann. Ekkert var að finna í viðtalinu um þetta efni. Stutt
er til kosninga og framboð verða að koma í ljós eftir rúman
mánuð. Þá kemur líka í ljós hverjir verða í framboði á öllum
listum.

Þótt allt sé á huldu um líklega bæjarstjórnarkandidata er klárt
að allir munu halda fram eigin málstað og loforð verða því miður
gefin á á báða bóga, loforð sem engin leið er að standa við.

Það er vont í pólitík lítils sveitarfélags úti á landi að einblína
á eigin málstað. Ekki veitir af að skoða hagsmuni heildarinnar.
En sem fyrr er pólitíkin á Ísafirði ekki rædd opinberlega. Liðinn
er tími Sigurðar Bjarnasonar, Hannibals Valdimarssonar,
Matthíasar Bjarnasonar og Björgvins Sighvatssonar, svo aðeins
fáir skuli nefndir. Nú heyrist ekkert um pólitík.

Í stað pólitíkur fá lesendur nú viðtöl. Almennt eru þau mjög
almenn og lítt stefnumarkandi. Þetta er nútíminn. Við einblínum
á hann, eigin málstað, en gleymum framtíðinni.

Stjórnsýsla og upplýsingar
Mikil umræða hefur átt sér stað að undanförnu um skattstofuna

á Vestfjörðum bæði undir nafni og nafnlaust. Þá má spyrja hvers
vegna skrifa menn nafnlaust um þessi atriði. Svarið liggur fyrir
augum lesenda, vegna þess að ekkert er orðið skrifað í blöð af
almennum borgurum. Það blína allir á eigin málstað og vilja ekki
verða fyrir óþægindum af því einu að hafa skoðanir.

Þar með er líka komin skýringin á litlum áhuga á pólitík. Það
nennir engin að standa í óþægindum og fá ekkert nema skammir
fyrir. Stjórnmálamaður skrifaði um stjórnsýsluna um daginn og
gagnrýndi hana harkalega. Í því tilviki skattstofuna. Engin
umbjóðenda hans lagði það á sig. Þeir fóru til þingmannsins síns
og kvörtuðu. Hann talaði ekki við skattstjórann heldur skrifaði í
blöðin. Fyrrum yfirmaður stjórnsýslu Ísafjarðarbæjar, lengst
forseti bæjarstjórnar, á því kjörtímabili sem er senn liðið var í
viðtali við BB án þess að minnst væri á pólitík eða stjórnsýslu
bæjarins.

Skylda þeirra sem leggja línurnar er að upplýsa almúgann. Nú
er lýst eftir stefnu í skólamálum og fjármálum Ísafjarðarbæjar.
Það er nauðsynlegt að vita í hvað skattpeningarnir hér fara.

-Stakkur.
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Alþjóðleg dagskrá í tilefni dags Sameinuðu þjóðanna gegn kynþáttafordómum

Fjölbreytt menningar-
líf ýmissa þjóðlanda
Á sjötta hundrað

manns sóttu alþjóðlega
dagskrá sem haldin var í
Grunnskólanum á Ísafirði

á laugardag í tilefni af
degi Sameinuðu þjóð-

anna gegn kynþáttafor-
dómum. Að dagskránni
stóð fólk víðsvegar að af

norðanverðum Vest-

fjörðum þar á meðal
fulltrúar frá á fjórða tug

þjóðlanda, sem búsettir
eru á svæðinu. Tilgang-
urinn með samkomunni
var að vekja athygli íbúa

á þeirri miklu menn-
ingarfjölbreytni og

mannauð sem er að
finna á norðanverðum

Vestfjörðum sem og að
gera sér glaðan dag.

Óhætt er að segja að vel
hafi til tekist, þrátt fyrir

þröngt hafi verið á þingi,
og er mikill áhugi á

meðal skipuleggjenda
dagskrárinnar að efnt

verði til árlegrar hátíðar
af þessu tagi. Þá eru

uppi hugmyndir um að
efna til alþjóðlegrar
útihátíðar að Núpi í

Dýrafirði í sumar þar
sem á boðstólum verður

fjölþjóðleg dagskrá að
hætti þátttakenda.

Dagskráin í Grunnskól-
anum var hin fjölbreytt-

asta, boðið var upp á
skemmtiatriði á alþjóð-
lega vísu s.s. frásagnir,

dans, söng og tónlistar-
atriði svo fátt eitt sé

nefnt. Þá söng kvenna-
kór Bolungarvíkur, boðið

var upp á pólskan
glaðning, þjóðdansa og

almennan dans með
harmonikkuleik ásamt

annarri tónlist úr ýmsum
áttum. Þá var gestum

boðið að kaupa sér mat
af alþjóðlegu matar-

hlaðborði, mat sem
vakti mikla athygli fyrir
gott bragð og ekki síst

fyrir hversu listilega hann
var unninn og fram
settur. Ljósmyndari

blaðsins kom við í
Grunnskólanum og tók

þar meðfylgjandi
myndir.Húsfyllir var í

Grunnskólanum á Ísafirði
á laugardag.

Þessar fallegu stúlkur sýndu hina ýmsu muni frá Sri Lanka.

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

Tónsköpun
söngur og dans

Námskeið í ,,tónlistarmiðlun" fyrir yngri og
eldri tónlistarnema verður haldið í skólanum
dagana 27. - 29. mars 1998.

Kennarar verða Gunnar Benediktsson og
Sigrún Sævarsdóttir.

Skráning fer fram á skrifstofu skólans kl.
13-17 í síma 456 3926.

Tónlistarskóli Ísafjarðar

Og þessar sýndu og sönnuðu að hægt er að búa til sannkölluð listaverk úr hinum ýmsu
ávöxtum.

Húsfyllir var í Grunnskólanum á Ísafirði á laugardag.

Vestfirðingar athugið!Vestfirðingar athugið!
Markaðurinn Notað og nýtilegt hættir 31. mars 1998. Þeir sem
eiga vörur á markaðinum eru beðnir um að sækja þær sem
fyrst. Það sem verður ósótt um mánaðarmót verður urðað.

Á næstunni byrjum við með þrif- og viðgerðar-
þjónustu fyrir bíla

Bjóðum m.a. afnot af háþrýstidælu,
ryksugur, bón, sápur, klúta og efni
til þrifa á bílum. Einnig rafsuðu-

tæki, logskurðartæki og verkfæri.

MASSIMASSI
Suðurtanga 2, Ísafirði

sími 456 5196
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95.000.-

Sex sæta hornsófi

Þessar fallegu konur koma allar frá Filippseyjum og skarta hér þjóðbúningi heimalands
síns.

Raðgreiðslur

Sex sæta hornsófi
Stærð 261 x 216 cm

Staðgreiðsluverð kr.

95.000.-

YSL KYNNING
YVES SAINT LAURENT
kynning verður í verslun
okkar dagana 26. og 27.
mars

Margrét Stefánsdóttir
kynnir kremlínuna og
Gréta boða kynnir nýju
vorlitina

Tilboð og gjafir
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HELGAR  sjónvarpið HELGAR   veðrið HELGAR   sportið

ókeypis smáauglýsingarókeypis smáauglýsingar
kaup & salakaup & sala

Horfur á föstudag:
Fremur hæg vestlæg átt
með éljum vestanlands.

Á laugardag:
 Norðlæg átt og snjókoma
einkum norðanlands. Hiti

um frostmark.

Á sunnudag:
Breytileg átt og víða
bjartviðri áfram. Víða

frost 3-8 stig.

Horfur á fimmtudag:
Norðan kaldi en
allhvöss austast,

Snjókoma norðan- og
austan til en úrkomulítið

annars staðar.
 Frost 2-10 stig

Innihurðir
Furufulningahurðir með körmum,

skrá og lömum, lakkaðar og
ólakkaðar á mjög góðu verði.
Sléttar innihurðir með skrá

ómálaðar kr. 4.332.-
hvítar kr. 5.564.-

M.D.F. karmar kr. 4.156.-
Gerefti og gólflistar
í úrvali og á lager

Árnagötu 3
Ísafirði
Sími 456 5500
Fax 456 5501

FIMMTUDAGUR

09.00 Línurnar í lag
09.15 Sjónvarpsmarkaður
13.00 Tengdasonurinn (e)
14.40 Sjónvarpsmarkaðurinn
15.10 Oprah Winfrey (e)
16.00 Eruð þið myrkfælin?
16.25 Steinþursar
16.50 Með afa
17.40 Sjónvarpsmarkaðurinn
18.00 Fréttir
18.05 Nágrannar
19.00 19>20
19.30 Fréttir
20.00 Systurnar (20:28)
20.55 Ljósbrot (23:33)
21.35 Ástarórar (2:5)
22.30 Kvöldfréttir
22.50 Wycliffe (5:7)
23.40 Browning-þýðingin (e)
01.15 Tengdasonurinn (e)
02.50 Dagskrárlok

FÖSTUDAGUR

09.00 Línurnar í lag
09.15 Sjónvarpsmarkaður
13.00 Wycliffe (5:7) (e)
13.55 Læknalíf (1:14) (e)
14.45 Sjónvarpsmarkaðurinn
15.10 NBA tilþrif
15.35 Ellen (15:25) (e)
16.00 Skot og mark
16.25 Steinþursar
16.50 Jói ánamaðkur
17.15 Glæstar vonir

17.40 Sjónvarpsmarkaðurinn
18.00 Fréttir
18.05 Ljósbrot (23:33) (e)
18.35 Punktur.is (5:10)
19.00 19>20
19.30 Fréttir
20.00 Hættulegt hugarfar (4:17)
20.55 Óskarsverðlaunin 1998 (e)
22.25 Dísirnar sjö

(Seven Beauties)
00.25 Skuggi 2: Durant snýr aftur
01.55 Í grunnri gröf (e)
03.25 Dagskrárlok

LAUGARDAGUR

09.00 Með afa
09.50 Ævintýri Mumma
10.05 Bíbí og félagar
11.00 Ævintýri á eyðieyju
11.30 Dýraríkið
12.00 Beint í mark með VISA
12.30 NBA molar
12.55 Sjónvarpsmarkaðurinn
13.15 Gilda Radner á Broadway (e)
14.45 Enski boltinn
16.50 Oprah Winfrey

Gestir Opruh í dag valda ekki von-
brigðum, það eru hinar bragðmiklu
Spice Girls.

17.40 Glæstar vonir
18.05 60 mínútur (e) 19.00 19>20
19.30 Fréttir
20.00 Simpson-fjölskyldan (7:24)
20.30 Cosby (23:25)
21.00 Rockford - Ef allt gengur upp

Jim Rockford er sjónvarpsáhorfend-
um að góðu kunnur. Nú er hann í
vanda staddur því hann er sakaður
um morð. Yfirvöld hafa sterkar
sannanir fyrir því að hann sé sekur,
en morðvopnið vantar. Nú þarf
Rockford á öllu sínu að halda til að
sanna sakleysi sitt.

22.35 Síðasta tækifærið
Hún hefur beðið í 12 ár eftir að
dauðarefsingunni sé fullnægt og núna

er hún tilbúin að takast á við það
óumflýjanlega. En í fangelsinu hefur
þróast óvenjulegt samband milli
hennar og Rick Hayes sem er sann-
færður um að hún sé höfð fyrir rangri
sök.

00.20 Flóttamaðurinn (e)
02.30 Atburðurinn á Svikahæð (e)
04.00 Dagskrárlok

SUNNUDAGUR

09.00 Sesam opnist þú
09.30 Tímon, Púmba og félagar
09.50 Andrés Önd og gengið
10.15 Andinn í flöskunni
10.40 Svalur og Valur
11.05 Ævintýrabækur Enid Blyton
11.30 Madison (26:39) (e)
11.55 Húsið á sléttunni (15:22)
12.45 Viðskiptavikan (5:20) (e)
13.00 Íþróttir á sunnudegi
16.00 DHL-deildin
17.30 Hvell-Geiri
19.00 19>20
19.30 Fréttir
20.00 Ástir og átök (4:22)
20.30 Heima

Gestgjafi Sigmundar Ernis er Þórar-
inn Eldjárn rithöfundur.

21.00 Ást og skuggar
(Of Love And Shadow)

Myndin byggir á samnefndri skáld-
sögu Isabel Allende, Ást og skuggar.
Við kynnust Irene Beltran sem er
ung og glæsileg blaðakona á tísku-
blaði. Hún stendur á krossgötum því
það er kominn nýr maður í líf hennar
og hún þarf að takast á við móður
sína og allt samfélagið. Hér er sögð
sterk saga sem er túlkuð af stórkost-
legum leikurum.

22.50 60 mínútur
23.40 Ódauðleg ást (e)
01.40 Dagskrárlok

FIMMTUDAGUR

08.30 Skjáleikur
10.30 Alþingi
16.20 Handboltakvöld
16.45 Leiðarljós
17.30 Fréttir
17.35 Auglýsingatími
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar
18.30 Undrabarnið Alex (20:26)
19.00 Úr ríki náttúrunnar
19.30 Íþróttir 1/2 8
19.50 Veður
20.00 Fréttir
20.30 Dagsljós
21.05 Frasier (2:24)
21.30 ...þetta helst
22.10 Saksóknarinn (7:22)
23.00 Ellefufréttir
23.20 Króm
23.45 Skjáleikur

FÖSTUDAGUR

13.00 Skjáleikur
16.45 Leiðarljós
17.30 Fréttir
17.35 Auglýsingatími
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Þytur í laufi (33:65)
18.30 Fjör á fjölbraut (18:26)
19.30 Íþróttir 1/2 8
19.50 Veður
20.00 Fréttir
20.30 Dagsljós

Atvinna
Starfsfólk óskast nú þegar. Vinnutími eftir

hádegi.
Upplýsingar gefa Rósa eða María.

Gamla bakaríið.

Beinar útsendingarBeinar útsendingar
CANAL+ DANMÖRK

Föstudagur 27. mars kl. 18:55
Þýski boltinn

Laugardagur 28. mars kl. 17:00
Þýski boltinn

TV NORGE

Laugardagur 28. mars kl. 16:50
Nordstand - Stabæk - handbolti kvenna

Sunnudagur 29. mars kl. 17:50
Larvik - Selbu - handbolti kvenna

TV 1000

Laugardagur 28. mars kl. 22:45
Lennox Lewis - Shannon Briggs - hnefaleikar

CANAL+ NOREGUR

Sunnudagur 29. mars kl. 17:55
Viking - Sandefjörd - handbolti

DR1

Sunnudagur 29. mars kl. 23:05
Frand Prix Formula 1 í Brasilíu

Kristján Freyr

Halldórsson og Kristinn

Hermannsson skrifa

Þakkir fyrir
Sólrisu

Nú er nýlega afstaðin Sól-
risuhátíð Framhaldsskóla
Vestfjarða, sem er eins konar
lista og menningarvika, í
framkvæmd nemenda skól-
ans. Sólrisan nú var sú 25. í
röðinni, og hefur hún þróast
með árunum. Þessa viku
kappkosta nemendur að koma
upp veglegri dagskrá uppfullri
af listviðburðum fyrir alla ald-
urshópa.

Kennarar skólans láta ekki
sitt eftir liggja, heldur bjóða
upp á óhefðbundna kennslu í
formi námskeiða hátíðardag-
ana. Að þessu sinni unnu
nemendur verkefni fyrir At-
vinnuþróunarfélag Vestfjarða.
Okkur sem þetta skrifum
finnst hátíðin kærkominn, því
við sem óbreyttir borgarar
njótum skemmtanaframboðs-
ins eins og aðrir. Því að fyrir
utan skemmtana- og fræðslu-
gildið er markmiðið ekki síst
að gefa til samfélagsins og
fáum við að kynnast því starfi
sem innan skólans er.

Að þessu sinni voru dag-
skráratriði óvenju fjölbreytt,
menningin var skilgreind vítt
allt frá íþróttakappleik til mið-
ilssamkomu.  Að venju var
uppfærsla leikfélags skólans
þungamiðja dagskrárinnar, en
hin síðari ár hefur sýning af
þessari stærðargráðu orðið ár-
viss.  Nú í ár leikstýrði Guðný

María Jónsdóttir leikgerð á
hinni athyglisverðu sögu Dal
hinna blindu eftir H.G. Wells.
Sólrisuhátíðin hefur verið
hápunktur skólastarfsins og
veigamikil vika í menningar-
dagatalinu.  Hefur það vakið
athygli okkar hve kastljósið
fer á skjön við hátíðina.  Meg-
inhluti þess litla ljóss er að
henni bar litaðist umfjöllun
um skrílslæti og “mace” úða.
Þessi uppákoma virtist vera
það sem fjölmiðlar höfðu
hvað mestan áhuga á. Furðu-
legt vægi sem leiðinda atvik
af þessu tagi fær andspænis
því krásarborði skemmtunar
sem sem sólrisuhátíðin er.

Viljum við koma á framfæri
þakklæti til F.V.Í-inga fyrir
stórskemmtilega Sólrisu og
bindum vonir okkar við það
að menningarumfjöllunin fær-
ist í ríkara mæli inn í bæjar-
miðlana, til glöggvunar á líð-
andi stundu og réttari sögu-
skilnings komandi kynslóða.

Kristinn Hermannsson
Kristján Freyr Halldórsson

Til sölu er Mazda 626
árgerð 1983. Vel með farinn
bíll. Sumar og vetrardekk
fylgja. Verð kr. 110 þús.
Upplýsingar í síma 456
3654.

Til sölu er 28.800 módem.
Verð kr. 4.000. Upplýsingar
í síma 456 7377.

Maggi, Helga, Dagný, Erna
og Elsa bjóða til afmælis
laugardaginn 28. mars kl.
18 í Félagsheimilinu í Hnífs-
dal. Ættingjar og vinir eru
hjartanlega velkomnir.

Skíðavörur! Til sölu eru
Rossignol klossar nr. 39-40,
Rossignol skíði 178 sm með
bindingum og  skíða púða-
buxur stærð 150-170. Á
sama stað óskast keyptar
skíðaþvingur. Upplýsingar
gefur María Ögn í síma 456
4669.

Til sölu er Mazda 626 2000,
töluvert skemmd á hægri
hlið eftir umferðaróhapp.
Upplýsingar í síma 456
7337 eftir kl. 21 og í síma
456 7129.

Til leigu er 3ja herbergja
íbúð í Stórholti á Ísafirði.
Íbúðin er laus. Upplýsingar
í síma 456 4727.

Óska eftir vönduðu, ódýru
hjónarúmi. Upplýsingar
gefur Doreen í síma 456
6233.

Til sölu er Isuzu Trooper
árg. 1982, ekinn 183 þús.
km. Bíllinn er í góðu standi
og lítur vel út. Upplýsingar

gefur Davíð í símum 456
5308 og 456 6121.

Óska eftir að kaupa mynd-
bandstæki. Á sama stað er
til sölu ónotuð myndbands-
tökuvél. Upplýsingar í sím-
um 456 3520 og 456 3443.

Tapað! Ég tapaði leður-
hönskunum mínum að öll-
um líkindum á plani sjúkra-
hússins á laugardag. Finn-
andi vinsamlegast hafið
samband í síma 456 7342.

Skíðaföt nr. 176 merkt
Skíðafélagi Ísafjarðar til
sölu. Á sama stað óskast
stórsvigsgalli á 15 ára dreng.
Á sama stað er til sölu Polaris
Indy vélsleði. Skipti á bíl
koma til greina. Upplýsingar
í síma 456 4134.

S.O.S. Á einhver gönguskíði
eða skó fyrir krakka á aldr-
inum 5-9 ára, sem er tilbú-
inn til að lána hlutina. Ef
einhver vill gera okkur
greiða, þá vinsamlegast hafið
samband við Eyrúnu í síma
456 4036 eða Auði í síma
456 5477.

Til leigu er einstaklings-
íbúð á Ísafirði. Upplýsingar
í síma 456 4186.

Til leigu er 3ja herbergja
íbúð í Stórholti. Íbúðin er
laus. Upplýsingar í síma 554
3182.

Vegna flutnings er til sölu
fataskápur, glasaskápur,
kommóða, fallegur brúnn
leðursófi og fleira. Upplýs-
ingar í síma 456 5308.

Áskrifendur ath!
Enn eiga fjölmargir áskrifendur BB eftir að

gera skil á útsendum gíróseðlum vegna
áskriftargjalda fyrir nóvember og desember
og janúar og febrúar.

Vinsamlegast gerið skil sem fyrst.
Útgefendur.
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TV 3 - NOREGUR

Sunnudagur 29. mars kl. 14:55
Chelsea - Middlesbrough - Úrslit deildarbikar

NBC EUROPE

Miðvikudagur 25. mars kl. 20:00
PGA Golf - Portugal Open

Föstudagur 27. mars kl. 20:00
PGA Golf - Orlando Open

Laugardagur 28. mars kl. 22:30
NCAA háskólakörfuboltinn

Sunnudagur 29. mars kl. 21:45
LPGA Golf - The Players Championship

TV2 - NOREGUR

Miðvikudagur 25. mars kl. 21:00
Þýskaland - Brasilía - knattspyrna

Laugardagur 28. mars kl. 14:45
Enski boltinn

Laugardagur 28. mars kl. 00:15
Colorado - Anaheim - Íshokký

GERVIHNATTA  sjónvarpið
TV2

NORGE
TV3

D+N+S
TV

DANMARK
KANAL 5
SVERIGE

MTV
EUROPE

DR2
DANMARK

CANAL+
NORGE

DANMARK

BBC PRIME
ENGLAND

NRK 1
NORGE

NRK 2
NORGE

CNN
USA

CARTOON
TNT - USA

Nýjar myndir kr. 400,- ( ein eldri frí með)
Mikið úrval af myndum og góð þjónusta!

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

Opnunartími í Vídeóhöllinni

Vandaðu
til verks...

... verslaðu í
Vídeóhöllinni
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NRK 1

Miðvikudagur 25. mars kl. 18:55
Belgía - Noregur - knattspyrna

CANAL+ GUL

Fimmtudagur 26. mars kl. 00:35
Florida -Montreal - NHL Íshokký

Föstudagur 27. mars kl. 16:30
Golf Nabisco Dinah Shore

Föstudagur 27. mars kl. 01:45
Orlando Magic - Houston Rockets - NBA

Laugardagur 28. mars kl. 15:00
Golf Nabisco Dinah Shore

Laugardagur 28. mars kl. 20:05
Colorado - Anaheim - NHL Íshokký

Laugardagur 28. mars kl. 23:00
Golf - Major of the Players

Sunnudagur 29. mars kl. 21:45
Golf - Major of the Players

Mánudagur 30. mars kl. 19:55
Enski boltinn

Sjá einnig bls. 14

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

Beinar útsendingar erlendra sjónvarpsstöðvaBeinar útsendingar erlendra sjónvarpsstöðva

21.10 Gettu betur (6:7)
22.15 Óboðinn gestur

(Housesitter)
00.05 Vatnið í skóginum

(In the Lake of the Woods)
01.45 Útvarpsfréttir
01.55 Skjáleikur

LAUGARDAGUR

09.00 Morgunsjónvarp barnanna
10.35 Viðskiptahornið
10.50 Þingsjá
11.15 Skjáleikur
14.10 Auglýsingatími
14.25 Þýska knattspyrnan
16.20 Formúla 1

Bein útsending frá tímatöku í Brasi-
líukappakstrinum.

17.20 Íslandsmótið í handknattleik
18.20 Táknmálsfréttir
18.30 Hafgúan (15:26)
18.55 Grímur og Gæsamamma
19.20 Króm
19.50 Veður
20.00 Fréttir
20.35 Lottó
20.45 Enn ein stöðin
21.15 Fílaveiðimaðurinn

(White Hunter, Black Heart)
Bandarísk bíómynd frá 1990 byggð
á sögu eftir Peter Viertel um kvik-
myndaleikstjóra sem er að gera bíó-
mynd í Afríku en hefur hugann allan
við fílaveiðar samstarfsfólki sínu til
hrellingar.

23.10 Hulin fortíð
(Im Innern des Bernsteins)
Þýsk spennumynd frá 1994.

00.35 Útvarpsfréttir
00.45 Skjáleikur

SUNNUDAGUR

09.00 Morgunsjónvarp barnanna
10.50 Skjáleikur

12.00 Markaregn
13.00 Umhverfis jörðina á 80 dögum
14.15 Íslandsmótið í handbolta
15.50 Formúla 1
17.55 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar
18.30 Milli vina (9:11)
19.00 Geimstöðin (16:26)
19.50 Veður
20.00 Fréttir
20.30 Á köldum klaka

Íslensk bíómynd frá 1994 um Japana
sem kemur til Íslands til að minnast
foreldra sinna við á eina í óbyggðum
þar sem þeir drukknuðu sjö árum
áður. Á Íslandi mæta honum meiri
hremmingar og furður en hann gat
látið sig dreyma um og hann verður
ekki samur maður eftir ferðina.
Leikstjóri er Friðrik Þór Friðriksson
og aðalhlutverk leika Masatoshi
Nagase, Fisher Stevens, Lily Taylor,
Gísli Halldórsson og Laura Hughes.
Endursýning. Textað á síðu 888 í
Textavarpi.

21.55 Helgarsportið
22.15 Clint Eastwood
23.30 Markaregn

Endursýning.
00.30 Útvarpsfréttir
00.40 Skjáleikur

Vídeóhöllin er til sölu.
Um er að ræða fyrirtæki

í fullum rekstri
ásamt þriggja ára
 leigusamningi.

Verð kr. 4.000.000.-



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

Dýrfinna Torfadóttir

Bæjarins besta
ÓHÁÐ Á VESTFJÖRÐUMFRÉTTABLAÐ

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

BÍLATANGI
Ísafirði

Símar 456 3800 og 456 4580

BÍLATANGI
Ísafirði

Símar 456 3800 og 456 4580

Sjóðsstjórn landssöfnunarinnar Samhugur í verki hefur lokið störfum

Sjóðsstjórn Samhugar í
verki hefur gengið frá reikn-
ingsskilum vegna landssöfn-
unar sem efnt var til fyrir
fórnarlömb náttúruhamfar-
anna eftir snjóflóðið á Flateyri
í október 1995. Bætur og önn-
ur framlög sem greidd voru af
söfnunarfé, námu alls 245,5
milljónum króna.

Samkvæmt skýrslu sjóðs-
stjórnarinnar söfnuðust alls
293,5 milljónir króna og var
þar um að ræða framlög frá
um fjörutíu þúsund einstakl-
ingum, fyrirtækjum og stofn-
unum auk þess sem framlög
bárust frá öðrum þjóðum.

Stærstu framlögin erlendis frá
komu frá Færeyjum, 27,1
milljón og frá Grænlandi, 3,8
milljónir, en þau framlög voru
ætluð til sérstakra verkefna á
Flateyri. Við söfnunarféð
bættust vaxtatekjur upp á 5,8
milljónir króna og voru því
rúmar 299 milljónir króna til
ráðstöfunar.

Heildarbætur og framlög
sem greiddust af söfnunarfé
skiptust þannig að 200,3 millj-
ónir voru greiddar til 180 ein-
staklinga og fjölskyldna og
greiðslur til samfélagslegra
verkefna námu rúmlega 45
milljónum. Hæstu greiðslur

til samfélagslegra verkefna
voru 27,1 milljón til byggingar
leikskóla á Flateyri, þ.e. söfn-
unarfé Færeyinga, og 3,8
milljóna króna framlagi
Grænlendinga var varið til
nokkurra verkefna á Flateyri
samkvæmt tillögu hrepps-
nefndar Flateyrarhrepps. Af
öðrum samfélagslegum
stuðningi má nefna framlag
til Björgunarsveitarinnar Sæ-
bjargar, til kirkjugarðsins á
Flateyri og framlags til minn-
ingarreits um þá sem fórust í
snjóflóðinu. Þá má nefna
framlag til Minjasafnsins á
Flateyri, Grunnskólans í Ön-

undarfirði, íbúasamtaka Ön-
undarfjarðar, íþróttafélaganna
Grettis og Önundar og til
starfsemi Brynjubæjar á Flat-
eyri.

Eftirstöðvar söfnunarfjárins
nema um 53,6 milljónum
króna. Að frumkvæði þeirra
sem stóðu að söfnuninni, þ.e.
fjölmiðlanna, Rauða kross
Íslands og Hjálparstofnunar
kirkjunnar, renna eftirstöðv-
arnar í sjóð sem vera skal til-
tækur fyrir fórnarlömb nátt-
úruhamfara og verður sjóðn-
um sett sérstök skipulagsskrá.
Reikningsskilin fyrir söfnun-
ina var endurskoðuð af KP-

MG Endurskoðun hf.
Þeir sem störfuðu við söfn-

unina, sjóðsstjórnin og end-
urskoðendur, þáðu ekki laun
fyrir störf sín og útlagður
kostnaður vegna sjóðsstjórn-
arinnar var greiddur af þeim
sem tilnefndu menn í stjórn-
ina, en hann nam 116 þúsund-
um króna. Sjóðsstjórnin vill
koma á framfæri þakklæti til
hinna fjölmörgu sem lögðu
fram fé til landssöfnunarinnar,
innanlands sem utan, en í
starfi sínu hefur sjóðsstjórnin
oftsinnis orðið vör við þakkar-
hug þeirra sem notið hafa góðs
af örlæti gefendanna.

Greiddar voru 245,5 milljón-
ir í bætur og önnur framlög

Alls söfnuðust 293,5 milljónir króna í landssöfnuninni Samhugur í verki sem efnt var til í kjölfar náttúruhamfaranna á Flateyri í október 1995.

NÝKOMIN
SENDING AF
GLERAUGNA-
UMGJÖRÐUM
FYRIR STÓRA
SEM SMÁA!


