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Kann ekki
 að veiða lax

- segir Bryndís Friðgeirsdóttir, efsti maður á
lista félagshyggjufólks í Ísafjarðarbæ

Ísafjarðarbær

Fíkniefnamisferli
ungra drengja

Að undanförnu hefur lög-
reglan á Ísafirði haft til með-
ferðar mál er varðar fíkniefna-
misferli fimm ungra drengja.
Fjórir drengjanna, sem eru á
aldrinum 13-15 ára, eru bú-
settir á Ísafirði og einn á höf-
uðborgarsvæðinu.

Samkvæmt upplýsingum
frá lögreglunni á Ísafirði, eru

málavextir þeir að fyrir nokkr-
um vikum kom drengurinn,
sem búsettur er á höfuðborg-
arsvæðinu, til heimsóknar á
Ísafirði. Hann mun hafa haft
með sér nokkur grömm af
hassi sem hann síðan seldi
drengjunum fjórum á Ísafirði.
Þeir munu hafa viðurkennt að
hafa keypt efnið og neytt þess.

Golfklúbbur Ísafjarðar

Tuttugu árum
fagnað í maí
Miðvikudaginn 6. maí nk.,

verða liðin tuttugu ár frá því
Golfklúbbur Ísafjarðar var
stofnaður. Af því tilefni hefur
stjórn klúbbsins ákveðið að
efna til veglegs afmælishófs
á Hótel Ísafirði, sem haldið
verður laugardaginn 9. maí.
Þar munu félagar úr klúbbnum
koma saman ásamt ýmsum
boðsgestum til að fagna þess-
um tímamótum.

Mikið hefur gerst á vett-
vangi golfíþróttarinnar á þess-
um tuttugu árum. Fyrstu árin
fékk klúbburinn land í Fremri
Hnífsdal þar sem gerður var
lítill sex holu völlur. Frá árinu
1985 hefur klúbburinn verið
að byggja upp golfvöll í
Tungudal og er þar nú mjög
góður níu holu völlur sem full-
nægir þörfum golfleikara hér
á svæðinu fyrir athafnarými.

Fyrir stuttu keypti golf-
klúbburinn einbýlishús af
snjóflóðasvæði í Hnífsdal sem
flutt verður í Tungudal innan
tíðar og gert úr hinn glæsileg-
asti golfskáli. Ef til vill er það
besti vitnisburðurinn um starf

Golfklúbbs Ísafjarðar og út-
breiðslu íþróttarinnar á svæð-
inu, að fyrir tuttugu árum var
enginn golfklúbbur starfandi
á Vestfjörðum en í dag eru
þeir sex talsins og félagar
þeirra skipta hundruðum.

Veglegt afmælisrit mun
koma út í maí, sem dreift verð-
ur í hús á svæðinu.  Þar verður
greint frá einstökum atburðum
í sögu klúbbsins, sagt frá
klúbbmeisturum og fjallað um
golfið sem fjölskylduíþrótt
ásamt mörgu fleiru. Fyrsti
formaður klúbbsins var Mar-
grét Árnadóttir en núverandi
formaður hans er Tryggvi
Guðmundsson.

Tryggvi Guðmundsson.
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Bæjarins besta er aðili að samtökum bæjar- og héraðsfréttablaða.

Eftirprentun, hljóðritun, notkun ljósmynda og annars efnis er

óheimil nema heimilda sé getið.

Leiðari

Framhaldsskólinn

Opið hús á sunnudag
Ísafjarðarbær

Bjöllukór í heimsókn
Sorpbrennslustöðin

Fær bráðabirgðaleyfi
Á sunnudag frá kl. 14-16, verður opið hús í málm-, raf-

og vélstjórnardeildum Framhaldsskóla Vestfjarða í verk-
menntahúsi og jarðhæð heimavistarálmu. Þar verða kynntar
námsleiðir og námsgreinar sem og tæki og búnaður. Nem-
endur og kennarar verða að störfum í öllum deildum og
munu upplýsa gesti um námið sem og nýjan vélhermi.

Bjöllukór Bústaðakirkju heimsækir Ísafjarðarbæ um
næstu helgi. Kórinn heldur tónleika á Flateyri á laugardag
og í Ísafjarðarkirkju kl. 13 á sunnudag. Þar munu börnin í
kórnum leika á bjöllur og önnur hljóðfæri undir stjórn
Guðna Þ. Guðmundssonar organista. Flutt verður blönduð
og lifandi tónlist fyrir alla aldurshópa.

Hollustuvernd ríkisins hefur veitt sorpbrennslustöðinni
á Skarfaskeri bráðabirgðastarfsleyfi í þrjá mánuði eða til
14. júlí í sumar. Fyrra bráðabirgðaleyfi stöðvarinnar rann
út 20. mars og mun sorpi hafa verið brennt í heimildarleysi
í stöðinni nokkra daga fyrir páska. Viðgerð stendur yfir á
katli í sorpbrennslunni Funa í Engidal.

Sumarmál
Jafn snjóléttur vetur og atkvæðalítill í veðurfari og sá

er nú kveður er ekki auð-
fundinn í vetrarsafni liðinna
ára. En þótt það sé ávallt
þakkarvert þegar veðráttan
fer mildum höndum um okkur, orðar fólk það svo, að
veturinn eigi að vera vetur og sumarið sumar.

Sumarmál eru okkur kærkomin. Þau eru tilhlökkunar-
efni. Það sést best á því hversu við reynum, þrátt fyrir
allt, að halda í venjur og jafnvel hjátrú er tengjast
sumarkomunni. Enn þann dag í dag tala menn um
nauðsyn þess að vetur og sumar frjósi saman aðfaranótt
sumardagsins fyrsta. Gangi það eftir eiga menn von á
góðu sumri. Skráðar heimildir um samhljóminn þarna
á milli eru ekki auðfundnar.

Rætur sumardagsins fyrsta liggja djúpt í þjóðar-
vitundinni. Veðurfarið þennan dag er reyndar í takt við
íslenskt veðurfar, sem ekkert er á að treysta. Það breytir
því ekki að fyrsti skráði dagur sumarsins er kærkominn
boðberi bjartra nátta, yls og gróanda eftir langvinnt
svartnætti og kulda vetrarins. Þess vegna er dagurinn
almennur frídagur. Og þess vegna hafnar þjóðin þeirri
fráleitu hugmynd að leggja sumardaginn fyrsta niður
sem hátíðisdag og klína honum í þess stað utan í
venjulega helgi til þess eins að þóknast sérhagsmuna-
hópum og sérvitringum.

Vel má vera að fækka megi þeim dögum sem nú
orðið má kalla aukafrídaga, t.d. ,,öðrum í” hinni og
þessari hátíð. Þessir dagar eru ekki helgidagar lengur í
venjulegri merkingu þess orðs. Jafnvel sjálfur
föstudagurinn langi á í vök að verjast og er vart frið-
helgur lengur fyrir ágangi mannsins við að koma á
framfæri ímynduðum og ásköpuðum gerviþörfum í
formi söluvöru. Í þessum efnum virðast okkur engin
takmörk sett.

Frá því á fyrri hluta aldarinnar hefur sumardagurinn
fyrsti verið tileinkaður börnum. Það er vel við hæfi þar
sem börnin eru líkt og vorgróðurinn, sprotar sem vel
þarf að hlúa að svo fullur vöxtur og þroski náist.
Sumarkoman boðar börnunum auk þess langþráð frelsi
eftir langa og stranga skólagöngu yfir vetrarmánuðina.
Þá hafa skátar um langt bil sett svip sinn á daginn og
gera vonandi um ókomin ár.

Skráðar heimildir herma að sumarið sé komið.
Vonandi er þess ekki langt að bíða að náttúran opinberi
að svo sé.

Bæjarins besta sendir lesendum sínum bestu óskir
um gleðilegt sumar og þakkar samfylgdina á liðnum
vetri.

s.h.

Ísafjörður

Tónleikar kórs
Frímúrara

Á laugardag kl. 17 held-
ur kór Frímúrara tónleika
í Ísafjarðarkirkju. Ein-
söngvari með kórnum
verður Eiríkur Hreinn
Helgason bariton, en kór-
inn er skipaður frímúrara-
bræðrum af höfuðborgar-
svæðinu.

Söngstjórar kórsins eru
þrír, þeir Jón Stefánsson,
Helgi Bragason og Gylfi
Gunnarsson. Dagskrá tón-
leikanna er fjölbreytt og
verða m.a. flutt verk eftir
tvö ísfirsk tónskáld, þá
Jónas Tómasson eldri og
Hjálmar Ragnarsson.

Tónleikarnir eru opnir
öllum og aðgangseyrir fyr-
ir fullorðna er kr. 1.000.
Hér er um afar áhugaverða
tónleika að ræða sem ekki
verða endurteknir hér og
eru áhugamenn um tónlist
og kórsöng hvattir til að
nýta sér þetta einstæða
tækifæri.

Guðmundur Jónas Jóhannsson
Funafold 7, Reykjavík

Aðalheiður Anna Guðmundsdóttir
Úlfar Óli, Jóhann Tómas, Tryggvi Snær

Jóhann T. Bjarnason Sigrún Stefánsdóttir
Guðmundur Tryggvi Sigurðsson Kristín R. Einarsdóttir.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, sonur og tengdasonur

sem varð bráðkvaddur 17. apríl sl., verður jarðsunginn
 frá Grafarvogskirkju, mánudaginn 27. apríl kl. 15:00.

Ísafjörður

Aukin
þjónusta

Síðastliðinn föstudags-
morgun bauð Bókaverslun
Jónasar Tómassonar á Ísa-
firði, fjölmörgum viðskipta-
vinum til morgunkaffis.

Tilgangurinn með boðinu
var að kynna aukna þjónustu
fyrirtækisins, en þann dag
opnaði það nýja deild með
skrifstofuáhöldum og skrif-
stofuvörum á 2. hæð verslun-
arinnar.

Fjölmargir nýttu sér boðið
og kynntu sér það nýjasta í
skrifstofutækjum frá Canon,
en sölufulltrúar Nýherja voru
á staðnum til skrafs og ráða-
gerða.

Breytingarnar eru liður í
þeirri viðleitni Bókhlöðunnar
að auka þjónustu við fyrirtæki
á norðanverðum Vestfjörðum
og eru fleiri breytingar á döf-
inni sem kynntar verða síðar.

Jónas Gunnlaugsson, framkvæmdastjóri Bókaverslunar
Jónasar Tómassonar ehf.

Auk framangreinds býður
fyrirtækið einnig upp á þá

þjónustu að ljósrita, binda inn
og plasta skýrslur og fleira.

Skíðamót  7 -12 ára

Shellmót í stórsvigi
Shellmótið í stórsvigi 7-12

ára var haldið á Seljalandsdal
um síðustu helgi. Þátttaka í
mótinu var með mesta móti
og árangur ungmennanna
glæsilegur

Vegna plássleysir í blaðinu
í þessari viku var ekki mögu-
legt að gera mótinu skil og
verður það því að bíða næsta
blaðs. Eru ungmennin beðin
velvirðingar á þessu.
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Vímuefnavarnir á norðanverðum Vestfjörðum

Vel sóttur borgarafundur
um forvarnamál á Ísafirði

Síðastliðinn laugardag var
haldinn borgarafundur og ráð-
stefna í íþróttahúsinu á Torf-
nesi um forvarnir á norðan-
verðum Vestfjörðum. Fund-
urinn, sem haldinn var undir
heitinu ,,Við getum betur", var
haldinn á vegum VáVest -
hópsins, sem unnið hefur að
vímuefnavörnum á svæðinu.
Um var að ræða framhald
áætlunar um forvarnir gegn
fíkniefnum, sem hófst opin-
berlega með námstefnu fyrir
nokkru á Ísafirði. Fundurinn
var vel sóttur, bæði af ungu
fólki og þeim sem eldri eru.

Meðal gesta á fundinum var
Dögg Pálsdóttir, formaður
verkefnisstjórnar Íslands án
eiturlyfja, Einar Gylfi Jóns-
son, sálfræðingur og deildar-
stjóri forvarnadeildar SÁÁ,
Jónína Bjartmarz, formaður
landssamtakanna Heimili og
skóli, Þórólfur Þórlindsson
prófessor, sem öll fluttu ávörp
og erindi. Hæst bar þó þátt-
töku forsetafrúarinnar, Guð-
rúnar Katrínar Þorbergsdóttur,
sem flutti ávarp og kveðjur

Ríflega 200 manns sóttu borgarafundinn í íþróttahúsinu.

Ólafs Ragnars Grímssonar,
forseta Íslands og tók þátt í
pallborðsumræðum að lokn-
um framsögum.

Af fyrirspurnum og umræð-
um mátti ráða að fundarmenn
hefðu mikinn áhuga á því að
stórefla forvarnir gegn fíkni-
efnum en ein athyglisverðasta
niðurstaðan sem kom fram í
erindi Þórólfs Þórlindssonar,
var að félagshópurinn ræður
mestu um áhættuhegðun ung-
menna, þar á meðal fíkniefna-
neyslu. Einnig kom fram á

fundinum að sterk og virk fjöl-
skyldutengsl hafa mjög mikið
að segja ásamt tómstunda-
starfi sem reynir á þátttöku
ungmenna, svo sem íþróttir
og tónlistarnám.

Fjölbreyttur tónlistarflutn-
ingur var á fundinum, bæði
áður en hann hófst sem og
milli dagskráratriða. Meðal
annars lék Lúðrasveit Tónlist-
arskóla Bolungarvíkur nokkur
lög undir stjórn Hannesar
Baldurssonar og barnakór
Tónlistarskóla Ísafjarðar söng

nokkur lög undir stjórn Mar-
grétar Geirsdóttur.

Á fundinn mættu einnig þær
Elín Jóhannsdóttir, ritstjóri
unglingatímaritsins Smells og
Snjólaug G. Stefánsdóttir,
verkefnisstjóri áætlunarinnar
Ísland án eiturlyfja, en Elín
stjórnaði ásamt Jóni Björns-
syni, forstöðumanni félags-
miðstöðva í Ísafjarðarbæ,
málstofu unglinga, sem efnt
var til á meðan á fundinum
stóð.

Ríflega 200 manns sóttu
fundinn sem þótti takast vel.

Guðrún Katrín Þorbergsdóttir, forsetafrú og Ólafur Helgi
Kjartansson, sýslumaður, voru á meðal þeirra sem fluttu
ávörp á borgarafundinum.

Jónína Bjartmarz, Þórólfur Þórlindsson og Dögg Pálsdóttir voru á meðal þeirra sem fluttu
erindi á fundinum.
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Auglýsingar og áskrift 456 4560Auglýsingar og áskrift 456 4560
TRYGGVI GUÐMUNDSSON HDL

HAFNARSTRÆTI 1 • ÍSAFIRÐI
456 3940 & 456 3244 • 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.

 Einbýlishús / raðhús
Bakkavegur 39: 201m² ein-
býlishús á tveimur hæðum ásamt
innbyggðum bílskúr. Verð:
13,500.000,-
Brautarholt 9: 140m² einbýlis-hús
á einni hæð ásamt bílskúr. Verð:
11.000.000,-

Atvinnuhúsnæði
Austurvegur 1: 103,4 m²
skrifstofuhúsnæði á 3. hæð.
Fallegt útsýni. Laust fljótlega.
Verð: 5,500.000,-

Pólgata 5a:

121 m² 4ra herb. íbúð
á n.h. í þríbýlishúsi
ásamt bílskúr og 1/2

kjallara. Nýlega
uppgerð

 Verð: 5,900,000,-

        Fyrirtæki

 3ja herbergja íbúðir
Aðalstræti 20: 98m² íbúð á 2.
hæð t.h. í fjölbýlishúsi ásamt sér
geymslu. Verð: 7,200.000,-
Brunngata 12a: 68 m² íbúð á efri
hæð í tvíbýlishúsi, íbúðin að hluta
undir risi Verð: 2,900,000,-
Túngata 21: 84,9m² íbúð á 1.
hæð í þríbýlishúsi  ásamt bílskúr.
Verð: 6,500,000,-
Urðarvegur 80: 82m² íbúð á
jarðh. í fjölb.húsi ásamt sér
geymslu. Verð: 6,000,000,-

Vídóleigan Vídeóhöllin:
Fyrirtæki í fullum rekstri
ásamt 3ja ára leigusamningi.
Verð kr. 4,000,000,-

 4-6 herbergja íbúðir

Eyrargata 3: 100m² 4ra herb.
íbúð á 2. hæð í þríb.húsi ásamt
helm. bílskúrs. Skipti möguleg.
Verð: 7,800.000,-
Fjarðarstræti 11: 131 m² 4ra
herbergja íbúð á e.h. í tvíb.húsi
Verð: 6,800,000,-
Fjarðarstræti 38: 130 m² 4 herb.
íbúð á tveimur hæðum í þrí-
býlishúsi. Verð: 7,000,000,-
Hjallavegur 12: 113,9m² 4-5
herbergja íbúð á neðri hæð í
tvíbýlishúsi. Verð: 5.500.000,-
Hnífsdalsvegur 27: 182m²
glæsileg íbúð með parketi og
harðviðarinnréttingum. Tilboð
óskast.
Pólgata 5a: 127,7 m² 5 herb.
íbúð á e.h. í þríb.húsi ásamt 1/2
kjallara. Verð: 6,000,000,-

2ja herbergja íbúðir

Túngata 18: 53,4m² íbúð á 1.
hæð fyrir miðju í fjölbýlishúsi
ásamt sér geymslu. Verð:
5,500,000,-
Túngata 12: 62m² íbúð á
jarðhæð í þríbýlishúsi, uppgerð
að mestu. Skipti á stærri eign
möguleg. Verð: 3,900.000,-

Hnífsdalsvegur 27: 415m²
iðnaðar- og viðgerðarhús-næði
ásamt vörulager. Tilboð
óskast.

og sólpallil. Tilboð óskast
Urðarvegur 58: 209 m² stein-
steypt raðhús, byggt 1980.Inn-
byggður bílskúr. Fallegt útsýni.

Urðarvegur 25: 154,6 m² 5-6
herb. íbúð í tvíbýlishúsi ásamt
bílskúr. Skipti á ódýrari eign
möguleg. Tilboð óskast

Stakkanes 4: 144 m² raðhús á 2
hæðum ásamt bílskúr. Skipti
möguleg á eign á Eyrinni.
Verð: 9,900,000,-
Tangagata 15b: 103 m² ein-
býlishús á tveimur hæðum ásamt
uppgerður  geymsluskúr. Laust
fljótlega Verð:  6,200,000,-
Urðarvegur 13: 85 m² ein-
býlishús á einni hæð ásamt
kjallara. Skipti á stærri eign
möguleg Verð: 5,500,000,-

Heiðarbrún 4 - Bolungarvík:
140m² einbýlishús á einni hæð
ásamt bílskúr. Verð kr.
8,900.000,-
Heiðarbraut 6 - Hnífsdal:

Túngata 18:  89,2m² 4ra
herbergja íbúð í góðu standi á
3ju hæð í fjölbýlishúsi. Möguleg
skipti á minni eign. Verð:
6,900,000,-

Hagstæð  lán og góð kjör. Verð
aðeins: 10,500,000,-

Urðarvegur 26: 236,9m² raðhús
á tveimurhæðum ásamt inn-
byggðum bílskúr. Verð:
11,800,000,-
Urðarvegur 27: 190,5 m² ein-
býlishús á tveimur hæðum ásamt
bílskúr, góðum garði, svölum

Hafraholt 10: 144 m² enda
raðhús á tveimur hæðum ásamt
bílskúr. Verð: 9,300,000,-
Hafraholt 22:144,4 m² enda
raðhús á tveimur hæðum ásamt
bílskúr. Verð: 9,500,000,-

Árholt 12 - Úlfsá
183,5 m² einbýlishús á tveimur hæðum. Húsið er allt

uppgert. TILBOÐ

Urðarvegur78: 73,2 m² íbúð á 3ju
hæð  fyrir miðju. í fjölbýlishúsi
ásamt  sér geymslu Verð:
5,400,000,-

Aðalstræti 20: 94 m² íbúð á 4.
hæð til hægri í fjölbýlishúsi ásamt
sér geymslu. Tilboð óskast

Seljalandsvegur 20: 161,2 m²
5-6 herb. íbúð á e.h. í tvíb.húsi,
ásamt bílskúr. Íbúðin er mikið
uppgerð. Verð: 10,700,000.-
Stórholt 9: 164,3m², 6 herb. íbúð
á tveimur hæðum ásamt sér
geymslu Verð: 8,000,000,-
Túngata 12: 99 m² 4ra herb.
íbúð á miðhæð í þríbýlishúsi
ásamt bílskúr. Verð: 7,900,000,-

Kirkjubær: 103,9 m² einbýlishús
á tveimur hæðum. Tilboð
óskast.

Góuholt 1: 142m² einbýlishús í
góðu standi á einni hæð ásamt
bílskúr. Verð: 11,600.000,-

Fjarðarstræti 33: 176,5 m²
einbýlishús á tveimur hæðum.
Góður garður Verð: 8,500,000,-

Góuholt 3:140,7m²einbýlishús
á einni hæð ásamt bílskúr.
Verð: 12,000,000,-

Engjavegur 31: 92 m² 4ra
herb. íbúð á n.h. í tvíb.húsi. Mikið
uppgerð. Skipti á stærri eign
möguleg. Verð: 5,500,000,-

Kjarrholt 2: 173,6m² einbýlis-
hús á einni hæð ásamt góðum
tvöföldum bílskúr. Verð:
13,200,000,-
Lyngholt 8: 138m² einbýlishús
á einni hæð ásamt 31m² bílskúr.
Skipti möguleg. Verð:
10.800.000,-
Móholt 9: Einbýlishús á einni
hæð ásamt bílskúr. Laust strax.
skipti á minni eign möguleg.
Verð: 11,900,000,-

133,3m² einbýlishús á einni hæð
ásamt bílskúr. Skipti á eign á
Ísafirði möguleg. Verð kr.
10,700.000,-
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Framboðsfrestur
vegna almennra

 sveitarstjórnarkosninga
þann 23. maí 1998

Framboðsfrestur vegna almennra sveitarstjórnar-
kosninga er fara fram laugardaginn 23. maí 1998
rennur út kl. 12:00 á hádegi þann 2. maí 1998. Öll
framboð skulu tilkynnt skriflega til yfirkjörstjórnar
eigi síðar en kl. 12:00 á hádegi þann dag. Yfirkjör-
stjórn tekur á móti framboðslistum þann dag í
fundarsal bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar milli kl.
10:00 og 12:00, en einnig má skila framboðslistum
til formanns yfirkjörstjórnar, Björns Jóhannessonar
hdl., Aðalstræti 24, Ísafirði, fyrir þann tíma.

Sérstök athygli er vakin á ákvæðum 3., 21., 22.,
23., og 25. gr. laga nr. 5/1998 um kosningar til
sveitarstjórna, en þar segir:

3. gr. laga nr. 5/1998:
,,Kjörgengur í sveitarstjórn er hver sá sem á

kosningarétt í sveitarfélaginu skv. 2. gr. og hefur
ekki verið sviptur lögræði."

21. gr. laga nr. 5/1998:
,,Þegar sveitarstjórnarkosningar eiga að fara fram

skulu öll framboð tilkynnt skriflega yfirkjörstjórn
þeirri sem í hlut á eigi síðar en kl. 12:00 á hádegi
þann dag þegar þrjár vikur eru til kjördags.

Gæta skal þess um öll framboð að tilgreina
skýrlega fullt nafn frambjóðanda, kennitölu hans,
stöðu og heimili, til þess að enginn vafi geti leikið á
því hverjir í kjöri eru."

22. gr. laga nr. 5/1998:
,,Framboðslista skal fylgja skrifleg yfirlýsing allra

þeirra sem á listanum eru um að þeir hafi leyft að
setja nöfn sín á listann. Framboðslista skal og fylgja
skrifleg yfirlýsing um stuðning við listann frá kjós-
endum í hlutaðeigandi sveitarfélagi. Hver kjósandi
má einvörðugu mæla með einum lista við hverjar
kosningar.

Lágmarksfjöldi meðmælenda skv. 1. mgr. skal
vera sem hér segir:

a) í sveitarfélagi með færri en 500 íbúa,
10 meðmælendur.

b) í sveitarfélagi með 501-2.000 íbúa,
20 meðmælendur.

c) í sveitarfélagi með 2.001-10.000 íbúa,
40 meðmælendur.

d) í sveitarfélagi með 10.001-50.000 ibúa,
80 meðmælendur.

e) í sveitarfélagi með 50.001 og fleiri íbúa,
160 meðmælendur.

Hámarkstala meðmælenda skal vera tvöföld til-
skilin lágmarkstala.

23. gr. laga nr. 5/1998:
,,Hverjum framboðslista skal fylgja til yfirkjörstjórnar

skrifleg tilkynning frá frambjóðendum listans um
það hverjir tveir menn séu umboðsmenn listans. Ef
umboðsmenn listans eru ekki tilgreindir eða nauð-
synjar hamla umboðsmanni eru frambjóðendur í
aðalsætum hver um sig réttir umboðsmenn hans.
Þessir umboðsmenn gæta réttar lista þeirra sem
þeir eru fyrir við skoðun og úrskurðun listanna. Þeir
gefa þær upplýsingar um listana er yfirkjörstjórn
óskar. Þeim er heimilt að vera viðstaddir eða gefa
öðrum umboð til að vera viðstaddir kosningar á
hinum einstöku kjörstöðum og við talningu atkvæða.
Skyldir eru umboðsmenn að hlíta þeim fundarreglum
sem kjörstjórnir setja."

25. gr. laga nr. 5/1998:
,,Yfirkjörstjórn úrskurðar um kjörgengi. Úrskurði

hennar má skjóta til sveitarstjórnar. Úrskurð sveitar-
stjórnar má kæra á sama hátt sem fyrir er mælt í 93.
gr. ef úrskurður fellur um að fulltrúaefni hafi misst
kjörgengi."

Yfirkjörstjórn Ísafjarðarbæjar.

Kvennakórinn í Bolungarvík á æfingu sl. laugardag.

Tónleikaröð Kvennakórsins í Bolungarvík

Senn kemur vor
Á næstu dögum heldur

kvennakórinn í Bolungarvík
þrenna tónleika ásamt Sig-
rúnu Pálmadóttur sópran-
söngkonu. Fyrstu tónleikarnir
verða á morgun, Sumardaginn
fyrsta, í félagsheimilinu í Bol-
ungarvík og hefjast kl. 16.
Þetta er þriðja árið sem
kvennakórinn stendur fyrir

dagskrá í félagsheimilinu í
Bolungarvík á þessum degi.

Föstudaginn 24. apríl kl.
20:30 verða tónleikar í Ísa-
fjarðarkirkju og þriðju og
síðustu tónleikarnir verða kl.
17 á laugardag í félagsheim-
ilinu á Þingeyri. Efnisskrá
tónleikanna er mjög fjölbreytt.
Kórinn mun syngja ýmis ís-

lensk og erlend vor- og sumar-
lög auk negrasálma. Kvenna-
kórinn er nú að ljúka sínu
þriðja starfsári. Fyrsti stjórn-
andi kórsins var Hannes Bald-
ursson en síðastliðin tvö ár
hafa Margrét Gunnarsdóttir
og Guðrún B. Magnúsdóttir
stjórnað kórnum.

Sigrún Pálmadóttir, sópran-

söngkona mun syngja nokkur
einsöngslög auk þess sem hún
syngur einsöng með kórnum.
Sigrún, sem er Bolvíkingur,
lýkur 8. stigi frá Söngskólan-
um í Reykjavík nú í vor. Óhætt
er að segja að hér sé um
söngveislu að ræða sem
áhugafólk um söng ætti ekki
að missa af.

Ísafjarðarkirkja
Á laugardaginn 25. apríl verður vorferðalag

kirkjuskólans. Farið verður í rútu til Suður-
eyrar og kirkjuskólabörn þar heimsótt. Lagt
verður af stað frá Ísafjarðarkirkju kl. 10:30
og eru kirkjuskólabörnin því beðin um að
mæta tímanlega fyrir framan Ísafjarðarkirkju.

Áætluð heimkoma er rétt um kl. 12:30. Öll
kirkjuskólabörn eru velkomin.

Á sunnudag, 26. apríl kl. 11:00 er guðs-
þjónusta. Sr. Pálmi Matthíasson predikar.
Fjölbreytt tónlist verður í messunni, meðal
annars mun Bjöllukór Bústaðasóknar flytja
tvö lög.

Ísafjarðarsókn.

Gunnar Þórðarson, skíðaáhugamaður skrifar

Mikil umræða hefur verið
um skíðasvæði Ísfirðinga frá
því snjóflóð lagði það í rúst
veturinn 1994, og sitt sýnist
hverjum. Ákvörðun um að
byggja upp svæðið í Tungu-
dal, sem undirritaður átti sinn
þátt í að taka, var byggð á
þeirri staðreynd að öryggis-
reglum vegna snjóflóðahættu
yrðu hertar til muna og á
snjóþungum vetrum myndi
Seljalandsdalur hugsanlega
vera lokaður langtímum sam-
an. Hins vegar yrði ráðist í
byggingu á einni lyftu á
Seljalandsdal til að mæta
vandræðum sem kynnu að
skapast á snjóléttum vetrum
þar sem Tungudalur yrði ekki

nothæfur vegna snjóleysis.
Við fengum að kynnast

skíðasvæðinu í Tungudal, og
tel ég flesta vera á því máli að
um frábært skíðasvæði sé að
ræða. Hinsvegar er nú senn
liðinn þriðji veturinn í röð sem
þetta svæði hefur lítið verið
nýtt, enda um óvenju snjólétta
vetur að ræða. En fleira kemur
til. Ísfirsku keppnisfólki hefur
stórlega farið aftur í stórsvigi,
sem var þeirra sérgrein áður
fyrr, en helstu orsakir fyrir
því er að brekkan upp af Selja-
landsdalnum hefur ekki nýst
síðan ,,efri lyftan” fór í snjó-
flóðinu 1994.

Einnig er sérstaða svæðis-
ins algerlega horfin, en þessi

brekka var einstök þó litið
væri til bestu svæða erlendis.
Það var því hópur skíðamanna
sem koma saman í Póls-
rafeindavörum, þann 14. apríl
sl., með það markmið í far-
teskinu, að nýta þessa brekku
sem hafði verið stolt skíða-
svæðis Ísfirðinga, ,,paradís
skíðamanna”.

Eftir könnun á ýmsum
möguleikum og kostnaði, var
ákveðið að ráðast í endur-
byggingu ,,efri lyftu” upp í
skálina fyrir ofan svæðið.
Vettvangskönnun hefur þegar
farið fram og unnið er í tækni-
legum málum þessa stundina.

Allir þeir sem áhuga hafa á
málinu geta komið að máli

við einhvern úr ,,lyftu” hópn-
um vilji þeir leggja málinu
lið, en þeir eru Arnar G. Hin-
riksson, Eiríkur Böðvarsson,
Gunnar Þórðarson, Gylfi
Guðmundsson, Hafsteinn
Sigurðsson, Kristján Pálsson,
Sigmundur Annasson, Trygg-
vi Guðmundsson og Örn Ing-
ólfsson. Hugmyndin er að
stækka þennan hóp eins og
mögulegt er og byggja lyftuna
á eigin reikning, þ.e.a.s.
bæjarfélaginu að kostnaðar-
lausu. Með dug og bjartsýni
að leiðarljósi ætlum við okkur
að klára verkið í sumar, þannig
að lyftan nýtist Ísfirðingum
þegar næsta vetur.

Gunnar Þórðarson.

Ný skíðalyfta á Seljalandsdal
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Jónas Jóhannsson, héraðsdómari á Vestfjörðum skrifar

Hugleiðingar héraðs-
dómara um sjópróf

I.
Greinarhöfundur hefur

gegnt dómaraembætti á Vest-
fjörðum frá 1. ágúst 1991,
með búsetu á Ísafirði.  Meðal
minnisstæðra embættisverka
eru ótal ferðir út á land, þ.e.
frá Ísafirði, um Vestfirði,
Norðurland, Vesturland og allt
til Reykjavíkur og Suður-
nesja, á tímabilinu frá 1. ágúst
1991 til 30. júní 1992. Til-
gangur ferðanna var einatt
hinn sami; að birta ákærur í
opinberum málum, yfirheyra
sakborninga og vitni og kveða
því næst upp úr um sekt eða
sýknu viðkomandi sakborn-
ings. Oftar en ekki var lög-
regla höfð með í ráðum og
jafnvel með í för, sérstaklega
þegar um svokallaða góð-
kunningja lögreglu var að
ræða.  Þótti þá ekki verra til
árangurs að fara heim til við-
komandi sakbornings að
kvöldlagi, án þess að gera boð
á undan sér, kalla hann út í
lögreglubifreið og dæma hann
þar. Sex árum síðar verður
mér enn hugsað til þessara
tíma og þess réttarfars, sem
þá var við lýði í meðferð opin-
berra mála.

En nú er öldin önnur.  Með
lögum nr. 92/1989 um að-
skilnað dómsvalds og um-
boðsvalds í héraði, sem tóku
gildi 1. júlí 1992, var að því
stefnt, að skilja endanlega á
milli dómsvalds og fram-
kvæmdarvalds í héraði, eins
og heiti laganna ber með sér.
Þannig skyldu dómstólar
eftirleiðis einungis fara með
dómstörf, en sýslumenn með
stjórnsýslu ríkisins, þar á
meðal lögreglustjórn og aðrar
rannsóknarathafnir.  Var um
að ræða ,,gerbreytingu á dóm-
stólaskipun í héraði” eins og
segir í athugasemdum er fylg-
du lagafrumvarpinu á sínum
tíma. Jafnframt voru sett ný
lög um meðferð opinberra
mála, um meðferð einkamála,
um skipti, nauðungarsölur,
aðfarargerðir og önnur réttar-
farsatriði er tengdust mark-
miði löggjafans um aðskilnað
dómsvalds og framkvæmdar-
valds. Er umrætt markmið
byggt á grundvallarreglum um
stjórnskipulag íslenska ríkis-
ins, sem birtist í 2. gr. stjórn-
arskrár lýðveldisins nr. 33/
1944 og reist er á kenningu

franska stjórnvitringsins
Montesquieu frá árinu 1748
um þrígreiningu ríkisvalds í
löggjafarvald, framkvæmdar-
vald og dómsvald.

II.
En hver eru þessi dómstörf

og hvað er þetta dómsvald?
Samkvæmt fræðikerfi lög-
fræðinnar hér á landi er það
hlutverk dómstóla í einkamál-
um, þar á meðal við skipti,
aðfarargerðir og nauðungar-
sölur, að kveða á um réttindi
manna, að stofna til nýrra
réttinda og að fella réttindi
niður. Meginhlutverk dóm-
stóla í opinberum málum er á
hinn bóginn að ákvarða um
sekt sakborninga og eftir
atvikum að ákveða refsingu
þeirra. Þetta hlutverk dóm-
stóla er staðfest í athugasemd-
um er fylgdu frumvarpi til
aðskilnaðarlaga nr. 92/1989.
Tilgangurinn með aðskilnað-
inum var sá að koma á fót
dómstólum í héraði, sem væru
sjálfstæðir og óháðir öðrum
handhöfum ríkisvalds og
tryggja þannig sem best rétt-
vísi og réttaröryggi í landinu.

Víkjum nú aftur að frásögn
minni um sakborninginn, sem
er heima að kvöldlagi þegar
lögregla knýr dyra og biður
hann góðfúslega að fylgja sér
út í lögreglubifreið til við-
ræðna við dómara. Hvaða
breytingar hafa síðan orðið á
meðferð refsimála hér á landi?
Mér eru þessar efstar í huga:
1) dómarar eru nú hlutlausir
og óháðir sýslumönnum við
dómstörf, þeir eiga ekkert
frumkvæði að rannsókn mála
og hafa ekki stjórn lögreglu á
hendi, 2) eftir útgáfu ákæru er
það lögreglustjóri eða annar
handhafi ákæruvalds, sem
flytur opinber mál gegn hinum
ákærða og mætir í öll þing-
höld, sem nær undantekning-
arlaust eru háð í dómsölum.
Mér hrýs hugur við því hvað
gert yrði við mig, ef ég færi
nú á lögreglustöðina á Ísafirði
og bæði um, eða skipaði svo
fyrir, að mér yrði ekið til
Flateyrar til fyrirtöku á saka-
máli inni á kaffistofu í frysti-
húsi staðarins.  Fyrstu við-
brögð vakthafandi varðstjóra
gætu orðið þau að handtaka
mig og láta draga úr mér blóð
vegna gruns um ölvun á

almannafæri.

III.
Breytingunum sem orðið

hafa frá 1. júlí 1992 má lýsa
svo í hnotskurn, að horfið hafi
verið endanlega frá rannsókn-
arréttarfari og þess í stað verið
fest í sessi svokallað ákæru-
réttarfar í meðferð opinberra
mála, sem birtist í nýjum lög-
um nr. 19/1991. Með gildis-
töku þeirra laga var skilið að
fullu á milli ákæruvalds og
lögreglu annars vegar og
dómsvalds hins vegar, sbr.
ummæli í athugasemdum er
fylgdu frumvarpinu á sínum
tíma. Rannsókn mála skyldi
eftirleiðis verða ,,að öllu leyti
í höndum ákæruvalds og lög-
reglu og dómari á aldrei frum-
kvæði að né stýrir rannsókn.
Dómsrannsóknir verða lagðar
niður og hlutverk dómara á
rannsóknarstigi máls tak-
markast einkum við úrlausn á
ýmsum ágreiningsefnum,
sem aðilar bera undir hann.”
eins og orðrétt segir í frum-
varpinu. Þrátt fyrir þetta há-
leita markmið löggjafans segir
mér hugur um að eitthvað hafi
gleymst. Ef svo er skyldi eng-
an undra, því að í raun fór
fram heildarendurskoðun á
íslenskri réttarfarslöggjöf í
tengslum við lögfestingu
aðskilnaðarlaganna í júlí
1992. Hér vil ég nefna til sög-
unnar sjópróf, sem ég álít að
fræðimenn greini ekki á um
að séu þáttur í rannsókn máls.
Ákvæði íslenskra laga um
sjópróf er að finna í XIII. kafla
siglingalaga nr. 34/1985
(219.-231. gr.).  Eru þau
ákvæði óbreytt að stofni til
frá setningu laganna. Með
lögum nr. 92/1991 um breyt-
ing á ýmsum lögum vegna
aðskilnaðar dómsvalds og
umboðsvalds í héraði voru
gerðar orðalagsbreytingar á
nokkrum ákvæðanna, þ.e. að
í stað þess að sjópróf skyldu
fara fram ,,á bæjarþingi eða
aukadómþingi” skulu þau nú
háð ,,fyrir héraðsdómi” (223.
gr.) og í stað þess að ,,em-
bættisdómurum eða lögreglu-
stjórum” á hverjum stað skuli
vera skylt að aðstoða rann-
sóknarnefnd sjóslysa við
skýrslutöku og aðra þætti
málsrannsóknar er sú skylda
nú lögð alfarið á herðar lög-

við komið, (leturbreyting
greinarhöfundar) einkum þó
ef manntjón hefur orðið eða
meiri háttar líkamstjón. Skal
lögð á það áhersla að lög-
reglurannsókn hefjist sem
fyrst eftir að slys varð eða
skip kom til hafnar.  Lögreglu-
yfirvöld skulu, svo fljótt sem
við verður komið, hafa sam-
band við Siglingastofnun Ís-
lands og rannsóknarnefnd sjó-
slysa og gefa fulltrúum þeirra
kost á að vera viðstaddir frum-
rannsókn slyss, en eigi skal
fresta upphafi lögreglurann-
sóknar af þeim sökum einum
að þessu skilyrði sé eigi full-
nægt. ... Niðurstöður og gögn
lögreglurannsóknar skulu
lögð fram í sjóprófi svo skjótt
sem auðið er, en eigi skal
fresta upphafi sjóprófs af þeim
sökum einum að þau liggi enn
eigi fyrir.”

Í 226. gr. laganna er sú
skylda lögð á herðar héraðs-
dómara, að ,,rannsaka eftir
föngum öll þau atriði er máli
skipta, svo sem um skip og
útbúnað þess, farm, framferði
skipastjóra og skipshafnar,
hafnsögumanns o.s.frv.” (let-
urbreyting greinarhöfundar)
Jafnframt skal dómurinn eftir
atvikum skoða skip.  Þá skal
hann framkvæma eða láta
framkvæma aðra þá skoðun
sem nauðsyn ber til.

Telji áhugamenn um réttar-
far ekki nóg komið um skyldur
héraðsdómara við frumrann-
sókn opinbers máls má einnig
nefna ákvæði í 238. gr. sigl-
ingalaga, en þar er meiri hluta
dómenda í sjóprófi (héraðs-
dómari hefur á valdi sínu að
hafa rannsóknardóminn skip-
aðan tveimur sérfróðum með-
dómendum) heimilað með
lagaboði að svipta skipstjóra
skipstjórnarréttindum til
bráðabirgða með úrskurði,
telji dómurinn brýna nauðsyn
til slíkrar sviptingar. Til sam-
anburðar má skoða 103. gr.
umferðarlaga nr. 50/1987, en
þar er lögreglustjóra heimilað
að svipta ökumann ökurétti
til bráðabirgða, en þá ákvörð-
un má bera undir dómstóla
samkvæmt reglum laga nr. 19/
1991 um meðferð opinberra
mála.

V.
V.Þegar litið er til framan-
greindra ákvæða siglingalaga

nr. 34/1985 um sjópróf annars
vegar og til áðurgreinds mark-
miðs löggjafans um algeran
aðskilnað dómsvalds og um-
boðsvalds í héraði frá 1. júlí
1992 hins vegar, fæ ég ekki
séð hvernig það fær sam-
rýmst, í gerbreyttu lagaum-
hverfi, að héraðsdómara sé í
senn falið frumkvæði og rann-
sóknarskylda í ákveðnum
málaflokkum, en gert að gæta
hlutleysis og óhlutdrægni í
öðrum.  Nú gæti einhver sagt,
að gera verði greinarmun á
rannsókn opinberra mála í
skilningi laga nr. 19/1991 og
opinberri rannsókn á þeim
málum er falla undir ákvæði
XIII. kafla siglingalaga.  En
ef betur er að gætt kemur í
ljós, að á rannsókn og með-
ferð slíkra mála er aðeins
stigsmunur, ekki eðlis-. Því
til stuðnings nægir að benda á
þær skyldur, sem í siglinga-
lögum eru lagðar á herðar
héraðsdómara, að rannsaka
fyrir dómi ,,...allt er leitt gæti
til refsi- eða skaðabótaábyrgð-
ar...“, en við slíka rannsókn
skal ,,...dómari sá, sem stjórn-
ar sjóprófi, leita aðstoðar
lögreglu við skýrslutöku, vett-
vangskönnun og aðra þætti
málsrannsóknar eftir því sem
frekast verður við komið”.
Hvar er hlutleysi og óhlut-
drægni þess héraðsdómara,
sem slíku þinghaldi stýrir?
Fær það kannski samrýmst
aðskilnaðarlögum að ég fari á
lögreglustöðina á Ísafirði næst
þegar til sjóprófs kemur og
skipi þar lögreglu að aka með
mig í lögreglubifreið yfir í
næsta fjörð?  Ég fæ ekki séð
að háttvirtur lögreglustjóri
gæti tafið slíka för.  Vonandi
þarf ég ekki að láta handtaka
hann fyrir að reyna að koma í
veg fyrir að undirmenn hans
þjónusti mig við frumrann-
sókn opinbers máls.

Að öllu gamni slepptu tel
ég nú mál til komið, tæpum
sex árum eftir gildistöku að-
skilnaðarlaga, að háttvirt Al-
þingi láti framtíðarskipan
þessa málaflokks til sín taka
og eyði þeirri óvissu, sem nú
ríkir um framkvæmd sjóprófa
og lagastoð þeirra, en um
meðferð slíkra mála fer að
sjálfsögðu eftir almennri
löggjöf í landinu á hverjum
tíma.  Rísi hins vegar vafi um

reglustjóra (230. gr.). Hvort
þessar lagabreytingar hafi átt
að tryggja aðskilnað á milli
ákæruvalds og lögreglu ann-
ars vegar og dómsvalds hins
vegar er ekki á mínu færi að
svara.  Hafi það engu að síður
verið markmið löggjafans tel
ég jafnvíst, að of skammt hafi
verið gengið.  Færi ég fyrir
þeirri skoðun minni eftirfar-
andi rök.

IV.
Í 219. gr. siglingalaga segir,

að sjópróf skuli halda þegar
skipverji eða aðrir, sem staddir
eru um borð í skipi utan ís-
lenskrar hafnar, hverfa af
skipi, andast eða verða fyrir
meiri háttar líkamstjóni.  Enn-
fremur þegar skip hefur farist,
árekstur hefur orðið með
skipum, ásigling eða strand
átt sér stað, skip hefur laskast
að mun eða valdið umtals-
verðu tjóni á verðmætum utan
skips, svo og þegar skip hefur
verið yfirgefið í hafi eða lent
þar í bráðri hættu.  Samkvæmt
1. mgr. 221. gr. laganna er
tilgangur sjóprófs að leiða í
ljós, svo sem framast má
verða, orsakir viðkomandi at-
burðar og aðrar staðreyndir,
sem máli skipta í því sam-
bandi, þ.m.t. upplýsingar um
allt það er varðar mat á haf-
færni skips eða öryggi á sigl-
ingu, svo og um allt er leitt
gæti til aukins öryggis sjófar-
enda eða  refsi- eða skaða-
bótaábyrgðar útgerðarmanns,
skipstjóra, skipverja eða ann-
arra manna.

Í 2. mgr. 221. gr. er svo-
hljóðandi ákvæði: ,,Dómari
sá, sem stjórnar sjóprófi, skal
leita aðstoðar lögreglu við
skýrslutöku, vettvangskönnun
og aðra þætti málsrannsóknar
eftir því sem frekast verður

Jónas Jóhannsson.
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hverja grein ríkisvaldsins.
Átti hver þeirra um sig þannig
að tempra eða takmarka vald
hins.  Þótt þessi valdgreining
sé ekki alger í íslenskri stjórn-
skipun gætir hennar þó mjög.
Verður að ætla, að gjalda beri
varhuga við öllum frávikum
frá henni. Hvernig fengi það
t.d. samrýmst kenningu Mon-
tesquieu ef dómendur í æðsta
dómstól þjóðarinnar væru
leiðandi í samningu allra
meginlagabálka á sviði rétt-
arfars og túlkuðu síðan og
skýrðu slík lög sem dómendur
í Hæstarétti.  Væri ekki rétt-
aröryggi stefnt í hættu, ef svo

hvor lögin gangi framar,
aðskilnaðarlög eða siglinga-
lög, við úrlausn ákveðins máls
gæti komið til kasta dómstóla
að skera á hnútinn!

VI.
Mér hefur hér að framan

verið tíðrætt um hugtakið að-
skilnað, en það hugtak hlýtur
að hafa verið ofarlega í huga
Montesquieu er hann setti
fram kenningu sína um þrí-
greiningu ríkisvalds í lög-
gjafarvald, framkvæmdarvald
og dómsvald fyrir 250 árum
síðan. Samkvæmt kenning-
unni skyldi sinn aðili fara með

væri í pottinn búið?

VII.
Mér er sérstaklega minnis-

stæð ein persóna úr þeirri
mannkynssögu, sem reynt var
að berja inn í hausinn á mér í
Menntaskólanum í Reykjavík
fyrir tuttugu árum síðan.  Cató
hinn gamli var hann kallaður
og var meðal helstu ráða-
manna rómverja löngu fyrir
daga Krists.  Sagt er að hann
hafi jafnan lokið ræðum sín-
um, um hvaða efni sem þæru
voru, með þessum orðum:
,,Auk þess legg ég til, að Kar-
þagó verði lögð í eyði.”  Ég

vil að lokum leyfa mér að
gera orð Cató að mínum og
legg hér með til að hafin verði
rannsókn á rannsóknurunum.
Svo virðist sem Sigurður Giz-
urarson sýslumaður á Akra-
nesi verði senn fluttur nauð-
ugur norður á Strandir eftir
tæplega 25 ára starf sem
sýslumaður. Tók það ráðu-
neyti dómsmála virkilega
hálfan þriðja áratug að komast
að því að sýslumaður væri
ekki starfi sínu vaxinn?  Ligg-
ur vandamálið kannski annars
staðar en hjá sýslumanni?  Þrír
bankastjórar Landsbanka Ís-
lands hafa nýlega hrökklast

úr valdastóli. Einn þeirra,
Sverrir Hermannsson, viður-
kenndi í sjónvarpsviðtali,
kinnroðalaust, að hann hefði
veitt lax og brennivín á kostn-
að almennings í nær tíu ár og
kvað forvera sína í starfi hafa
gert slíkt hið sama. Bera
bankaráð, ráðherrar banka-
mála og Ríkisendurskoðun
enga ábyrgð í máli sem þessu?
Væri ekki nær að fela Jóni
Steinari Gunnlaugssyni hæst-
aréttarlögmanni að rannsaka
rannsóknarana?  Rannsóknar-
gögn, þar á meðal ávana- og
fíkniefni, virðast hafa horfið
úr vörslum lögreglunnar í

Reykjavík. Jafnræðis virðist
ekki gæta í opinberri saksókn
á hendur fíkniefnainnflytj-
endum. Hver ber ábyrgð á
slíku?  Nær sú ábyrgð ekki til
lögreglustjóra?  Hvert nær hún
og hvar endar hún?  Sigurður
Gizurarson, stúdent með
ágætiseinkunn frá Mennta-
skólanum í Reykjavík og með
eitt hæsta próf sem tekið verið
frá lagadeild Háskóla Íslands,
hefur ekki hlotið áfellisdóm
fyrir embættisrækslu sína.  Ég
býð hann velkominn í ágætan
hóp lögfræðinga á Vestfjörð-
um.

Ísafirði, 15. apríl 1998.

Einar Kristinn Guðfinnsson, alþingismaður skrifar

Frá borgarafundinum á laugardag. Greinarhöfundur, sem
var fundarstjóri á fundinum sést hér ásamt frú Guðrúnu
Katrínu Þorbergsdóttur, forsetafrú.

Það er hægt að ná árangri
Vandamál kynslóðanna eru

óík. Forðum var lífsbaráttan
sjálf mesta ógnin sem mætti
ungu fólki sem var að vaxa úr
grasi. Það fólk sem var að
slíta barnsskónum hér vestur
við Djúp á öndverðri öldinni
bjó sig undir harða baráttu til
þess að hafa í sig og á og
framfleyta sér og sínum.

Í dag mætir ungu fólki allt
annar og breyttur tími; sem
að mestu leyti er líka breyttur
og betri tími. Ógnin sem að
þessu unga fólki steðjar er
ekki sú sem afar þess og
ömmur, langafar og lang-
ömmur stóðu frammi fyrir,
heldur sú hætta sem steðjar
að samtíma okkar ekki síst
unga fólkinu. Vímuefnavand-
inn í öllu sínu valdi.

Borgarfundurinn sem ýmis
félagasamtök undir forystu
VÁ VEST boðuðu til síðast
liðinn laugardag á Ísafirði
leiddi huga minn að þessum
efnum með áleitnum hætti.
Þessi fundur var ákaflega þarf-
ur, miðlaði upplýsingum,
vakti til umhugsunar og leiddi
til umræðna um mál sem
enginn getur látið afskipta-
laust. Sérstaklega var þó
ánægjulegt að kynnast við-
horfum unga fólksins sjálfs.
Heyra eindregin sjónarmið
þeirra, ákefð og  hversu
staðráðin þau eru í því að við
verðum að rísa upp vágesti
sem bankar á dyr æ fleiri
fjölskyldna með stöðugt af-
drifaríkari hætti.

Við erum í dag hluti af al-
þjóðlegum veruleika, þar sem
áhrifavaldarnir eru margir. Hin
alþjóðlega unglingamenning,
fyrirmyndirnar, umhverfið,
félagarnir eru allt hluti af þeirri
áhrifaríku samtímamynd sem
unglingarnir okkar lifa og
hrærast í. Áreitið sem ung-
lingunum mætir, eykst sífellt.
Með aukinni áfengis og vímu-
efnaneyslu ungs fólks verða
unglingar fyrr en áður að taka
afstöðu til þess hvort þeir ætli
að neyta slíks. 13 til 14 ára
gamlir verða þeir að svara um-
hverfinu, vinunum eða öðrum,
hvort þeir ætli að reykja,
drekka eða fikta við vímuefni.

Öllum er ljóst að á þessum
aldri eru unglingar hreint ekki
færir um að glíma við spurn-
ingar af þessu tagi. Þroskinn
sem fylgir árunum og reynsl-
unni er ekki til staðar. Engu
að síður krefst umhverfið þess
að börn og unglingar svari
slíku, hvert fyrir sig. Þegar
umhverfið er svo mótað af
neyslu vímuefna af öllu tagi,
er hætt við að svarið verði á
eina lund. Tölur um neyslu
unglinga segja okkur það líka,
því miður.

Er eitthvað til ráða?
Við skulum ekki ímynda

okkur eitt andartak að við
þessum mikla vanda séu til
einfaldar lausnir. Öðru nær.
Við þekkjum öll sorgleg dæmi
þar sem unglingur hefur alist

upp við góð skilyrði, en samt
orðið vímuefnum að bráð. Það
er eins og þessi vágestur eiri
engu. Samt sem áður var sýnt
fram á það á þessum fundi að
fjölmargt getur orðið til þess
að draga úr hættunni, þó víðs
fjarri fari að henni sé hægt að
útrýma alveg.

Það er til dæmis ljóst að
þátttaka í hollu tómstunda-
starfi, dregur mjög úr hættunni
á því að unglingurinn ánetjist
vímuefnum. Sá lífsstíll sem
hvetur til hollari lífshátta getur
bersýnilega þarna haft afger-
andi áhrif. Samvera með for-
eldrum og forráðamönnum
dregur sömuleiðis úr hættunni
á því að unglingur fari inn á
braut vímuefnaneyslu og
fleira mætti telja. Skýrt kom
fram í máli þeirra sem mest
höfðu rannsakað þessi mál að
ekkert kemur í staðinn fyrir
það að efla tengsl foreldra og
barns með öllu móti.

Stjórnvöld og skólar

Á sumu geta stjórnvöld líka
haft vald. Aukin löggæsla,
tollgæsla og eftirlit er nauð-
synlegt. Skipulagður áróður
og upplýsingagjöf er sjálf-
sagður og þannig mætti áfram
telja. Skólinn gegnir líka
miklu hlutverki og þess vegna
ber sérstaklega að fagna því
starfi sem samtökin Heimili
og skóli hafa byrjað.

 Sérstaklega ber þó vekja
athygli á því samstarfi sem

Æ meiri vandi hjá
stöðugt yngra fólki

Fjölmargt fróðlegt en um
leið hrollvekjandi kom fram í
máli þeirra góðu gesta sem
sóttu okkur heim á þessum
fundi. Vímuefnavandinn hér
á landi er fer mjög vaxandi.
Og það sem meira er. Þessi
vandi færist æ neðar í aldurs-
hópinn. Fjórir af hverjum
fimm nemendum í tíunda
bekk hefur smakkað áfengi.
Þrír af hverjum fimm orðið
drukknir. Sígarettureykingar
eru því miður aftur á uppleið
og neysla svo kallaðra ólög-
legra vímuefna (hass, amfeta-
mín og E töflur svo dæmi séu
nefnd) er að aukast. Afleið-
ingin er meðal annars sú að
stöðugt fleiri ungmenni innan
við 19 ára aldur leggjast inn á
meðferðarstofnanir, vegna
þess að þau eru komin í
vímuefnavanda sem þau ráða
ekki við hjálparlaust.

Það kom líka fram á þessari
ráðstefnu að þó svo að vímu-
efnavandi sé almennt séð
meiri í þéttbýli en í dreifbýli,
þá er hann vissulega til staðar
hjá okkur eins og við vitum.
Voru tilgreind sorgleg dæmi
um þetta, sem örugglega
vöktu fólk til frekari vitundar
um þessa skelfilegu ógn.

Þurfa að svara
umhverfinu 13 til 14 ára

sveitarfélögin þrjú á norðan-
verðum Vestfjörðum hafa
byrjað með samvinnu við
forvarnardeild SÁÁ. Það eru
einmitt sveitarfélögin sem
bera ábyrgð á rekstri grunn-
skólanna og því nærtækt að
horfa til þeirra til þess að vera
í forystu fyrir því starfi sem
þarf að fara á sviði forvarna.

Það er mikið í húfi -
framtíð barna okkar

Með fundinum í íþrótta-
húsinu á Torfnesi á Ísafirði á
laugardaginn tókst einmitt að
kveikja umræðu og efla vitund
fólks um þá miklu vá sem

vímuefnavandinn er. Fundur-
inn var því  vissulega mikil-
væg áminning og dró það fram
að hér er um alvarlegan vanda
að stríða; einnig fyrir vestan
hjá okkur. Kannski var hitt þó
mikilvægara. Á fundinum var
dregið fram í skýrri mynd og
sýnt fram á að unnt er að ná
árangri. Það eru til ýmis ráð
til þess að draga úr vímu-
efnavánni. Við skulum vona
að okkur beri gæfa til þess að
svo megi verða. Það er vissu-
lega mikið í húfi; sjálf  framtíð
barna okkar.

Einar K. Guðfinnsson,
alþingismaður.

Núpur í Dýrafirði

Sumarbúðir þjóðkirkjunnar
starfræktar í sumar

Sumarbúðir þjóðkirkjunn-
ar verða starfræktar að Núpi
í Dýrafirði í sumar á vegum
Æskulýðssambands vest-
firskra safnaðra, ÆSK Vest.
Þrír flokkar verða í boði fyrir
börn á aldrinum 7-12 ára og
standa þeir í sjö daga í senn.
Starfsemi fyrsta flokks hefst

sunnudaginn 21. júní, starf-
semi annars flokks hefst 29.
júní og starfsemi þriðja og
síðasta flokksins hefst 6. júlí.

Sumarbúðastjórar verða
þau Dagný Halla Tómasdóttir
og Sveinn Bjarki Tómasson,
en auk þeirra munu sóknar-
prestar á Vestfjörðum taka þátt

í sumarbúðastarfinu. Í frétt frá
aðstandendum sumarbúðanna
segir, að á Núpi sé stórbrotið
og fagurt umhverfi, sem býður
upp á fjölbreytta útiveru. Á
sumarbúðunum verður farið í
gönguferðir, fjöruferðir, leiki
og íþróttir auk þess sem morg-
unbænir verða daglega í kirkj-

unni sem og fræðslufundir um
Guðs orð og kenndar verða
bænir. Þá verða kvöldvökur
þar sem þátttakendur fá að
láta reyna á leik- og söng-

hæfileika sína.
Nánari upplýsingar um

sumarbúðirnar er að fá hjá sr.
Flosa Magnússyni, prófasti á
Bíldudal, í síma 456 2121 og

hjá sr. Guðrúnu Eddu Gunn-
arsdóttur, sóknarpresti á
Þingeyri, í síma 456 8211,
en þau annast einnig skrán-
ingu í búðirnar.

Frá Núpi í Dýrafirði.
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Kann ekki aKann ekki a
Laugardagur klukkan hálfsex að kvöldi. Í

eldhúsi við Hlíðarveginn á Ísafirði eru tveir
menn önnum kafnir að elda veislumat. Nauta-

smásteik hvissar á pönnu þessar mínúturnar og
grænmeti á annarri og stór gljáandi svartur

hundur fylgist áhugasamur með gangi mála.
Ekkert pláss á þessari vígstöð fyrir húsmóður-

ina á heimilinu. Matreiðslumeistararnir eru
heimilisfaðirinn Már Óskarsson og Rögnvaldur

Þór bróðir hans. Þriðji bróðirinn, Stefán Dan,
er væntanlegur til starfa á hverri stundu og fær
ef til vill það hlutverk að semja eftirréttinn eða

sósuna eða hver veit hvað.
Bryndís Friðgeirsdóttir hefur jafnan lítið að

gera í eldhúsinu þegar eiginmaðurinn er heima.
Og sættir sig bara bærilega við það.

Bryndís er kennari að
mennt en hún er nú að mestu
hætt að kenna að sinni eftir
sautján ár í því starfi í Hnífsdal
og á Ísafirði. Í fyrra tók hún
við stöðu svæðisfulltrúa
Rauða kross Íslands á norðan-
verðum Vestfjörðum, á svæð-
inu frá Bolungarvík til Þing-
eyrar. Það er hálft starf .
Reyndar kennir hún ennþá
einn dag í viku í Grunnskól-
anum á Ísafirði. „Það er svo
erfitt að hætta alveg“, segir
hún. Þegar Bryndís byrjaði að
kenna liðlega tvítug var hún
aðeins með stúdentspróf og
lét lengi við svo búið sitja, en
var síðan með fyrstu nemend-
unum í fjarnámi við Kennara-
háskóla Íslands og lauk þar
kennaraprófi fyrir tveimur ár-
um. „Svo kenndi ég bara einn
vetur með þessi fínu réttindi.“

Bryndís  skipar efsta sætið
á sameiginlegum framboðs-
lista vinstri flokkanna og
óháðra við bæjarstjórnarkosn-
ingarnar í Ísafjarðarbæ í næsta
mánuði. Hún hefur nú verið
búsett á Ísafirði hálfa ævina
eða síðustu tvo áratugi, en áð-
ur var hún reyndar fjóra vetur
við nám í Menntaskólanum á
Ísafirði, þó að hún væri þá
enn heimilisföst fyrir sunnan.
Bryndís er fædd og uppalin í
Álftamýrinni í Reykjavík,
fjórða í röð sex systkina. Rétt
eins og efsti maður (sem líka
er kona) á öðrum framboðs-
lista hér gekk hún í Álftamýr-
arskólann hjá íhaldsmannin-
um Ragnari Júlíussyni,
klæddist bláum búningi Fram-
ara og spilaði handbolta.
„Bræður mínir eru ennþá
Framarar og börnin þeirra

líka. Þetta gengur í ættir.“

Gátu ekki beðið eftir
barnabörnunum

Börn þeirra Bryndísar og
Más eru þrjú. Þorsteinn er á
nítjánda ári, Svanlaug Björg
er rétt orðin sextán ára og Ísa-
bella Ósk er þriggja ára í næsta
mánuði, „maístjarnan mín“
eins og Bryndís nefnir hana.
„Við gátum ekki beðið eftir
barnabörnunum, ég er svo
óskaplega mikið fyrir börn.
Ef ég hefði ekki alltaf verið
svona mikið að vasast í félags-
málum, þá er ég viss um að ég
ætti fullt hús af börnum.“

Faðir Bryndísar er Friðgeir
Eiríksson yfirverkstjóri á
Reykjavíkurflugvelli og sér
þar um tækin og vélaverk-
stæðið og hreinsun flugbraut-
anna á vetrum. Hann hefur
starfað þar frá því að hann var
sextán ára eða í rétta hálfa
öld. Móðir Bryndísar hét Ísa-
bella Theódórsdóttir. „Við er-
um þrjú systkinin sem eigum
dætur sem bera nafnið Ísa-
bella. Móðir mín andaðist árið
1976 og þá voru tvö yngri
systkini mín eftir heima, auk
mín, en þrjú þau eldri voru
farin úr hreiðrinu. Þá tók ég
við heimilisstörfunum næstu
misserin.“

Listakokkurinn Már Ósk-
arsson eiginmaður Bryndísar
er vélstjóri og hefur verið á
sjónum allt frá unglingsárum,
lengst af á togurum en nú á
kúfiskveiðiskipinu Skel á

Flateyri. Hann hefur reyndar
verið óvinnufær heima síðasta
hálfan annan mánuðinn, eða
frá því að hann varð fyrir slysi
um borð og féll útbyrðis í
jökulkaldan sjóinn en bjarg-
aðist sakir eigin líkamshreysti
og snarræðis félaga sinna, eins
og kom fram í fréttum á sínum
tíma.

�Í útlöndum er
 ekkert skjól�

„Ég kom fyrst til Ísafjarðar
þegar ég var sextán ára“, segir
Bryndís. „Ingibjörg Þorleifs-
dóttir vinkona mín var þá
tvítug og nýútskrifuð úr Kenn-
araskólanum og átti ársgamla
dóttur, og við drifum okkur
saman vestur á Ísafjörð til að
freista gæfunnar á ókunnum
stað. Fjölskyldu minni leist
ekki meira en svo á þetta und-
arlega ráðslag, að vera að fara
vestur á firði. Hér áttum við
enga ættingja og þekktum
ekkert til. Gömlum frænkum
fannst þetta dálítið napurt fyrir
mig að vera að fara hingað og
voru sannfæ aðrðar um að hér
væri ekkert skjól og eilífur
stormbeljandi, eins og segir í
vísunni. Ingibjörg fór að
kenna hér og við bjuggum
saman fyrsta veturinn. Ég
hjálpaði henni með barnið og
stundaði jafnframt nám í
Menntaskólanum á Ísafirði.
Næsta vetur fluttist ég síðan á
heimavist skólans og bjó þar
á vetrum þangað til ég lauk
stúdentsprófi vorið 1978, en

var í Reykjavík á sumrin. Mér
líkaði ákaflega vel hér á Ísa-
firði og ætlaði að vera hér
eitthvað áfram eftir stúdents-
prófið og vinna í fiski eða
eitthvað áður en ég færi í Há-
skóla Íslands. Svo kynntumst
við Már um það leyti og við
fórum að búa hér, þannig að
ég ílentist á Ísafirði og fór
aldrei í Háskólann. Og nú er
svo komið að jafnvel fólkið
mitt fyrir sunnan er farið að
kalla mig Vestfirðing.“

Á heimavist MÍ

Þegar Bryndís Friðgeirs-
dóttir var í MÍ var Jón Baldvin
skólameistari, og Bryndís
kona hans reyndar eitt árið á
meðan Jón var í Harward að
læra meira. Á fyrri tíð var
Húsmæðraskólinn Ósk á Ísa-
firði eins konar hjúskapar-
markaður og þangað sóttu
ungir menn mjög til að krækja
sér í stelpur og beittu ýmsum
ráðum til að komast inn í þau
helgu vé, eins og frægt er,
ekki síst á næturþeli, en síðan
tók heimavist menntaskólans
að nokkru við því hlutverki.
„Þá var strangari agi á heima-
vistinni en nú er“, segir Bryn-
dís. „Húsinu var lokað á mið-
nætti og þá áttu allir að vera
komnir inn, nema um helgar,
þegar við máttum vera lengur
úti. Þá var vakt við dyrnar og
vistarbúum hleypt inn þegar
þeir komu heim, því að við
fengum ekki lykil fyrr en við
vorum komin í fjórða bekk.
Þá vorum við orðin dálítið

frjálsari. Mér fannst ágætt að
vita af því að það var regla á
hlutunum og fylgst með því
að maður kæmi heim. Það
voru aldrei nein vandamál. Ég
held að unglingar vilji sjálfir
hæfilegt aðhald og reglur,
enda er það nauðsynlegt.“

– Varst þú erfið í mennta-
skóla?

„Nei, ég var alltaf voða stillt
og þæg stelpa.“

Gítar og píanó
og Ragnar H.

Bryndís var líka einn vetur
í  Tónlistarskólanum á Ísafirði.
„Mér þótti óskaplega gaman
að syngja og þykir enn. Þegar
ég var í barnaskóla í Reykja-
vík fékk ég að fara í tónlistar-
skóla og spilaði á gítar. Það
var ekkert píanó á heimilinu
en pabbi keypti handa mér
dýrasta og flottasta gítarinn í
búðinni. Mér þótti það svolítið
skrítið, því að það voru yfir-
leitt ekki miklir peningar á
heimilinu umfram það nauð-
synlegasta. Foreldrar mínir
voru ekki neitt verr stæðir en
gekk og gerðist á þeim tíma,
en það voru venjulega ekki
neinir fjármunir afgangs fyrir
hvað sem var fyrir okkur syst-
kinin, enda vorum við mörg.
Ég glamraði mikið á gítarinn
og það var mikið sungið
heima. En síðan þegar ég kem
hingað vestur, þá er píanó á
heimavistinni. Mig hafði alltaf
langað til að læra á píanó og
ég notaði sumarhýruna mína
til að borga skólavistina í Tón-

Bryndís Friðgeirsdóttir ásamt eiginmanni sínum
Má Óskarssyni og börnunum, Ísabellu Ósk,

Svanlaugu Björg og Þorsteini.
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að veiða laxað veiða lax
listarskólanum. Ragnar H.
kenndi mér á píanóið. Mér
þykir ákaflega verðmætt að
hafa verið í þeim skóla. Aginn
var óskaplega mikill, en aldrei
óþægilegur, heldur jákvæður
og maður beygði sig fúslega
undir hann. Þessi agi mark-
aðist af því viðhorfi, að sér-
hver einstaklingur skipti veru-
legu máli. Það slapp enginn
með neitt hálfkák. Ef maður
var í skólanum á annað borð,
þá varð maður að gera svo vel
að læra. Ragnar heitinn var
mikill persónuleiki og hafði
skipulag á öllum hlutum.
Reglurnar og aginn giltu ekki
bara um námið sjálft, heldur á
öllum sviðum. Það var til
dæmis ófrávíkjanlegt að við
urðum að ganga frá skónum
okkar á skipulegan hátt þegar
við komum heim til hans.
Auðvitað var talað um herag-
ann í Tónlistarskólanum, en
það var yfirleitt bara á jákvæð-
an hátt. Ég veit að það er ennþá
góður agi í skólanum undir
stjórn Sigríðar dóttur Ragnars,
því að börnin mín hafa bæði
stundað þar nám og Svanlaug
hefur meira að segja verið þar
síðustu tíu árin.“

– Og þú spilar ennþá á gítar
og píanó...

„Já, ég er alltaf að spila þar
sem eitthvað er að gerast og
fólk kemur saman. Meðal
annars spila ég núna í barna-
messunum á laugardagsmorg-
num. Mér finnst óskaplega
gaman að vera með börnum
og ég elti þau í kirkjuna til að
geta spilað og sungið með.

Áður söng ég með Sunnu-
kórnum á Ísafirði og þótti það
mjög skemmtilegt, en það var
eitt af því sem ég skar niður
þegar ég byrjaði í pólitíkinni.
Ég kenndi heldur ekki fulla
kennslu jafnframt bæjarfull-
trúastarfinu og heimilinu og
ég myndi ekki bjóða mig fram
núna ef ég væri í fullri vinnu
utan heimilis. Ég vil og verð
að hafa tíma fyrir fjölskylduna
og heimilið. Maður verður að
velja og hafna. Það er svo
mikið og fjölbreytt mannlíf
og félagslíf hér á Ísafirði, að
það væri fullt starf að taka
þátt í því öllu. Hér geta allir
fundið eitthvað við sitt hæfi.
Það fannst mér einmitt svo
hrífandi við þennan stað, hvað
það var hægt að hafa margt
fyrir stafni.“

Okkur vantar ekki notaða
seðla að sunnan

„Mannlífið er ennþá blóm-
legt hér á Ísafirði“, segir
Bryndís, „en það sem okkur
vantar er meiri kvóti. Ég skil
hreint ekki hvers vegna allir
sjá ekki hvers konar óheilla-
fyrirbæri kvótakerfið er. Vest-
firðingar sáu það strax og
bentu á hættuna sem því fylgdi
um leið og þessu kerfi var
komið á. Þeir sáu að kvótinn
myndi safnast á fárra hendur
og heilu byggðarlögin myndu
missa lífsbjörgina. Nú er þetta
er allt að rætast, sem Vestfirð-
ingar sögðu í upphafi. Með
þessu áframhaldi verða ef til

vill aðeins tveir eða þrír risar
á landinu sem eiga allan
kvótann. Ég er ekki út af fyrir
sig að gagnrýna þá sem safna
að sér kvótanum, vegna þess
að það er kerfið sjálft sem
býður upp á þetta. Það sem
okkur Vestfirðinga vantar er
ekki nein Vestfjarðaaðstoð,
okkur vantar ekki neina not-
aða seðla að sunnan, eins og
ég kalla það, heldur þurfum
við að fá að veiða og skapa
okkar lífsbjörg sjálf. Það hefði
verið gagnlegra en svokölluð
Vestfjarðaaðstoð ef smábát-
arnir hefðu fengið að stunda
óheftar veiðar. Ef við fáum að
veiða og bjarga okkur sjálf,
þá byggjast öll önnur fyrirtæki
og allt annað í kringum það.
Við erum vissulega alltaf að
reyna að bjarga okkur, en þetta
kerfi er að gera það ómögu-
legt. Við sitjum ekki auðum
höndum. Við erum með marg-
víslegar nýjungar, við erum
komin með atvinnuþróunar-
félag og kvennaátaksverkefni
og vaxandi ferðaþjónustu og
það er allt góðra gjalda vert.
En það eru fiskveiðarnar sem
eru undirstaða alls. Án þeirra
geta þjónustufyrirtækin ekki
þrifist, vélsmiðjurnar og versl-
anirnar og allt annað. Án
fiskveiðanna getur mannlífið
hér og byggðin ekki þrifist.
Allt byggist þetta á sjávarút-
veginum. Ef það er í raun og
veru stefna stjórnvalda að
leggja niður alla byggð utan
Reykjavíkursvæðisins og Ak-
ureyrar, þá ættu menn að segja
það hreint út. Öll þessi svo-

kallaða byggðastefna sem
alltaf er verið að mala um er
hvorki fugl né fiskur. Það er
bara innantómt kjaftæði fyrir
kosningar að landið allt eigi
að vera í byggð og líf í öllum
fjórðungum. Framkvæmdin
er allt önnur.“

Bæjarfulltrúi í sex ár

Bryndís skipaði efsta sætið
á lista Alþýðubandalagsins á
Ísafirði í kosningunum 1990
og 1994 og var bæjarfulltrúi í
sex ár, en við aukakosningar-
nar vegna sameiningarinnar
fyrir tveimur árum var hún
einhvers staðar niðri á miðjum
lista. „Þá var ég bara með í
baklandinu í flokksstarfinu, en
hef átt sæti í menningarnefnd
Ísafjarðarbæjar síðustu tvö ár-
in.“

– Varstu snemma pólitísk?
„Ég hugsaði ekki mjög

mikið um pólitík á mennta-
skólaárum, þó að ég hafi alltaf
verið vinstrisinnuð. Grettir
Engilbertsson frá Tyrðilmýri
kenndi þá stjórnmálafræði hér
í Menntaskólanum og það var
töluverð pólitísk umræða í
skólanum. Þar var öflugur
kjarni vinstrimanna, strákar
sem voru harðir alþýðubanda-
lagsmenn og sumir meira að
segja eldheitir kommúnistar.“

Fór að syngja með
herstöðvaandstæðingum
– Líkt og er enn...
„Mér fannst þeir vera alveg

svakalegir byltingarmenn, en
ég skipaði mér ekki sérstak-
lega í þann hóp eða yfirleitt
neinn hóp, þó að ég tæki þátt
í umræðunni.“

– Hvenær fórstu að taka
virkan þátt í pólitík?

„Ætli það hafi ekki verið í
þriðja eða fjórða bekk, þegar
ég fór að syngja með her-
stöðvaandstæðingum.“

– Gítarinn hefur væntanlega
komið í góðar þarfir á þeim
vettvangi, öllu frekar en
píanóið...

„Ég var alltaf syngjandi og
segja má að fyrst og fremst
hafi tónlistin dregið mig inn í
Alþýðubandalagið. Já, þá var
gítarinn góður! Þá var mikið
líf í herstöðvaandstæðingum
hér á Ísafirði, starfið var öfl-
ugt, fólk hittist reglulega og
meira að segja starfaði sér-
stakur kór.“

Már var settur
út í kuldann

– Kynntust þið Már í Al-
þýðubandalaginu?

„Nei, alls ekki, þó að hann
hafi verið kominn þangað inn
á undan mér og áður en við
kynntumst, enda á hann kyn
til þess. Ætli pabbi hans hafi
ekki séð um þau mál á sínum
tíma, enda var hann góður
húsbóndi á sínu heimili. Sú
fjölskylda öll var og er mikið
félagshyggjufólk á vinstri
kantinum, stendur vel saman
og hjálpast mikið að. Áður en
ég fór á framboðslista hjá Al-
þýðubandalaginu, þá var Már

þar á lista. En þegar ég kom
þar til sögunnar, ég tala nú
ekki um eftir að ég fór í fyrsta
sætið, þá gekk náttúrlega ekki
að við hjónin værum þar bæði.
Þá var Már settur út í kuldann!
Hann hlær stundum að þessu.
Már er ákaflega rólegur maður
og heimakær. Á fyrstu árunum
mínum hér var fólk að spyrja
hver þessi Bryndís væri. Þá
var svarað: Það er konan hans
Más Óskarssonar.

Nú er stundum spurt: Hver
er þessi Már? Þá er svarað:
Það er maðurinn hennar Bryn-
dísar Friðgeirsdóttur.“

Hefði aldrei getað lent
nema vinstra megin

– Var það af tilviljun eða
hugsjón sem þú gekkst einmitt
í Alþýðubandalagið?

„Ég er alveg viss um að ég
hefði aldrei getað lent annars
staðar en vinstra megin. Það
var mikill pólitískur áhugi og
mikið rætt um félagsmál á
æskuheimili mínu. Þar ríkti
alltaf sá andi að standa með
þeim sem minna máttu sín.
Bæði mamma og pabbi voru
mjög einhuga um það og við
systkinin erum alin upp í þeim
anda. Ég hefði aldrei getað
lent í Sjálfstæðisflokknum. Ef
kór herstöðvaandstæðinga
hefði starfað í þeim flokki, þá
hefði ég örugglega látið við
það sitja að vera í kórnum!
Auðvitað á ég góða vini í
Sjálfstæðisflokknum og öll
mín fjölskylda. Þar er að



10 MIÐVIKUDAGUR 22. APRÍL 1998

sjálfsögðu margt gott fólk inn-
anborðs og örugglega félags-
hyggjufólk líka, þó að hin
opinbera stefna flokksins sé
ekki nein félagshyggja. Mér
þykja frjálshyggjumenn og
hreinir kapítalistar vera einum
of valdamiklir í Sjálfstæðis-
flokknum. Það væri ekki far-
sælt, hvorki fyrir landið allt
né einstök sveitarfélög, ef sá
flokkur væri lengi einn við
völd. Þá væri hætt við að
frjálshyggjuliðið bæri félags-
hyggjufólkið í flokknum ofur-
liði.“

– Má ekki segja að Sjálf-
stæðisflokkurinn sé einskonar
pottréttur, samansettur af ólík-
um hráefnum og ólíkum skoð-
unum, rétt eins og hið sam-
eiginlega vinstra framboð
ykkar hér í Ísafjarðarbæ
núna...

„Það er kannski eitthvað til
í því. En ef þeir sætu einir að
völdum, þá væri hætta á því
að frjálshyggjuliðið á hægri
vængnum færi að kroppa
heldur mikið í samneysluna í
þjóðfélaginu. Hér á landi er
almenn sátt um samneysluna
og Sjálfstæðisflokkurinn er
nauðbeygður að fylgja henni
og viðhalda því sem félags-
hyggjuflokkarnir eru búnir að
byggja upp, á meðan hann
ræður ekki öllu einn.“

Þrír mánuðir sem
varamaður í bæjarstjórn

Þegar Bryndís byrjaði að
starfa með Alþýðubandalag-
inu á Ísafirði voru þar í forystu
Hallur Páll Jónsson og síðan
Þuríður Pétursdóttir, „en ég
var í klappliðinu fyrstu árin“,
segir hún. „Ég man ekki alveg
hvenær ég gerðist formlega
flokksbundin, ætli það hafi
ekki verið um það leyti sem
ég tók fyrst sæti einhvers
staðar niðri á miðjum fram-
boðslista árið 1986. En ég var
áður búin að vinna mikið í
grasrótinni og bak við tjöldin
og hafði aldrei hugsað um að
ég ætti eftir að verða bæjar-
fulltrúi. Mér þótti bara gott að
geta verið með og haft þannig
einhver áhrif á samfélagið.
Svo lenti ég alveg óvart sem
varamaður inni í bæjarstjórn í
þrjá mánuði samfleytt og
hafði aldrei komið þar á fund
áður. Smári Haraldsson var
þá bæjarfulltrúi Alþýðu-
bandalagsins en fór í náms-
leyfi. Þeir sem voru fyrir ofan
mig á listanum voru þá ýmist
fluttir úr bænum, á sjónum,
veikir eða ekki tiltækir af öðr-
um ástæðum, þannig að það
kom í minn hlut að taka sæti
Smára í bæjarstjórn. Þá var
hér vinstri meirihluti undir for-
ystu Kitta Jónasar. Kitti var
mjög litríkur persónuleiki og
mikill húmoristi. Það var mjög
gaman að vinna með honum.
Hann var líka mjög ötull mað-
ur og duglegur og vann hrein-
lega eins og skepna. Þessi
þriggja mánaða seta mín í
bæjarstjórninni þá var mjög
góð og lærdómsrík reynsla og
félagsskapurinn skemmtileg-
ur. Mér var ágætlega tekið,
algerlega óreyndri á þessum
vettvangi.“

�Litla stelpan blíð og kát�

– Þú hefur ekki mætt þar
neinni karlrembu...

„Nei, ég mætti henni ekki.
Ekki beint karlrembu, en það
var stundum eins og menn
litu góðlátlega á mig sem „litlu
stelpuna“ sem væri ekkert að
skipta sér alltof mikið af og
væri alltaf blíð og kát – sem
ég er náttúrlega alltaf! En
þegar ég varð síðan aðalfull-
trúi í bæjarstjórn árið 1990
var ég búin að öðlast þessa
reynslu og hafði lært mikið á
þessum þremur mánuðum. Þá
lét ég miklu meira að mér
kveða og sumir ráku upp stór
augu þegar ég fór að gera
kröfur og sætti mig ekki við
að kyngja hverju sem var, þó
að ég sé að eðlisfari sáttfús og
eigi gott með að vinna með
fólki. Ég virði lýðræðisleg
vinnubrögð og beygi mig að
öllum jafnaði undir vilja
meirihlutans, en vissulega hef
ég mín prinsip og þröskulda
sem ég læt engan fara með
mig yfir. Ég er ákaflega við-
kvæm fyrir siðferði og hags-
munaárekstrum í stjórnmál-
um. Þegar spurningar um slíkt
koma upp er ég jafnvel hrein-
lega ekki til viðtals. Þegar ég
var í bæjarstjórn varð ég
stundum vör við að einstakir
menn voru þar að gæta sinna
eigin hagsmuna og sinna fyrir-
tækja. Þó að ég væri með þeim
í meirihluta, þá gat ég af
grundvallarástæðum ekki
verið með í slíku. Bæjarfull-
trúar bera mikla ábyrgð í störf-
um sínum. Ég leyfi mér að
segja að þeir séu með nokkr-
um hætti eign fólksins og
samfélagsins sem hefur falið
þeim að vinna fyrir sig. Þeir
verða að vera úti á akrinum
og finna púlsinn hjá fólkinu
og haga störfum sínum í
samræmi við það. Ég veit að
almenningur vill ekki að bæj-
arfulltrúar séu í bæjarstjórn
til að gæta hagsmuna vina
sinna og vandamanna og ein-
stakra fyrirtækja. Völdin eru
vandmeðfarin.“

Bryndís segir að sér hafi
þótt andstyggilegt að sjá
hvernig barist var um húsnæð-
ismál Grunnskólans á Ísafirði
í fyrra. „Skóli er ekki bara
steinsteypa. Skóli er allt annað
og miklu meira en hús. Það
sem skiptir máli er innra starf
skólanna. Mér fannst deilan
um húsnæðismálin ekki snú-
ast neitt um skólamál. Þetta
var hápólitískt og sorglegt
hvernig menn voru að rífast
um steinsteypu undir yfirskini
góðs málstaðar, undir því
falska yfirskini að verið væri
að ræða um skólamál og hag
barnanna.“

Þegar Bryndís sprengdi
meirihlutann

– Var gaman að vera bæjar-
fulltrúi þessi sex ár?

„Já, mér fannst gaman allan
tímann. En seinni árin voru
sérstaklega annasöm og bæj-
arstjórnin sprakk tvisvar. Í
fyrra sinnið sprengdi Í-listinn
meirihlutann og í seinna skipt-
ið sprengdi ég hann. Þetta var
mikið átakatímabil, ofsalega
erfitt og mikil vinna.“

– Af hverju sprengdir þú
meirihlutann?

„Það var mjög leiðinlegt
mál. Þá vorum við að byggja
hér sorpeyðingarstöðina Funa
í Engidal. Það var ekki út af
fyrir sig ágreiningur um að
byggja stöðina, heldur um val
á verktökum. Fyrirtæki hér í
bæ sátu ekki við sama borð.
Vinnubrögðin voru óeðlileg.
Þetta var prinsipmál og þrösk-
uldur af því tagi sem ég læt
ekki teyma mig yfir. Ef ég
hefði ekki látið brjóta á þessu
máli, þá hefði ég einfaldlega
verið þátttakandi í spilling-
unni. Ég hefði skaðað mann-
orð mitt og hreinlega neyðst
til þess að flytja frá Ísafirði.
Ég hefði ekki getað gengið
hér um götur eftir það.“

– Bæjarmál hér á Ísafirði á
síðustu kjörtímabilum minna
dálítið á jarðgangagerð eða
jafnvel gamlárskvöld – sí-
felldar sprengingar. Springur
ekki allt saman einu sinni eða
tvisvar á næsta kjörtímabili
líka, hver svo sem úrslitin
verða í kosningunum?

„Nei, ég hef nú ekki svo
miklar áhyggjur af því. Þó að
ég hafi sjálf reynslu af því að

sprengja, þá hef ég samt alltaf
trú á því að bæjarstjórn geti
unnið af heiðarleika og fólk
geti náð samkomulagi.“

Kosningarnar í vor
– Hvernig fara kosningarnar

í vor?
„Ég held að bæjarmálafé-

lagið okkar fái fimm menn og
hreinan meirihluta. Ég trúi því
einhvern veginn.“

– En önnur framboð?
„Ég veit það ekki. Það er

sérstaklega erfitt að spá um
Sjálfstæðisflokkinn hér í bæ.
Hann klofnar alltaf með reglu-
legu millibili. Í ljósi þeirrar
reynslu finnst mér heldur hlá-
leg sú kenning sjálfstæðis-
manna hér að farsælast sé að
hafa einn öflugan og samhent-
an flokk í meirihluta. Það yrði
þá að minnsta kosti ekki Sjálf-
stæðisflokkurinn!“

– Hver er að þínum dómi
munurinn á því að sitja í
bæjarstjórn fyrir Alþýðu-
bandalagið, eins og þú gerðir
áður, og fyrir samsteypulista
ýmissa flokka eins og nú

horfir?
„Munurinn er einfaldlega

sá, að áður náðu menn saman
eftir kosningar, en nú gerum
við það fyrir kosningar. Mér
virðist farsælla að vita strax
hverjir munu vinna saman.
Líka munu atkvæðin nýtast
betur en þegar flokkarnir
bjóða fram hver í sínu lagi.“

– Voru vonbrigði að fá
framsóknarmenn ekki með?

„Já, ég neita því ekki. Við
buðum þeim að vera með og
fórum í viðræður við þá.“

– Strandaði á þeim eða
ykkur?

„Það strandaði algjörlega á
þeim. Við settum þeim engin
skilyrði, hvorki um mannaval
á lista né annað. Þeir flokkar
sem bjóða fram sameiginlega
á vinstri vængnum höfðu eng-
in afskipti af framboðsmál-
um hver annars. Til dæmis
hafði ég engin áhrif á val ann-
arra frambjóðenda en Alþýðu-
bandalagsmanna og ber held-
ur enga ábyrgð á öðrum. Enda
hefði það ekki verið gert ef
flokkarnir hefðu boðið fram
hver í sínu lagi og farið síðan

í samstarf eftir kosningar.“

Þurfum ekki að leita
 til Framsóknar

– Ef þrír listar verða í kjöri
og úrslitin 4-1-4, hvorum
megin heldurðu að Framsókn
lendi?

„Ég velti því ekkert fyrir
mér. Við komum ekki til með
að þurfa að leita til Framsókn-
ar eftir kosningar.“

– Heldurðu að hér komi
fram fjórða framboðið utan
flokka?

„Það kæmi mér í sjálfu sér
ekki á óvart. Hér er mikill
pólitískur áhugi. Á sínum tíma
mátti lesa í bæjarblöðunum
að sáralítill áhugi væri hjá
fólki að bjóða sig fram til
bæjarstjórnar. Á sama tíma
vorum við í bullandi vinnu að
koma saman okkar framboði
í kyrrþey og stilla upp lista,
og áhuginn var svo mikill hjá
félagshyggjufólki í bæjarfé-
laginu að færri komust að en
vildu! Ekki var þó um nein
sárindi að ræða í þeim efnum,
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enda hefði það þá auðvitað
komið strax í fjölmiðlum.“

Tvisvar tekið sæti á
Alþingi

Við tvennar síðustu alþing-
iskosningar hefur Bryndís
skipað þriðja sætið á lista
Alþýðubandalagsins á Vest-
fjörðum og hefur tvisvar tekið
sæti á Alþingi sem varaþing-
maður. Henni hefur þó aldrei
verið boðið í laxveiði. „Ætli
maður þurfi ekki að vera eitt-
hvað meira og merkilegra en
réttur og sléttur varaþing-
maður til þess. Ég myndi held-
ur ekki þiggja það. Ég læt
ekki kaupa mig. Reyndar kann
ég ekki að veiða lax. Ég yrði
mér til stórskammar ef ég
reyndi það.“

Þingmál Bryndísar voru
annars vegar hörmungarsagan
langa um byggingarmál og
viðhaldsmál nýja sjúkrahúss-
ins á Ísafirði, viðskilnað verk-
taka og eftirlit með fram-
kvæmdinni og slíkum fram-
kvæmdum yfirleitt, og hins
vegar viðskilnaður ríkisins við
gamla sjúkrahúsið.

– Nú ert þú í þriðja sætinu á
lista Alþýðubandalagsins, á
eftir Kristni H. Gunnarssyni
og Lilju Rafneyju Magnús-
dóttur á Suðureyri. Langar þig
til að færast upp um eitt eða
kannski tvö sæti við þing-
kosningarnar á næsta ári?

„Nei, ég sækist ekki eftir
því. Ef ég færi ofar þyrfti ég
að vera meira í Reykjavík.
Mér finnst best að vera hér á
Ísafirði og ég er ákveðin í því
að gera það áfram. Ég er
ánægð með að starfa í bæjar-
málunum og finna nálægðina
við fólkið á hverjum degi.“

Sextán ára stelpa farin
 að kenna í Hnífsdal?

– Eru ekki dálítil viðbrigði
að vera farin að vinna hjá
Rauða krossinum eftir að hafa
verið að kenna öll þessi ár?

„Það var mjög erfitt fyrir
mig að hætta að kenna eftir
sautján ára starf. Ég byrjaði

að kenna með stúdentsprófið
eitt í vegarnesti. Þá var ég
22ja ára og var beðin um að
leysa Björgu Baldursdóttur af
í skólanum í Hnífsdal þegar
hún fór í barnsburðarleyfi. Þar
ílentist ég síðan nokkur næstu
árin. Það var erfitt í byrjun.
Ég var óskaplega barnaleg í
útliti og virtist miklu yngri en
ég var. Börnin komu heim úr
skólanum fyrsta daginn og
sögðu að það væri sextán ára
stelpa farin að kenna þeim!
Foreldrarnir hringdu svo alveg
forviða og spurðu hvort þetta
væri virkilega rétt.

Skólinn í Hnífsdal var lítill
og heimilislegur. Foreldrarnir
voru mjög áhugasamir um
starfið og komu mikið í
skólann. Systkini barnanna
komu líka og jafnvel hundar-
nir lágu á tröppunum og biðu
eftir krökkunum á meðan þau
voru í skólanum. Stundum
kom jafnvel einn og einn
heimilisköttur með og fékk
að sitja í tímunum. Á diskó-
tekunum í skólanum kom
jafnvel öll fjölskyldan með
börnunum. Þessi skóli var ver-
öld út af fyrir sig og ég sé
mikið eftir honum. Þó að ég
væri farin að kenna hér á Ísa-
firði, þá fylgdist ég með þess-
um skóla áfram og vissi að
börnunum leið þar vel.“

Eitt ár í Reykjavík til
samanburðar

„Eftir að ég hætti að kenna
í Hnífsdal og áður en ég fór
að kenna á Ísafirði tók ég mér
frí í eitt ár. Már átti eftir að
ljúka vélskólanum og við vor-
um þess vegna í Reykjavík
veturinn 1984-85. Krakkarnir
okkar voru orðnir tveggja og
fimm ára og við bjuggum á
Klapparstígnum hjá Möggu
Óskars, systur hans Más.
Fram að þessu hafði Reykja-
vík alltaf blundað svolítið í
mér og ég hafði séð fyrir mér
að við gætum alveg eins átt
eftir að setjast þar að. Okkur
leið vissulega vel í Reykjavík
þennan vetur og það var gott
að vera nálægt fjölskyldu
minni, en þarna áttaði ég mig

samt á því að ég væri orðin
Ísfirðingur og vildi hvergi eiga
heima nema hér. Til dæmis sá
ég vel hvað það var gott að
vera með börn hér. Og þegar
við fórum aftur vestur, þá
sagði ég ósjálfrátt „heim“ til
Ísafjarðar. Frá þeim tíma hef
ég ekki talað um að fara
„heim“ til Reykjavíkur. Síðan
hefur aldrei verið spurning í
mínum huga hvar ég vil búa.
Mér þykir ákaflega gott að
hafa fengið samanburðinn.“

Már kemur ekki
nálægt þvottinum

Ilmurinn úr eldhúsinu er svo
lokkandi, segir á einum stað.
Matarlyktin berst ofan af
hæðinni og niður til okkar
Bryndísar, þar sem við sitjum
og spjöllum saman í athvarfi
krakkanna. „Már tekur mjög
mikinn þátt í heimilisstörf-
unum, bæði uppeldi barnanna
og flestu öðru. Hann eldar
yfirleitt alltaf, og þegar hann
er að elda, þá er ekkert pláss
fyrir mig í eldhúsinu. Ég er
bara ánægð með það. Eftir að
Bessanum var breytt í frysti-
togara var Már yfirleitt heima
annan hvern mánuð og hafði
þá góðan tíma i eldhúsinu.
Hann er svo mikill fjölskyldu-
maður að ég var alveg hissa
að hann skyldi ekki vera löngu
kominn í land. Á kúfiskveið-
unum eru eingöngu dagróðrar,
þannig að hann kemur heim á
hverju kvöldi og er heima um
helgar. Að öðru leyti er engin
sérstök verkaskipting hérna á
heimilinu, nema hvað ég sé
alveg um þvottahúsið. Ég hef
oft orðið þess áskynja að
þvotturinn og allt sem honum
viðkemur er einhvern veginn
svo óskaplega viðkvæmt mál
hjá okkur konunum. Það eina
sem Már kemur nálægt þeim
efnum er að rífa þvottavélina
sundur og gera við hana, ef á
þarf að halda.“

Giftist inn í rétta
fjölskyldu

„Ég hef alveg áreiðanlega
gifst inn í rétta fjölskyldu.

Fólkið hans Más er óskaplega
samhent. Þau eru alltaf að gera
eitthvað saman og nota öll
tækifæri til að koma saman.
Þannig er mitt fólk líka. Nú
ætlar öll fjölskyldan hans Más
að borða saman hérna á eftir,
bræðurnir þrír og fjölskyldur
þeirra og móðir. Magga systir
þeirra er líka í heimsókn hérna
á Ísafirði núna. Það gerir
enginn ráð fyrir því að ég
standi yfir pottunum í slíkum
tilvikum. Ætli Stebbi sé ekki
kominn líka í eldhúsið núna.
Annars fer hann bara í upp-
vaskið ef hann kemur seint.“

Jólin byrja með skötunni
– Hver er sérgrein Más í

eldamennskunni?
„Hann er mjög góður og

næmur að elda fisk, alveg
sérstakur með tímann á elda-
mennskunni og nákvæmur á
hráefnið. Við erum miklar
fiskætur. Hann matreiðir
skötusel og allskonar tegund-
ir. Svo erum við alltaf með
skötu á Þorláksmessu, eins
og vera ber hér um slóðir. Þá
kemur öll fjölskyldan hans og
vinir og vandamenn, milli tutt-
ugu og þrjátíu manns. Fyrst
þegar ég kom vestur vildi ég
ekki kæsta skötu. Ég var bara
vön þessari söltuðu. En fljót-
lega fannst mér ég ekki geta
misst af þessari stemmningu
sem myndast í kringum sköt-
una, þegar allt þetta fólk kem-
ur saman. Ég gat ekki sagt við
Má: Farðu bara heim til
hennar mömmu þinnar og éttu
þína skötu þar. Ég vildi miklu
heldur fá mömmu hans hingað
og borða kæsta skötu með
henni og allri fjölskyldunni.
Það er alltaf glatt á hjalla hér
seinni partinn á Þorláks-
messu, þegar allir eru komnir.
Þá byrja jólin hjá okkur.

Ég ákvað að taka Vestfirði
með húð og hári, hákarlinum
og kæstu skötunni og öllu sem
því fylgir að eiga hér heima.
Ég er Ísfirðingur og mun alltaf
kalla mig það. Jafnvel þó að
ég sé fædd og uppalin í
Reykjavík.“

– Hlynur Þór Magnússon.

Bryndís með gítarinn að vopni um borð í djúpbátnum Fagranesi.
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Ísafjarðarbær óskar eftir tilboðum í
gerð 1. áfanga snjóflóðavarna við
sorpbrennsluna Funa í Engidal. Verkið
felst aðallega í jarðvegsskiptum,
hleðslu netkassa og fyllingu. Verklok
eru 1. október 1998.
Útboðsgögn eru seld á bæjarskrifstofu
Ísafjarðarbæjar á kr. 5.000. Tilboð
verða opnuð 12. maí 1998 kl. 11:00.

Tæknideild Ísafjarðarbæjar.

AUGLÝSING UM AÐALSKIPULAG
ÍSAFJARÐARBÆJAR Á FLATEYRI

Á 31. fundi sínum þann 29. janúar sl.,
samþykkti bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
nýtt aðalskipulag Ísafjarðarbæjar á
Flateyri.

Bæjarstjóri.

ÍSAFJARÐARBÆR

Fíkniefni og forvarnir
Haldin var athyglisverð ráðstefna á laugardaginn var á Ísafirði. Framkvæmdin

var í höndum hópsins sem nefndur er Vá Vest og hefur tekið að sér fyrir hönd
sveitarfélaganna þriggja á norðurhluta Vestfjarða, Súðavíkurhrepps, Bolungarvíkur
og Ísafjarðarbæjar að vinna að forvornum í anda Íslands án eiturlyfja.

Á síðustu árum hefur orðið æ algengara að heyra fréttir af eiturlyfjaneyslu
jafnvel barna og unglinga. Eiturlyf eru ekki nýtt fyrirbrigði á Íslandi. Þau hafa loðað
lengi við. en gera verður greinarmun á svokölluðum löglegum efnum, áfengi og
tóbaki, og hinum sem eru ólögleg og baráttan snýst nú um að útrýma. Brennivín og
tóbak hafa fylgt Íslendingum um aldir og sú sambúð oft verið stormasöm. Einkum
hefur Íslendingum farist illa umgengnin við brennivínið. Fyrirmenn slógust gjarna
á alþingi í ölvímunni og sváfu jafnvel öldauða þegar þeir áttu að sinna þingstörfum
á Þingvöllum. Til eru margar sögur um fyllerí sýslumanna og presta í héraði á
síðustu öldum.

Ekkert nýtt!
Almenningur lét sitt ekki eftir liggja og neytti brennivíns og tóbaks í þvílíkum

mæli að vakti sérstaka eftirtekt erlendra ferðamanna, sem aðallega voru vísindamenn.
Tóbaksnautnin var þeim mjög minnisstæð, einkum notkun kvenna á munntóbaki og
neftóbaki. Kaupmenn héldu líka brennivíni að bændum í kaupstað. En á fyrri öldum
og fram á þessa var ekki farið í kaupstað nema einu sinni, í mesta lagi tvisvar á ári.
Þá seldu bændur vöru sína, fisk, hertan eða verkaðan í skreið, varning úr ull og
Vestfirðingar rekavið og smíðisgripi. Það var auðvitað meining kaupamanna að ná
sem hagstæðustu verði fyrir innfluttu vöruna og fá þá innlendu á eins lágu verði og
mögulegt reyndist. Brennivín og tóbak var sjaldséð munaðarvara og dugði vel til að
hafa áhrif á Íslendingana, aðallega brennivínið.
Árið 1915 gekk í gildi áfengisbann á Íslandi. Það hugsuðu bindindismenn sér sem
tæki til að ná niður neyslunni. Allt annað gerðist. Íslendingar urðu
stórtækir bruggarar. Brennivín var selt út á lyfseðla og svo var
smyglað í gríð og erg. Þrátt fyrir góðan vilja og sérstaka
brugglögreglu tókst brennivínsbannið ekki vel. Smám saman
þokaði það fyrir viðskiptahagsmunum, fyrst vegna rauðvíns
og hvítvíns frá Spáni og Ítalíu vegna sölu Íslendinga á
saltfiski til þessara þjóða.

Síðar var banni létt af sterku áfengi. Breskum
og bandarískum hermönnum er enn minnis-
stætt íslenska brennivínið í flöskum með
svörtum merkimiða. ,,Black Death” eða
svarta dauða kölluðu þeir það vegna miðans.
Kannski er það réttnefni á brennivíni og
eiturlyfjum yfirleitt. En fíknin virðist fylgja
manninum og fíkniefni alls konar eiga sér
langa sögu.

Ungt fólk í hættu!
Með 68 kynslóðinni fylgdu nýir siðir. Í

stað áfengis komu nýir vímugjafar, kannabis,
aðallega hass og einnig marihuana, en
síðar ofskynjunarlyfið LSD, einnig
meskalín í minna mæli og ýmis önnur.
Margir fóru illa af notkun þessara efna.
En ný menning ef svo má kalla hafði
rutt sér rúms, almennt talin upprunnin í
Kaliforníu, fjölmennasta og af mörgum
talið frjálslyndasta ríki Bandaríkja
Norður Ameríku.

Því miður er það svo að mörg ríki heims, aðallega í SuðurAmeríku og Suðaustur
Asíu treysta á sölu fíkniefna eins og kókaíns og ópiums, sem unnið er úr morfín. Úr
morfíni er svo unnið heróin, sem reyndar mun vera hægt að búa til á tilraunastofum
einnig. Þessi ríki eiga það yfirleitt sammerkt að vera fjölmenn og fátæk og stjórnað
af einræðisherrum, sem hagnast prsónulega af sölu eiturlyfjanna. Þarna stjórnar
græðgin.

Á ráðstefnunni flutti frú Guðrún Katrín Þorbergsdóttir ávarp og sagði frá
heimsókn forsetahjónanna á meðferðarstofnanir fyrir unga eiturlyfjaneytendur.
Sagði hún þá heimsókn hafa haft mikil áhrif á þau. Þórólfur Þórlindsson prófessor
sagði frá niðurstöðum rannsóknar sinna og annarra á fíkniefnanotkun unglinga.
Áhættan fylgir félagshópnum. Félagrnir hafa mikil áhrif hver á annan. Gildir þetta
jafnt um reykingar og hassneyslu. En tómstundir og sterk samskipti fjölskyldu hafa
mjög góð áhrif og koma í veg fyrir að unglingar fikti og ánetjist eiturlyfjum. En
enginn munur er á stéttum í þessum efnum. Allt niður í 13 ára unglingar hafa þurft
í meðferð við eiturlyfjafíkn.

Lögreglustjórinn á Ísafirði flutti avarp af hálfu lögreglunnar í Bolungarvík og á
Ísafirði. Sagði hann meðal annars frá ungri stúlku sem komist hafði í kast við lögin.
Var það átakanleg frásögn og lýsti því hvernig fíknin útilokar alla skynsemi. Flutt
voru mörg ávörp og áhugaverð. Ljóst er að fullur vilji er fyrir því að takast á við
forvarnir og ber að þakka Vá Vest fyrir metnaðarfulla ráðstefnu.

En ekki má gleyma þætti unga fólsins, bæði luðrasveit úr Bolungarvík, barnakór
frá Ísafirði og fllautukvartett fluttu tónlist milli atriða. En mestu skipti þó málstofa
unglinganna um vandann sem haldinn var samhliða undir stjórn ritstjóra
unglingablaðsins Smells. Greipur Gíslason gerði grein fyrir niðurstöðum og unga
fólkið tók þátt í umræðum. Þar liggur styrkur hersins og eins og lögreglustjórinn á
Ísafirði sagði: ,,Besta löggæslan er inni á heimilinum.”
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Þátttakendur í keppninni ásamt Ice-Queen hópnum áður en keppnin hófst.

Fyrsta dragkeppnin á Vestfjörðum

Úlfur ,,Carry me�
bar sigur úr býtum

Magnús Erlingsson þótti
djarfur og ögrandi þegar
hann söng lagið Like A
Virgin eftir Madonnu

Fyrsta dragkeppnin
sem haldin hefur verið á

Vestfjörðum fór fram í
veitingahúsinu Sjallanum

á Ísafirði á laugardags-
kvöld. Átta karlmenn

tóku þátt í keppninni og
komust færri að en
vildu. Keppnin sem
haldin var á vegum
Sjallans og aðila úr

Reykjavík, þótti takast
hið besta enda var
húsfyllir í Sjallanum

þetta kvöld.
Sigurvegari kvöldsins

og þar með ,,Drag-
drottning Vestfjarða� var
kjörin(n) Úlfur Úlfarsson,

verslunarmaður í
 Hamraborg, en hann

þótti ,,einkar frjálsleg(ur)
og falleg(ur)� þetta kvöld

að mati dómnefndar
sem skipuð var þeim

Baldri Jónassyni, Pálfríði
Vilhjámsdóttur og Kristni

Hermannssyni, bæjar-
fulltrúa á Ísafirði. Sigur-

vegarinn, Úlfur, sem
kom fram undir nafninu
,,Carry me� mun sam-

kvæmt upplýsingum
blaðsins, hafa hafnað

þátttöku í aðalkeppninni
um Dragdrottningu
Íslands sem haldin

verður í Reykjavík og
mun því Páll Bryngeirs-

son frá Ísafirði, taka sæti
hans, en Páll hafnaði í

öðru sæti undir nafninu
,,Pouline little tits�.

Ljósmyndari blaðsins
var á keppninni og tók

þar meðfylgjandi
 myndir.

Sveinn Arnarsson brosti blítt
til ljósmyndarans, enda mik-
ið í húfi.

Dragdrottning Vestfjarða, Úlfur Úlfarsson, eftir að úrslit
lágu fyrir.

Bátur til sölu
Til sölu er vélbáturinn Stapi ÍS 295. Selst

sem skemmtibátur.
Tilboð berist í síma 456 7358.

Páll Bryngeirsson mun taka þátt í keppninni um
Dragdrottningu Íslands fyrir hönd Vestfjarða.

Framboðsfrestur
vegna almennra

sveitarstjórnarkosninga
í Bolungarvík,

 þann 23. maí 1998
Framboðsfrestur vegna almennra sveitarstjórnar-

kosninga er fara fram laugardaginn 23. maí 1998
rennur út kl. 12:00 á hádegi þann 2. maí 1998. Öll
framboð skulu tilkynnt skriflega til yfirkjörstjórnar
eigi síðar en kl. 12:00 á hádegi þann dag. Yfirkjör-
stjórn í Bolungarvík tekur á móti framboðslistum
þann dag í fundarsal bæjarstjórnar Bolungarvíkur,
milli kl. 10:00 og 12:00, en einnig má skila fram-
boðslistum til formanns yfirkjörstjórnar, Elíasar Jóna-
tanssonar, Grænuhlíð 19, Bolungarvík fyrir þann
tíma.

Sérstök athygli er vakin á ákvæðum 3., 21., 22.,
23., og 25. gr. laga nr. 5/1998 um kosningar til
sveitarstjórna, en þar segir:

3. gr. laga nr. 5/1998:
,,Kjörgengur í sveitarstjórn er hver sá sem á

kosningarétt í sveitarfélaginu skv. 2. gr. og hefur
ekki verið sviptur lögræði."

21. gr. laga nr. 5/1998:
,,Þegar sveitarstjórnarkosningar eiga að fara fram

skulu öll framboð tilkynnt skriflega yfirkjörstjórn
þeirri sem í hlut á eigi síðar en kl. 12:00 á hádegi
þann dag þegar þrjár vikur eru til kjördags.

Gæta skal þess um öll framboð að tilgreina
skýrlega fullt nafn frambjóðanda, kennitölu hans,
stöðu og heimili, til þess að enginn vafi geti leikið á
því hverjir í kjöri eru."

22. gr. laga nr. 5/1998:
,,Framboðslista skal fylgja skrifleg yfirlýsing allra

þeirra sem á listanum eru um að þeir hafi leyft að
setja nöfn sín á listann. Framboðslista skal og fylgja
skrifleg yfirlýsing um stuðning við listann frá kjós-
endum í hlutaðeigandi sveitarfélagi. Hver kjósandi
má einvörðugu mæla með einum lista við hverjar
kosningar.

Lágmarksfjöldi meðmælenda skv. 1. mgr. skal
vera sem hér segir:

a) í sveitarfélagi með færri en 500 íbúa,
10 meðmælendur.

b) í sveitarfélagi með 501-2.000 íbúa,
20 meðmælendur.

c) í sveitarfélagi með 2.001-10.000 íbúa,
40 meðmælendur.

d) í sveitarfélagi með 10.001-50.000 ibúa,
80 meðmælendur.

e) í sveitarfélagi með 50.001 og fleiri íbúa,
160 meðmælendur.

Hámarkstala meðmælenda skal vera tvöföld til-
skilin lágmarkstala.

23. gr. laga nr. 5/1998:
,,Hverjum framboðslista skal fylgja til yfirkjörstjórnar

skrifleg tilkynning frá frambjóðendum listans um
það hverjir tveir menn séu umboðsmenn listans. Ef
umboðsmenn listans eru ekki tilgreindir eða nauð-
synjar hamla umboðsmanni eru frambjóðendur í
aðalsætum hver um sig réttir umboðsmenn hans.
Þessir umboðsmenn gæta réttar lista þeirra sem
þeir eru fyrir við skoðun og úrskurðun listanna. Þeir
gefa þær upplýsingar um listana er yfirkjörstjórn
óskar. Þeim er heimilt að vera viðstaddir eða gefa
öðrum umboð til að vera viðstaddir kosningar á
hinum einstöku kjörstöðum og við talningu atkvæða.
Skyldir eru umboðsmenn að hlíta þeim fundarreglum
sem kjörstjórnir setja."

25. gr. laga nr. 5/1998:
,,Yfirkjörstjórn úrskurðar um kjörgengi. Úrskurði

hennar má skjóta til sveitarstjórnar. Úrskurð sveitar-
stjórnar má kæra á sama hátt sem fyrir er mælt í 93.
gr. ef úrskurður fellur um að fulltrúaefni hafi misst
kjörgengi."

Yfirkjörstjórn Bolungarvíkur.
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Sýnum m.a.
Honda CR-V jeppann
og Honda Civic

HONDA
BÍLASÝNING
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HELGAR  sjónvarpið HELGAR   veðrið HELGAR   sportið

ókeypis smáauglýsingarókeypis smáauglýsingar
kaup & salakaup & sala

Horfur frá
miðvikudegi til

sunnudags:
 Suðaustan og austan
átt, víðast gola eða
kaldi. Skýjað og

Áhaldaleiga!
Flest verkfæri til byggingariðnaðar,

ljósavélar, jarðvegsþjöppur,
vatnsdælur, iðnaðarryksugur,

jeppakerra, vinnupallar, tröppur,
stigar og garðverkfæri í úrvali.

Látið góð verkfæri
létta ykkur störfin!

Árnagötu 3
Ísafirði
Sími 456 5500
Fax 456 5501

FIMMTUDAGUR

09.00 Bíbí og félagar
09.55 Bangsar og bananar
10.20 Úr smiðju Frederics Back
10.30 Mínus
10.35 Smáborgarar
11.00 Skrifað í skýin
11.15 Í blíðu og stríðu
11.40 Hnappastríðið (e)
13.10 Úr smiðju Frederiks Bach
13.20 Oprah Winfrey
14.00 Vorfiðringur
15.40 Sprengisandur (e)
16.25 Eruð þið myrkfælin?
16.50 Guffi og félagar
17.15 Með afa
18.05 Nágrannar
19.00 19>20
19.30 Fréttir
20.00 Ljósbrot (26:33)
20.35 Íslenskir karlmenn

Síðari hluti dagskrár sem tekin var
upp á einstökum tónleikum Stuð-
manna og Karlakórsins Fóstbræðra
í febrúarlok. Vinsælustu lög Stuð-
manna eru flutt í spánnýjum útsetn-
ingum og við sjáum einnig brot úr
kvikmyndum þeirra.

21.20 Þúsund bláar kúlur
(Mille Bolle Blue)

22.50 Skopskyn (e)
00.55 Hún getur ekki að því gert
02.30 Ferskir vindar (e)

(Fresh Horses )
04.10 Dagskrárlok

FÖSTUDAGUR

09.00 Línurnar í lag
09.15 Sjónvarpsmarkaður
13.00 Læknalíf (4:14)
13.50 Sjónvarpsmarkaðurinn
14.10 Celine Dion í hljóðveri (e)
15.10 NBA tilþrif
15.35 Ellen (19:25) (e)
16.00 Skot og mark
16.25 Guffi og félagar
16.50 Jói ánamaðkur
17.15 Glæstar vonir
17.40 Sjónvarpsmarkaðurinn
18.00 Fréttir
18.05 Ljósbrot (26:33) (e)
18.35 Punktur.is (8:10)
19.00 19>20
19.30 Fréttir
20.00 Hættulegt hugarfar (7:17)
20.55 Svarti sauðurinn

(Black Sheep)
22.30 Keðjuverkun

(Chain Reaction)
00.20 Varðsveitin (e)

(D.R.O.P. Squad)
01.45 Vélmennið (e)

(Android Affair )
03.15 Dagskrárlok

LAUGARDAGUR

09.00 Með afa
09.50 Smásögur
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
13.20 Andrés önd og Mikki mús
13.45 Enski boltinn
15.55 Dayo (e)
17.25 Glæstar vonir
17.55 Oprah Winfrey
19.00 19>20

19.30 Fréttir
20.00 Simpson-fjölskyldan (11:24)
20.30 Bræðrabönd (2:22)

(Brotherly Love)
21.00 Lögregluforinginn Jack Frost
22.50 Hvað sem það kostar

(Homage)
00.30 Líkamsþjófar (e)

(Body Snatchers)
02.00 Afdrifarík ferð (e)

(White Mile)
03.35 Dagskrárlok

SUNNUDAGUR

09.00 Sesam opnist þú
09.30 Tímon, Púmba og félagar
09.50 Andrés Önd og gengið
10.15 Svalur og Valur
10.40 Andinn í flöskunni
11.05 Ævintýrabækur Enid Blyton
11.30 Madison (30:39) (e)
11.55 Húsið á sléttunni (19:22)
12.45 Viðskiptavikan (9:20)
13.00 Íþróttir á sunnudegi
16.00 Gillette sportpakkinn
16.25 Sjónvarpsmarkaðurinn
16.45 Ferð og fyrirheit (e)
18.30 Glæstar vonir
19.00 19>20
19.30 Fréttir
20.00 Ástir og átök (7:22)
20.30 Sporðaköst (3:6)

(Ufsinn og laxinn)
Í þættinum er farið í Kjarrá í Borgar-
firði með Ólafi Erni Jónssyni fyrrver-
andi togaraskipstjóra og Þorgeiri
Jónssyni leiðsögumanni.

21.05 Ævi Antóníu
(Antonia’s Line)

22.50 60 mínútur
23.40 Rottukóngurinn (e)

Bandarísk bíómynd frá 1965 um
breska, ástralska og bandaríska
hermenn í fangabúðum Japana á
tímum síðari heimsstyrjaldarinnar.

01.35 Dagskrárlok.

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

Einbýlishús til sölu
Til sölu er einbýlishúsið að Sundstræti 39

á Ísafirði.
Upplýsingar í síma 456 3772.

Sumartónleikar í Ísafjarðarkirkju

Fagott Rúnars og
píanó Guðríðar

Á morgun, Sumardaginn
fyrsta, halda þau Rúnar H.
Vilbergsson, fagottleikari og
Guðríður St. Sigurðardóttir,
píanóleikari, tónleika í Ísa-
fjarðarkirkju og hefjast þeir
kl. 20:30. Fjölbreytt efnisskrá
er á tónleikunum. Rúnar mun
m.a. leika einleiksverk fyrir
fagott eftir Jónas Tómasson
sem nefndist Sólstöður ’91,
en verk þetta heyrist nú í fyrsta
sinn á Ísafirði.

Saman flytja þau Rúnar og
Guðríður sónötur eftir G. Ph.
Telemann og Ríkarð Örn
Pálsson, en sónata þess síðar-
nefnda er samin fyrir þau
Rúnar og Guðríði. Þá verður
Fantasíustykki eftir Robert
Schumann á efnisskránni og
nokkur íslensk sönglög þar

sem fagottið kemur í stað
einsöngvara. Að lokum flytja
þau Solo de concert eftir
franska tónskáldið Gabriel
Pierné.

Rúnar stundaði nám í fa-
gottleik hjá Sigurði Markús-
syni við Tónlistarskólann í
Reykjavík og lauk þaðan ein-
leikaraprófi vorið 1979. Síðan
hélt hann til Hollands þar sem
hann var við Sweelinck Con-
servatorium í Amsterdam hjá
Joep Terwey. Rúnar hefur
starfað á Íslandi síðan 1983
með ýmsum hljómsveitum og
hljóðfærahópum, Kammer-
sveit Reykjavíkur og Hljóm-
sveit íslensku óperunnar.
Hann hefur verið meðlimur
Sinfóníuhljómsveitar Íslands
frá 1988.

Guðríður lauk einleikara-
prófi frá Tónlistarskólanum í
Reykjavík vorið 1978 og hlaut
meistaragráðu í píanóleik frá
tónlistardeild háskólans í Ann
Arbor í Michigan árið 1980.
Síðar sótti hún einkatíma í
píanóleik hjá Gunter Ludwig,
prófessor við Tónlistarháskól-
ann í Köln. Guðríður hefur

haldið fjölda tónleika, bæði
hér heima og erlendis, ýmist
sem einleikari eða með öðru
tónlistarfólki. Hér á landi
hefur hún verið einleikari með
Sinfóníuhljómsveit Íslands og
leikið m.a. á vegum Tónlistar-
félagsins, Kammersveitar
Reykjavíkur og Gerðubergs.

Rúnar Vilbergsson og Guðríður St. Sigurðardóttir.

sumsstaðar smáskúrir eða
súld við suður- og

austurströndina en annars
þurrt. Víða léttskýjað um

norðan og vestanvert
landið. Fremur hlýtt.

Svæðisskrifstofa
málefna fatlaðra

Spennandi
vinna í sumar

Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra óskar
eftir starfsfólki til starfa á sambýlum Bræðra-
tungu. Um er að ræða vaktavinnu á kvöldin
og um helgar. Starfsfólk vantar í fimm stöður
60-100% frá 1. maí til lengri tíma og í sum-
ar. Einnig vantar starfsfólk á 70% nætur-
vaktir.

Nánari upplýsingar veitir Sóley Veturliða-
dóttir í síma 456 3290. Umsóknareyðublöð
liggja frammi á Svæðisskrifstofunni, Mjallar-
götu 1, Ísafirði. Umsóknarfrestur er til 30.
apríl 1998.

Óska eftir lítilli íbúð til
leigu á Ísafirði, sem fyrst.
Á sama stað er óskað eftir
gömlu reiðhjóli sem má vera
ónothæft. Uppl. í síma 456
5297 til kl. 18 og í síma 456
3454 eftir kl. 18.

Til sölu er Toyota Corolla
Touring 4x4, árg. 92, ekinn
118 þús. km. Tvö pör af
sumardekkjum fylgja. Verð
kr. 900.000. Uppl. í síma
456 5954 eftir kl. 17.

Einbýlishúsið að Dísar-
landi 6 í Bolungarvík er
laust til leigu. Rúmgott hús
með tvöföldum bílskúr.
Sanngjörn leiga. Uppl. í
síma 455 4557 eða 453
6374 á kvöldin.

Tapast hefur svart drengja-
reiðhjól. Finnandi hafi sam-
band  í síma 456 4433.

Óska eftir ódýrum húsgögn-
um til notkunar í sumar-
húsi. T.d. sófasetti, eldhús-
stólum og svefnbekk. Uppl.
í síma 452 4973.

Til sölu eru 35" jeppadekk

á mjög góðu verði. Einnig
Cherokee Laredo ´85 á kr.
300.000. Uppl. í símum 456
7577 og 899 0736.

Til leigu er 2ja herb. íbúð á
Ísafirði. Íbúðin er laus.
Uppl. gefur Heiðar í símum
456 4072 og 456 3441.

Til sölu er pylsuvagn. Uppl.
í síma 456 7640.

Hjallabyggð 9 á Suðureyri
er til sölu eða leigu. Uppl. í
síma 567 6217 á kvöldin.

Aðalfundur KFÍ verður
haldinn nk. þriðjudag kl. 20
í kaffistofu Skipasmíðastöðv-
arinnar.

Til sölu er Compy-Camp
tjaldvagn, árg. 94 á kr. 250.
þús. Uppl. í síma 456 3261.

Óska eftir að kaupa notaðan
svefnsófa. Uppl. í síma 456
3286.

Til sölu er Suzuki Swift árg.
87, ekinn 89 þús. km.
Góður, fallegur og sparneyt-
inn bíll í toppstandi. Uppl. í
síma 456 4125.

FIMMTUDAGUR

13.45 Skjáleikur
16.45 Leiðarljós
17.30 Fréttir
17.35 Auglýsingatími
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar
18.30 Undrabarnið Alex (24:26)
19.00 Úr ríki náttúrunnar
19.30 Í hæstu hæðum

Þáttur um Völu Flosadóttur stangar-
stökkvara. Fjallað er um íþróttaferil
hennar, farið í heimsókn á æfingu í
Malmö og talað við Völu og ýmsa
sem við hennar íþróttasögu koma.

19.50 Veður
20.00 Fréttir
20.30 Íslandsmótið í handknattleik.
21.25 Frasier (5:24)
21.55 ...þetta helst
22.25 Saksóknarinn (10:22)
23.10 Söngkeppni framhaldsskól-

anna
00.30 Skjáleikur

FÖSTUDAGUR

13.45 Skjáleikur
16.45 Leiðarljós
17.30 Fréttir
17.35 Auglýsingatím
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Þytur í laufi (37:65)
18.30 Fjör á fjölbraut (22:26)
19.30 Íþróttir 1/2 8
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TV 2 - NOREGUR

Miðvikudagur 22. apríl kl. 17:00
Danmörk - Noregur (knattspyrna)

Laugardagur 25. apríl kl. 13:45
Enski boltinn

Mánudagur 27. apríl kl. 16:55
Lilleström - Valerenga

CANAL+ GUL

Fimmtudagur 23. apríl kl. 23:35
NHL Íshokký - úrslit

Föstudagur 24. apríl kl. 00:05
NBA - úrslit 1. umferð

Laugardagur 25. apríl kl. 20:30
LPGA golf

Laugardagur 25. apríl kl. 23:35
NHL Íshokký - úrslit

Sunnudagur 26. apríl kl. 19:00
Derby - Leicester

Mánudagur 27. apríl kl. 18:55
Crystal Palace - Manchester United

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

TV NORGE

Miðvikudagur 29. apríl kl. 18:00
Frakkland - Noregur (handbolti)

CANAL+ NOREGUR

Miðvikudagur 22. apríl kl. 17:30
Larvik - Bække (handbolti karla)

Sunnudagur 26. apríl kl. 15:45
Bækkelaget - Byasen (handbolti karla)

CANAL+ DANMARK

Föstudagur 24. apríl kl. 17:55
Laugardagur 25. apríl kl. 16:00

Þýski boltinn

NBC EUROPE

Miðvikudagur 22. apríl kl. 19:00
Cannes Open í golfi

Föstudagur 24. apríl kl. 19:00
US PGA golf

Laugardagur 25. apríl kl. 11:00
European Tour Golf

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

Beinar útsendingar erlendra sjónvarpsstöðvaBeinar útsendingar erlendra sjónvarpsstöðva

19.50 Veður
20.00 Fréttir
20.30 Dagsljós
21.10 Ellen

(Ellen Foster)
Bandarísk sjónvarpsmynd frá 1996

22.50 Sakarstig (1:2)
(Degree of Guilt)

00.20 Útvarpsfréttir
00.30 Skjáleikur

LAUGARDAGUR

09.00 Morgunsjónvarp barnanna
10.35 Viðskiptahornið
10.45 Þingsjá
11.00 Formúla 1
12.20 Skjáleikur
13.10 Auglýsingatími
13.25 Þýska knattspyrnan
15.30 Íþróttaþátturinn
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Dýrin tala (30:39)
18.30 Hafgúan (19:26)
18.55 Grímur og Gæsamamma
19.20 Króm
19.50 Veður
20.00 Fréttir
20.35 Lottó
20.40 Söngvakeppni evrópskra

sjónvarpsstöðva (1:8)
21.00 Enn ein stöðin
21.30 Lagarefir

(Legal Eagles)
23.25 Sakarstig (2:2)

(Degree of Guilt)
Bandarísk sjónva

00.55 Útvarpsfréttir
01.05 Skjáleikur

SUNNUDAGUR

09.00 Morgunsjónvarp barnanna
10.55 Skjáleikur
11.40 Formúla 1
14.00 Markaregn

15.00 Þrjú-bíó
Elgurinn

16.35 Sirkus
16.55 Milos Forman
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar
18.30 Óskar (2:3)
19.00 Geimstöðin (20:26)
19.50 Veður
20.00 Fréttir
20.30 Söngvakeppni evrópskra

sjónvarpsstöðva (2:8)
20.45 Sunnudagsleikhúsið
21.45 Helgarsportið
22.10 Á sama tíma að ári

(Same Time, Next Year)
Bandarísk bíómynd frá 1978 gerð
eftir samnefndu leikriti eftir Bernard
Slade. Karl og kona sem bæði eru
gift hittast fyrir tilviljun á sveitakrá í
Kaliforníu árið 1951 og síðan árlega
til ársins 1977. Leikstjóri er
Robert Mulligan og aðalhlutverk
leika Ellen Burstyn og Alan Alda.
Þýðandi: Veturliði Guðnason.

00.05 Markaregn
Endursýning.

01.05 Útvarpsfréttir
01.15 Skjáleikur

Vinnueftirlit
ríkisins, Ísafirði

Námskeið
Námskeið í stjórn og meðferð gaffallyftara,

vörubílskrana, dráttarvéla með tækjabúnaði,
körfubíla, steypudælubíla og valtara verður
haldið í Sigurðarbúð á Ísafirði ef næg þátttaka
fæst.

Mánudaginn 27. apríl 1998 kl. 16-21.
Miðvikudaginn 29. apríl 1998 kl. 16-21.
Fimmtudaginn 30. apríl 1998 kl. 16-21.
Verð kr. 9.000 pr. mann.
Upplýsingar og skráning í síma 456 4464

milli kl. 8 og 12.
Vinnueftirlit ríkisins, Ísafirði.

Atvinna í boði
Vantar vanan gröfumann og vanan

vörubílstjóra til starfa.
Upplýsingar hefur Valdimar í vs. 456 7652

og hs. 456 7650.
Græðir sf., Flateyri.

Nýlega rifnir bílar!
Accent ´95, Aries ´85, BMW ´84-90, Benz 190 ´85

og 230 og 300 ´84, Blazer ´84-´87, Cedric ´87,
Charade ´85-´91, Colt ´84-´91, Elantra ´93, Escort
´87, Fiat Punto ´95, Golf ´85, Justy ´87, Lancer,
LeBaron ´88, Mazda 323 og 626 ´83-´92, Neon ´95,
Pajero ´93, Peugeot 205 og 309, Polo ´90, Pontiac
Sundance ´88, Renault 19 ´90-95, Saab 9999 turbo,
Subaru st. ́ 85-´91, Sunny ́ 85-´91 og Sunny GTi, Topaz
´88, Trans Am ´83-´89, Vitara ´93 o.fl. bílar.

Bílapartasala Garðabæjar
Skeiðarási 8 - sími 565 0455
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BÍLATANGI
Ísafirði

Símar 456 3800 og 456 4580

BÍLATANGI
Ísafirði

Símar 456 3800 og 456 4580

Fyrsta dragkeppnin sem haldin hefur verið á Vestfjörðum
fór fram í Sjallanum á Ísafirði sl., laugardagskvöld.
Átta karlmenn tóku þátt í keppninni og komust færri að
en vildu. Á myndinni hér að ofan má sjá einn ísfirsku
keppendanna, Magnús Erlingsson, í léttri sveiflu. Sjá
nánar frétt og myndir á bls. 12.

Sparisjóður Bolungarvíkur

Níutíu ár að baki
Miðvikudaginn 15. apríl

síðastliðinn voru liðin 90 ár
frá stofnun Sparisjóðs Bol-
ungarvíkur. Af því tilefni efndi
sjóðurinn til afmælisveislu þar
sem viðskiptavinir og aðrir
velunnarar nutu veitinga í boði
sparisjóðsins.

Sparisjóðsstjóri Sparisjóðs
Bolungarvíkur er Sólberg

Jónsson en hann hefur gegnt
starfinu í tæp 37 ár. Stjórnar-
formaður sparisjóðsins er
Benedikt Bjarnason. Aðal-
fundur Sparisjóðs Bolungar-
víkur fer fram í dag. Að hon-
um loknum býður stjórn
sjóðsins, starfsfólki og vel-
unnurum til veislu þar sem
tímamótanna verður minnst.Sparisjóður Bolungarvíkur.

Sjálfstæðisflokkurinn í Bolungarvík

Bæjarstjórinn
 í baráttusætið

Fulltrúaráð sjálfstæðisfé-
laganna í Bolungarvík hefur
samþykkt framboðslista sinn
fyrir sveitarstjórnarkosningar-
nar sem fram fara í næsta mán-
uði. Ólafur Kristjánsson bæj-
arstjóri, sem leiddi listann fyr-
ir síðustu kosningar, skipar
nú fjórða sæti listans, baráttu-
sætið að sögn kunnugra. Listi
sjálfstæðismanna í Bolungar-
vík er skipaður eftirtöldum
einstaklingum:

1. Örn Jóhannsson. 2. Ás-
geir Þór Jónsson. 3. Elísabet
Hálfdánardóttir. 4. Ólafur
Kristjánsson. 5. Magnús Há-
varðarson. 6. Jakob Flosason.
7. Sölvi R. Sólbergsson. 8.
Helgi Jónsson. 9. Finnbogi
Bjarnason. 10. Signý Þorkels-
dóttir. 11. Stefán Arnalds. 12.
Halldóra H. Kristjánsdóttir.
13. Guðmundur Einarsson.
14. Hildur Einarsdóttir.

Ólafur Kristjánsson.

Sameiginlegt framboð í Bolungarvík

Valdemar í efsta sæti
Bolungarvíkurlistans
Valdemar Guðmundsson,

bæjarfulltrúi og lögreglumað-
ur í Bolungarvík, skipar efsta
sæti Bolungarvíkurlistans,
sameiginlegs lista Alþýðu-
bandalags, Alþýðuflokks,
Framsóknarflokks og óháðra
við komandi sveitarstjórnar-
kosningar.

Í öðru sæti er Ketill Elías-
son, varabæjarfulltrúi, Hafliði

Elíasson, bæjarfulltrúi er í
þriðja sæti og Alda Jóna
Ólafsdóttir, bankafulltrúi er í
fjórða sæti. Í fimmta sæti er
Jóhann Hannibalsson, bóndi,
Karl Gunnarsson, fram-
kvæmdastjóri er í sjötta sæti,
Sigurður Þorleifsson, sjó-
maður í því sjöunda og Ingunn
Sveinsdóttir, leikskólastjóri er
í áttunda sæti.

Níunda sæti listans skipar
Jóhanna Bjarnþórsdóttir, hár-
greiðslukona, Hjördís Jóns-
dóttir, bóndi er í tíunda sæti,
Valdimar Lúðvík Gíslason,
sérleyfishafi er í ellefta sæti,
Ingvi Sigurðsson, iðnnemi er
í tólfta, Guðmundur Daðason,
nemi er í þrettánda sæti og
Margrét Jónasdóttir, húsmóðir
skipar fjórtánda sæti listans.


