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Tímamótasamningar undirritaðir

Fjarkennsla á
háskólastigi

Á föstudag voru undirritaðir
samningar á milli Háskólans
á Akureyri annars vegar og
Fjórðungssambands Vestfirð-
inga, Framhaldsskóla Vest-
fjarða og Fjórðungssjúkra-
hússins á Ísafirði hins vegar,
um fjarkennslu á háskólastigi.
Fjölmenni var viðstatt undir-
ritunina sem fór fram í sal
Framhaldsskólans.

Aðdragandi samningsins er
m.a. sú stefna Háskólans á
Akureyri að gefa íbúum lands-
byggðarinnar raunverulegan
valkost til að stunda nám í
sinni heimabyggð. Hugmynd-
in að fjarkennslu á háskóla-
stigi vaknaði í apríl síðast-
liðnum er Halldór Halldórs-
son, framkvæmdastjóri Fjórð-
ungssambands Vestfirðinga
fór ásamt nokkrum aðilum til
Skotlands til að kynna sér
starfsemi Hálandaháskólans,
University of Highlands and
Islands, sem þjónar hinum
dreifðu byggðum Skotlands.
Eftir heimkomuna var undir-
búningur að fjarkennslu milli
Ísafjarðar og Akureyrar settur
í fullan gang og var undir-
ritaður á föstudag eins og að
framan greinir.

Áður en farið var í ferðina
hafði Svanlaug Guðnadóttir,
íbúi á Ísafirði, samband við
framkvæmdastjóra Fjórð-
ungssambandssins og tjáði
honum að sex konur á Ísafirði
ætluðu sér að hefja nám í
hjúkrunarfræði í haust og
þyrftu þess vegna að flytja
burt úr bæjarfélaginu. Vildi
hún vita hvort mögulegt væri
að nýta sér svipað kerfi og
Skotarnir nota í fjarkennslu á
háskólastigi. Var strax haft
samband við rektor Háskól-
ans á Akureyri sem tók vel í
beiðnina og liðu aðeins um
þrjár vikur frá því hugmyndin
var fyrst nefnd þar til samn-
ingar höfðu verið undirritaðir.

Fjarkennslan fer þannig
fram að notaður verður fjar-
fundabúnaður með mynda-
vélum og geta nemendur á
Ísafirði þannig tekið þátt í um-
ræðum á fyrirlestrum á Akur-
eyri. Þá verður notast við
tölvur og Netið til samskipta
auk þess sem ráðgert er að
nemendur fari eina önn til
Akureyrar í stað þess að þurfa
að flytja frá heimabyggð allan
námstímann.

Í samningnum er þess getið

að Háskólinn á Akureyri sjái
um skipulagningu og kennslu
og beri faglega ábyrgð á
náminu. Framhaldsskóli Vest-
fjarða útvegar húsnæði fyrir
námið og tæknimann til að
aðstoða nemendur. Fjórð-
ungssamband Vestfirðinga
mun hafa forgöngu um kaup
á gagnvirkum sjónvarpsbún-
aði og nauðsynlegum tölvu-
búnaði og Fjórðungssjúkra-
húsið á Ísafirði mun sjá um
verklega þjálfun nemenda og
annan faglegan stuðning. Þá
mun Ísafjarðarbær veita nem-

endum aðgang að bæjarbóka-
safni í samvinnu við bókasafn
Háskólans á Akureyri og veitir
nemendum styrki til ferða til
Akureyrar einu sinni á misseri
í samræmi við reglur sem bæj-
arstjórn ákveður.

Við undirritun samningsins
var hátíðleg stemmning enda
mikið skref til framfara fyrir
Vestfirðinga unnið. Einar K.
Guðfinnsson alþingismaður,
sem var á meðal gesta við
undirritunina, sagði að hátíð-
leikinn hefði jafnast á við þeg-
ar jarðgöngin voru opnuð.

Skólaslit og lokahátíð Tónlistarskóla Ísafjarðar

Fimmtugasta starfsárinu að ljúka
Skólaslit og lokahátíð Tón-

listarskóla Ísafjarðar fara fram
í sal Grunnskólans á Ísafirði
nk. sunnudag kl. 17. Þar verða
flutt ávörp, afhent prófskír-
teini og verðlaun fyrir góðan
árangur í vetur.

Hljómsveit skólans mun
flytja ,,Barnasinfóníu" eftir
Josef Haydn, barnakórinn

flytur nokkur lög í tilefni
vorkomunnar og nokkrir nem-
endur koma fram í leik og
söng.

Með skólaslitunum lýkur
50. starfsári Tónlistarskólans,
sem hefur verið afar viðburða-
ríkt, enda skólinn fjölmennur
og margvísleg starfsemi innan
hans.

Lokahátíðin á sunnudag er
síðasti liðurinn í afmælishaldi
skólans í bili en næsta haust
verður þráðurinn tekinn upp
að nýju m.a. með komu
Sinfóníuhljómsveitar Íslands
sem væntanleg er til Ísafjarð-
ar í september. Þá verður af-
mælishátíð á afmælisdegi
skólans 10. október, auk

ýmissa fleiri tónleika og
viðburða.

Björn Teitsson, skólameist-
ari Framhaldsskóla Vestfjarða
og sagnfræðingur hefur tekið
saman ítarlegt ágrip af sögu
skólans og Tónlistarfélagsins
um mun grein hans birtast í
Ársriti Sögufélags Ísfirðinga
á þessu ári.
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Leiðari

Suðureyri

Börn fá hjálma
Ísafjarðarbær

KFÍ dagurinn
Ísafjarðarbær

Einar Áskell á Ísafirði

Sr. Valdimar Hreiðarsson á Suðureyri skrifar

Fyrirkomulag prestþjónustu
í Ísafjarðarprófastsdæmi

Á síðustu árum hefa þær
raddir orðið háværari sem
krefjast þess, að stöðugildi
innan þjóðkirkjunnar verði
færð til, og þá ævinlega þann-
ig að prestaköllum verði
fækkað í dreifbýli og stöðu-
gildin flutt suður.  Er þetta
gjarnan kallað aðlögun að
breyttum aðstæðum í þjóðfé-
laginu.

Ef við skoðum rökin og
forsendurnar, sem byggja að
baki þessari kröfu, þá má
skipta þeim í tvo flokka.
Annars vegar er verið að tala
um peninga og hins vegar er
verið að tala um fagmennsku
undir yfirskini trúar og guð-
fræði.

Peningar
Sé litið til efnahagslegu

rakanna fyrst, segja þeir sem
vilja, að það sé óhagkvæmt
fyrir kirkjuna á landsvísu að
leggja peninga í að halda uppi
prestsembættum með tilheyr-
andi kostnaði í fámennum og
afskekktum prestaköllum.
Þessum peningum sé betur
varið í meira fjölmenni þar
sem meira starf fæst út úr
prestinum.

Önnur tegund efnahags-
legra raka eru þau, að prestur
í fámennum söfnuði hafi ekki
næg laun til að framfleyta sér
og fjölskyldu sinni.  Reyndar
er það satt og rétt, að prest-
launin ein og sér eru ódrjúg
og endast skammt, sé ekki
um einhver búsdrýgindi að
ræða.

Fagleg atriði
Sé litið til faglegu og guð-

fræðilegu rakanna, sem eiga
sér reyndar hliðstæður í efna-
hagsegu rökunum, þá segja
fylgjendur breytts fyrirkomu-
lags prestsþjónustu, að með
því að láta presta sína þjóna
örfáum sálum í dreifbýli sé
kirkjan að bregðast því hlut-
verki sínu og köllun að vera
þar sem fólkið er.  Kirkjan
eigi í þeim efnum að fylgja
fordæmi herra síns og Drott-
ins, sem var með fólkinu og
deildi með því kjörum.

Í því sambandi er bent á
presta í fjölmennum söfnuð-

um í þéttbýli, sem hafa geysi-
legar annir og sjá raunar ekki
fram úr verkefnum sínum.  Þar
með séu sóknarbörnin van-
rækt og reyndar svikin, meðan
margir kirkjunnar þjónar
gegna hlutverki eins konar
safnvarða í prestaköllum úti á
landi, sem mega muna sinn
fífil fegri hvað varðar mann-
fjölda og möguleika á grósku-
miklu safnaðarstarfi.

Þar að auki er sagt, að prest-
urinn forpokist í starfi í fá-
menni, að hann staðni og
missi eldmóð og áhuga.  Það
sem einna helst er talið valda
þessu er tímabundið eða
varanlegt áhugaleysi á kirkju-
legu starfi, einnig skortur á
organistum og söngfólki, sem
sums staðar virðist landlægur.

Erindi kirkjunnar og
krónur og aurar

Margt er vel kveðið og rétt
þegar bent er á fyrrgreind
atriði um meðferð almanna-
fjár og nauðsyn þess að nýta
vel starfskrafta þjóna kirkj-
unnar.  Ávallt má gera betur.
Hins vegar leyfi ég mér að
vera ósammála þeirri niður-
stöðu, að það beri að fækka
prestsembættum í dreifbýli og
flytja þau til þéttbýlis.

Sé litið fyrst til efnahags-
legu rakanna, sem segja það
óhagkvæmt að sóa starfsorku
prests á fámennum söfnuði,
þá er því til að svara, að
kirkjan lýtur illa hefðbund-
num efnahagslegum lögmál-
um.  Kirkjan er ekki fyrirtæki,
sem vinnur í samræmi við
lögmál gróða og taps á mæli-
kvarða þessa heims.  Kirkjan
er ekki eins og olíufélag, sem
reiknar út hvar hentugt og arð-
vænlegt muni að setja niður
bensíndælu.

Þó að kirkjan sé ekki af
heiminum, þá er hún í heim-
inum.  Þess vegna lýtur hún
vissulega  í mörgu þeim
reglum sem heimurinn hefur
sett sér. Hlutverk kirkjunnar
er hins vegar fyrsta og fremst
að að boða fagnaðarerindið
og að frelsa sálir.  Hvað það
kostar í krónum og aurum
talið að reka kirkju sem þjónar
allri þjóðinni er síðan annað

Sé litið til faglegrar eða guð-
fræðilegrar röksemdafærslu
fyrir fækkun prestsembætta í
dreifbýli, og fyrst skoðuð sú
fullyrðing sem segir, að kirkj-
an eigi að vera þar sem fólkið
er, þá má hæglega snúa álykt-
uninni  við og segja sem svo,
að fyrst kirkjan eigi að vera
þar sem fólkið er, að þá eigi
kirkjan ekki að hverfa af
vettvangi þar sem byggð á
undir högg að sækja.

Ég vitna til fyrri orða um þá
vankanta sem eru á því að
reikna út með viðteknum
aðferðum hagnýti þess að
boða fagnaðarerindið í krón-
um og aurum.

Forpokun í fjölmenni
Hvað má þá segja um þá

fullyrðingu, að presturinn
forpokist í fámennari presta-
köllum?  Ég leyfi mér að vitna
í því sambandi til hirðisbréfs
Ólafs Skúlasonar biskups, þar
sem hann leggur að jöfnu
prestaköll í dreifbýli og þétt-
býli hvað þetta varðar, og segir
presta geta eins forpokast í
prestsverkum, sem verða eins
og á færibandi.  Þar fyrir utan
er það ekki augljóst að prestur
í fámennu prestakalli hafi
endilega svo miklu minna að
gera en prestur í þéttbýli.
Verksviðið úti á landi er annað
og víðfemara og fleira sem
prestinum er falið en presti í
þéttbýli.  Þar að auki er það
svo, að tiltölulega fáir prestar
í þéttbýlinu vinna flest auka-
verkin sem til falla, og annir-
nar ekki ætíð eins miklar hjá
þorra presta og virst gæti við
fyrstu sýn.

Ennfremur hefur verið á það
bent, að í raun sé ekki skortur
á prestum í þéttbýli, heldur
öllu fremur skortur á sér-
menntuðu starfsfólki á ýms-
um sviðum, starfsfólki sem
getur verið vígt, en er það
ekki endilega.

Kirkjan hefur lagað sig að
breyttum aðstæðum á Vest-
fjörðum

Ef við lítum til Vestfjarða,
þá hafa vissulega orðið miklar
breytingar á skipulagi prests-
þjónustu hér á þessari öld.  Til
dæmis að taka þá sitja ekki

mál, sem leyst er í samræmi
við hefðbundnar hugmyndir
um meðferð fjár.

Tryggja þarf
prestum afkomu

Hvað varðar þau rök að
presturinn verði að hafa af-
komu, sér og fjölskyldu sinni
til handa, þá má benda á, að
til eru prestaköll í dreifbýli,
sem eru mannfá, en afar víð-
lend og hafa margar sóknir
innan sinna vébanda. Má í
því sambandi benda á Reyk-
hólaprestakall, sem er eitt
víðlendasta prestakall á Ís-
landi, með margar en fremur
fámennar sóknir.

Engum getur þó blandast
hugur um nauðsyn prests-
þjónustu í slíkum prestaköll-
um, þó svo að presturinn hafi
í raun  tiltölulegar litlar tekjur
af starfi sínu. Hvað er þá til
ráða?  Er ekki lausnin ein-
faldlega sú að borga prestinum
mannsæmandi laun?  Þess má
geta, að í nágrannalöndum
okkar virðast prestar fá því
hærri laun sem þeir eru lengra
í burtu frá höfuðborg landsins.
Þessu er þveröfugt farið á
Íslandi.  Prestar á höfuðborg-
arsvæðinu hafa hæst grunn-
laun, en laun presta lækka
síðan eftir því sem fjær þétt-
býli dregur.  Eina launavið-
miðið hjá íslenskum prestum
er mannfjöldi, en algjörlega
litið framhjá öllum öðrum
þáttum, eins og fjölda sókna
eða samgöngum.

Kirkjan á ekki að
leiða flóttann

Sr. Valdimar Hreiðarsson.

Laugardagur
til lukku

Að loknum kosningum á
laugardaginn verður ljós
uppskera hvers og eins hinna
fjölmörgu framboða í sveitar-
stjórnarkosningunum. Næstu daga ræðst svo í samningum
hverjir ganga í eina sæng í þeim sveitarfélögum þar sem
ekki næst meirihluti eins framboðs.

Undanfarnar kosningar hefur BB staðið fyrir skoðana-
könnunum í Ísafjarðarbæ. Mæltust þær vel fyrir meðal
lesenda og þeirra var beðið með eftirvæntingu. Því miður
sá blaðið sér ekki fært að standa fyrir skoðanakönnun að
þessu sinni.

Sameiningarstefnan á vinstri vængnum leiddi til færri
flokksframboða en ella. Sérframboð A-flokkanna
fyrirfinnast ef vel er að gáð. Framsóknarflokkur og
Sjálfstæðisflokkur halda merki gömlu flokkanna enn á
lofti. Í mörgum sveitarfélögum er allskonar bræðingur í
boði, samsuða af öllum gerðum og gæðum.

Lognmolla hefur ríkt í kosningabaráttunni. Öðru vísi
mér áður brá. Snörp og stundum illvíg átök einkenndu
kosningar fyrri ára á Vestfjörðum, ekki síst á Ísafirði. Nú
sýnist mörgum sami rassinn undir öllum, þótt sniðið á
klofbótinni kunni að vera eilítið misvísandi. Um þessi
veðrabrigði í pólitíkinni sýnist sitt hverjum.

Veldur hver á heldur. Drjúgur hluti tekna hvers
sveitarfélags er bundinn föstum, afmörkuðum útgjalda-
liðum. Eftir því sem þetta hlutfall er stærra af heildartekjum
sveitarfélagsins, þeim mun meira áríðandi er að vel sé á
þeim fjármunum haldið, sem eftir eru.

Mannabreytingar í bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar verða nú
meiri en góðu hófi gegnir. Af þeim sem kjörnir voru
aðalfulltrúar í síðustu kosningum eru aðeins tveir í kjöri,
þar af annar í sæti, sem hingað til hefur verið draumurinn
sem ekki rættist. Nái þessi fulltrúi ekki kjöri frekar en
forverar hans, sem áður hafa róið á þessari sömu þóftu,
stendur kratinn einn, líkt og Héðinn forðum, (tepptur við
skólagaflinn og glottir við tönn)!

Oft hefur verið þörf, nú er nauðsyn. Vestfirskar
sveitarstjórnir hafa ærin verk að vinna. Fjórðungurinn á
undir högg að sækja. Þess vega eru verkefnin, sem eru á
hverju strái, viðameiri og vandmeðfarnari.

Vestfirskir sveitarstjórnarmenn eiga einn kost: Að duga
eða drepast. Að kosningum loknum gildir ein regla:
Samheldni – samvinna. Samheldni innan sveitarstjórna –
samvinna við íbúanna.

Vonandi verður laugardagurinn 23. maí nk., vestfirskum
byggðum laugardagur til lukku þegar upp er staðið.

s.h.

Björgunarsveitin Björg á Suðureyri færði nýlega öllum
börnum á aldrinum sex til sjö ára á Suðureyri, reiðhjóla-
hjálma að gjöf en þeir voru gefnir í tilefni af 70 ára afmæli
Slysavarnafélags Íslands. Afhending hjálmanna fór fram í
félagsheimilinu á Suðureyri þar sem lögreglan var einnig
mætt og fór yfir helstu þætti í öryggismálum reiðhjólabarna.

Stjórn Körfuknattleiksfélags Ísafjarðar hefur ákveðið
að efna til svokallaðs KFÍ-dags sem haldinn verður 13.
júní nk. Á þeim degi verður m.a. haldin flugdrekakeppni
og fleira. Þá mun KFÍ sjá um dagskrá 17. júní og meðal
skemmtiatriða á þeim degi má nefna kassabílarall og
söngvarakeppni. Nánari upplýsingar eru í síma 456 4568.

Möguleikhúsið sýnir leikritið Einar Áskell í Edinborgar-
húsinu á Ísafirði á morgun fimmtudag. Um er að ræða
þrjár sýningar sem hefjast kl. 13:00, 14:30 og 16:00.
Leikritið er einkum ætlað börnum á aldrinum 2 til 9 ára.
Leikarar eru Skúli Gautason og Pétur Eggertz sem jafn-
framt er leikstjóri. Leikritið hefur notið mikilla vinsælda.
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Hótel Ísafjörður
sími 456 4111

Starfsfólk óskast
Starfsfólk óskast til sumarstarfa og til afleysinga í sumar s.s.

á næturvaktir og í gestamóttöku. Tungumálakunnátta nauðsynleg
og aldur ekki undir 20 ára.

Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar.
Upplýsingar veitir Áslaug á staðnum.

lengur prestar staðina tvo í
Grunnavík í Jökulfjörðum  og
Aðalvík á Ströndum.  Ástæð-
an er einföld.  Heils árs búsetu
er hætt þar og því ekki lengur
þörf á prestsþjónustu.  Eins
hafa verið lögð af prestaköll í
Gufudal og Melgraseyri svo
eitthvað sé nefnt, auk þess
sem ýmiss konar aðlögun
hefur farið fram.  Þannig hefur
kirkjan lagað sig að breyttum
aðstæðum og kröfum hvers
tíma og ekki að efa að svo
verði áfram.  Hins vegar hefur
kirkjan ekki enn leitt flóttann
frá dreifbýli til þéttbýlis og
vonandi að ekki verði breyting
þar á.

Hugmyndir um breytingar í
Ísafjarðarprófastsdæmi

Sé horft til nánustu fram-
tíðar, þá hafa verið settar fram
eftirfarandi hugmyndir um
breytingar í prófastsdæminu.
Fyrst er til að taka, að einhlítt
er og óumdeilt að standa vörð
um prestaköllin sem nú  eru í
sjávarþorpunum, það er að
segja Þingeyrarprestakall,
Holtsprestakall, Staðarpresta-
kall í Súgandafirði og Bolung-
arvíkurprestakall, auk að sjálf-
sögðu Ísafjarðarprestakalls.
Hins vegar eru vissulega blik-
ur á lofti hvað varðar framtíð
hins fornfræga prestseturs,
Vatnsfjarðar.  Byggð við Djúp
stendur höllum fæti þessa
dagana, og vafamál hvort
söfnuðunum þar verði best
þjónað með áframhaldandi
setu prests í Vatnsfirði er

prófasturinn okkar hættir
störfum illu heilli innan fárra
ára.  Í þessu sambandi ber að
hafa í huga að samkvæmt
núverandi fyrirkomulagi eru
prestar ráðnir til fimm ára í
senn, þannig að auðveldara
verður en ella að ráðstafa
embættum, þó svo að ég telji
það rangt í grundvallaratrið-
um að fjalla á þennan hátt um
kjör presta.  Einnig mætti hug-
leiða þann möguleika að flytja
embætti Vatnsfjarðarklerks til
Súðavíkur, og þjónaði sá
prestur er þar sæti Súðavík og
núverandi söfnuðum Vatns-
fjarðarprestakalls.  Gæti það
orðið til þess að létta og um
leið bæta á margan hátt prests-
þjónustu á þessu víðáttumikla
og fámenna svæði.  Gera má
þá ráð fyrir, að staða aðstoð-
arprests á Ísafirði verði sam-
einuð þessu embætti ef af
verður, og án efa í samráði og
góðri sátt við viðkomandi
aðila alla.

Verði þetta framkvæmt á
þennan hátt, þá er enn eftir
vandamál, sem er óhóflegt
vinnuálag prests á Ísafirði.
Virðist ýmsum að þetta mætti
leysa með því að auka sveigj-
anleikann hvað varðar sam-
starf og samvinnu prestanna
á svæðinu.

Gætu nágrannaprestar Ísa-
fjarðarklerks ef til vill tekið
að sér einhver vel afmörkuð
og skilgreind störf innan vé-
banda Ísafjarðarprestakalls til
að létta á sóknarpresti Ís-
firðinga fari svo  að aðstoðar-
prestsstarfið yrði sameinað
Vatnsfjarðarembættinu.

Samþykkt héraðsfundar
Breytingar á fyrirkomulagi

prestsþjónustu í Ísafjarðar-
prófastsdæmi voru til umræðu
á héraðsfundi prófastsdæm-
isins, sem haldinn var í Bol-
ungarvík 7. september sl.  Var
þar samþykkt einróma, að
unnið skuli að breytingum á
þessu sviði í samræmi við þær
hugmyndir, sem eru  reifaðar
í þessari grein.

Lokaorð

Þessi byggð hefur átt í
varnarbaráttu um nokkra hríð.
Fólk þarf að halda vöku sinni
hvað varðar alla hluti, að ekki
fjari svo undan að óbyggilegt
verði hér með öllu.  Þar reynir
m.a. á samstöðu íbúanna og
vilja þeirra til að vinna heils-
hugar að því sem byggðar-
laginu kemur best.

Einnig er óskandi að
Kirkjuþing noti nýfengið vald
sitt hvað varðar skipan sókna
og prestakalla skynsamlega
og kristilega, þannig að söfn-
uðir sem hafa þurft að ganga í
gegnum hremmingar í
byggðamálum, sem flestir
íbúar þessa lands hafa verið
lausir við, verði ekki sviftir
prestum sínum.  Beini ég þeim
eindregnu tilmælum til allra
þeirra sem þetta lesa, að þeir
hugi vel að því sem hér er rætt
og reifað,   gaumgæfi það og
vinni með öðrum að því að
farsælli lendingu verði náð.

-Sr. Valdimar Hreiðarsson.

Aldarafmæli Einars Guðfinnssonar

Fjölmenni heiðraði
minningu Einars

Bolvíkingar sýndu minn-
ingu hjónanna Einars Guð-
finnssonar og Elísabetar
Hjaltadóttur mikla virðingu
á sunnudag er þeir troðfylltu
félagsheimilið í Bolungarvík,
en þann dag voru liðin 100 ár
frá fæðingu hans.

Eins og kemur fram annars
staðar í blaðinu, fluttist Einar
26 ára gamall til Bolung-
arvíkur og hóf þar atvinnu-
rekstur. Einar naut óskoraðs

trausts samferðamanna sinna
og varð umsvifamesti at-
vinnurekandinn á staðnum.

Minningarsamkoman var
haldin á vegum bæjarstjórnar
Bolungarvíkur og hófst með
ávarpi bæjarstjórans, Ólafs
Kristjánssonar. Að því loknu
hófst dagskrá, sem afkom-
endur Elísabetar og Einars
höfðu veg og vanda af. Einar
Benediktsson, elsti Einarinn
af átta Einurum í þriðja ættlið,

sá um kynninguna og hélt utan
um dagskrána. Meginefni
samkomunnar var hins vegar
samantekt Einars K. Guð-
finnssonar alþingismanns um
líf og starf Einars Guðfinns-
sonar. Einar flutti erindi sitt
og nokkur barnabörn Elísa-
betar og Einars lásu úr Einars-
sögu ásamt bréfum sem
tengdust efninu. Þá fluttu þær
systur, Halldóra og Hildur
Einarsdætur, frumsamin er-

indi um Elísabetu Hjaltadótt-
ur, heimilis- og fjölskyldulíf í
Einarshúsi.

Á milli atriða voru síðan
söngatriði. Kvennakórinn í
Bolungarvík söng undir stjórn
þeirra Margrétar Gunnars-
dóttur og Guðrúnar B. Magn-
úsdóttur auk þess sem Söng-
fjelagið úr Neðsta flutti nokk-
ur lög.

Mjög góður rómur var
gerður að dagskránni sem var
ekki einungis fróðleg, heldur
jafnframt sett fram á afar
skemmtilegan hátt.

Á samkomunni flutti Kar-
vel Pálmason, fyrrverandi for-
maður Verkalýðs- og sjó-
mannafélags Bolungarvíkur
sérstaka kveðju frá félaginu
og færði niðjum Einars
blómakörfu í tilefni dagsins.

Húsfyllir var á minningarsamkomunni.

Karvel Pálmason færir Guð-
finni Einarssyni blómakörfu
frá verkalýðsfélaginu.

Einar K. Guðfinnsson, al-
þingismaður sá um megin-
efni dagskrárinnar.

Mæting kl. 10:30 við
íþróttavallarhúsið
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Rúmlega eitt þúsund manns tóku á móti hinum tignu gestum er þeir komu til Ísafjarðar síðdegis á fimmtudag.

Margrét Þórhildur
Danadrottning heim-
sækir norðanverða
Vestfirði

Ólafur Helgi Kjartansson, sýslumaður á Ísafirði útskýrir fyrir hinum tignu gestum
aðstæður þær sem sköpuðust er snjóflóðið féll á Flateyri.

Margrét Þórhildur II, Dana-
drottning eyddi fyrsta degi
heimsóknar sinnar á Íslandi á
norðanverðum Vestfjörðum
ásamt forsetahjónunum, hr.
Ólafi Ragnari Grímssyni og
Guðrúnu Katrínu Þorbergs-
dóttur, Henriki prins og fylgd-
arliði á fimmtudag í síðustu
viku. Hátíðarstemmning ríkti
allsstaðar sem gestina bar að
og víða blöktu íslenski og
danski fáninn við hún.

Gestirnir komu til Þingeyrar
kl. 14:30 með flugvél Land-
helgisgæslunnar og tóku
heimamenn á móti þeim. Frá

Þingeyrarflugvelli var haldið
að Þingeyrarkirkju þar sem
hópur barna og bæjarbúa beið
komu gestanna og sungu
börnin afmælissönginn fyrir
forsetann, en hann átti einmitt
afmæli þennan dag. Sr. Guð-
rún Edda Gunnarsdóttir prest-
ur á Þingeyri útskýrði fyrir
gestunum sögu kirkjunnar og
kirkjukórinn söng tvo sálma.
Við brottför var gestunum
færðar gjafir frá heimamönn-
um.

Frá Þingeyri var haldið að
Holti í Önundarfirði þar sem
sr. Gunnar Björnsson og

eiginkona hans, frú Ágústa
Ágústsdóttir tóku á móti
gestunum með hljóðfæraleik
sóknarprestsins. Síðan var
gengið til kirkju og gestirnir

nutu síðan kaffiveitinga . Næst
var ferðinni heitið til Flateyrar
þar sem íbúar bæjarins tóku á
móti drottningunni við minn-
isvarða um þá sem létust í
snjóflóðinu árið 1995. Börnin
færðu Margréti Þórhildi og
Guðrúnu Katrínu blómvendi
og bæði hjónin lögðu sinn
hvorn b lómakransinn að
minnisvarðanum. Þá sungu
grunnskólabörn fyrir gestina.

Frá Flateyri var haldið til
Ísafjarðar þar sem staðnæmst
var á Silfurtorgi.  Mannfjöldi
hafði safnast þar saman eða
rúmlega eitt þúsund manns,
og var gestunum vel fagnað.
Lúðrasveit Tónlistarskóla
Ísafjarðar spilaði og gestirnir
gengu einn hring um torgið.
Þegar komið var að Gamla
bakaríinu kom að spilandi
harmonikkuleikari og Ruth
Tryggvason og sonur hennar
Árni Aðalbjarnarson, færðu

Ólafi Ragnari stærðar af-
mælistertu í tilefni dagsins.

Frá Ísafirði héldu gestirnir
að Ósvör við Bolungarvík þar
sem Geir Guðmundsson,
safnvörður tók á móti þeim
klæddur sem verbúðarkarl.
Geir útskýrði fyrir gestunum
líf og störf í verbúðinni og
sagði gamansögur sem vöktu
kátínu gestanna. Þaðan var
haldið til Bolungarvíkur þar
sem Ólafur Kristjánsson, bæj-
arstjóri, bæjarbúar og skóla-
börn tóku vel á móti gestunum
við handverkhús Drymlu.

Skoðu gestirnir handverk
Bolvíkinga og tvær ungar
stúlkur spiluðu á harmonikku
við góðar undirtektir. Gest-
unum voru síðan færðar gjafir
að skilnaði og síðan var haldið
til Ísafjarðar þar sem þeirra
beið kvöldverður í Turnhúsinu
í Neðstakaupstað.

Heimsókn hinna tignu gesta
lauk síðan um kvöldið er þau
flugu til Reykjavíkur. Óhætt
er að segja að heimsóknin hafi
tekist hið besta þó svo að
veðurguðirnir hafi ekki verið
í sínu besta skapi þennan dag.

Árni Aðalbjarnarson færir forsetanum tertuna góðu.

TRYGGVI GUÐMUNDSSON HDL
HAFNARSTRÆTI 1 • ÍSAFIRÐI

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

  Fasteignaviðskipti

Stórholt 9
164,3 m² 6 herbergja

íbúð á 1. hæð t.v. ásamt
kjallara m/sér

inngangi. Hægt er að
ganga í garð af svölum.

Húsið er nýmálað og
bílaplan er malbikað

 Verð: 8,000,000,-

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

Árholt 12 - Úlfsá: 183,5 m²
einbýlishús á tveimur hæðum,
uppgert að mestu. Verð:
10,800,000,-
Bakkavegur 39: 201 m²
einbýlishús á 2 hæðum ásamt
innb. bílskúr. Verð: 13,500,000,-
Brautarholt 9: 140m² einbýlis-hús
á einni hæð ásamt bílskúr. Verð:
11.000.000,-
Fjarðarstræti 33: 176,5 m²
einbýlishús á tveimur hæðum.
Góður garður Verð: 8,500,000,-
Góuholt 1: 142m² einbýlishús í
góðu standi á einni hæð ásamt
bílskúr. Verð: 11,600.000,-
Góuholt 3:140,7m² einbýlishús

á einni hæð ásamt bílskúr.
Verð: 12,000,000,-
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,-
Heiðarbrún 4 - Bolungarvík:
140m² einbýlishús á einni hæð
ásamt bílskúr. Verð kr.
8,900.000,-
Heiðarbraut 6 - Hnífsdal:
133,3m² einbýlishús á einni
hæð ásamt bílskúr. Skipti á eign
á Ísafirði möguleg. Verð kr.
10,700.000,-
Hjallavegur 19: 242 m²
einbýlishús á 2 hæðum ásamt

2ja herbergja íbúðir
Aðalstræti 20: 94 m² íbúð á 4.
hæð til hægri í fjölbýlishúsi ásamt
sér geymslu. Tilboð óskast
Hlíf II, Torfnesi: 50,4 m² íbúð á
2. hæð í Dvalarheimili aldraðra.
Verð: 6,200,000,-
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,-
Urðarvegur 78:  73,2 m² íbúð á 3ju
hæð fyrir miðju í fjölbýlishúsi
ásamt sér geymslu. Verð:
5,400,000,-

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 aðeins:
2,900,000,-
Sólgata 8: 80 m² íbúð á neðri
hæð í þríbýlishúsi í góðu standi.
Verð: 5,800,000,-
Stórholt 13: 79,2 m² íbúð á 3ju

 Einbýlishús / raðhús

 3ja herbergja íbúðir

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

415 m² iðnaðar- og
viðgerðarhúsnæði ásamt
lagerhúsnæði. Tilboð óskast
Pólgata 5a: 127,7 m² 5 herb.
íbúð á e.h. í þríb.húsi ásamt 1/2
kjallara. Verð: 6,000,000,-
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.-
Túngata 12: 99 m² 4ra herb.
íbúð á miðhæð í þríbýlishúsi
ásamt bílskúr. Verð: 7,900,000,-
Túngata 18: 89,2 m² 4ra
herbergja íbúð í góðu standi á
3ju hæð í nýuppgerðu
fjölbýlishúsi. Möguleg skipti á
minni eign. Verð: 6,900,000,-
Urðarvegur 25: 154,6 m² 5-6
herb. íbúð í tvíbýlishúsi ásamt
bílskúr. Skipti á ódýrari eign
möguleg. Tilboð óskast

hæð t.h. í fjölbýlishúsi ásamt sér
geymslu. Verð: 6,000,000,-
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,-

 4-6 herbergja íbúðir

innbyggðum bílskúr. Sér íbúð á
neðri hæð Ýmis skipti möguleg.
Verð: 11,500,000,-
Hlíðarvegur 26a: 120 m²
timburklætt einbýlishús á 2
hæðum ásamt kjallara. Húsið er
óklárað  Verð 6,700,000,-
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,-
Seljalandsvegur 48: 188 m²
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr. Verð:
12,700,000,-
Seljalandsvegur 69: 180,6 m²
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr. Skipti áminni
eign mögul. Verð: 9,500,000,-
Seljalandsvegur 72: 112 m²
einbýlishús á tveimur hæðum.
Verð: 8,500,000,-
Silfurgata 9: 150m² einbýlishús
á 2 hæðum á besta stað á Eyrinni
ásamt geymslu, kjallara og skúr.
Verð:  6,900,000,-
Stakkanes 4: 144 m² raðhús á 2
hæðum ásamt bílskúr. Skipti
möguleg á eign á Eyrinni.
Verð: 9,900,000,-
Sundstræti 39: 227,2 m²
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr og kjallara.
Verð : 10,000,000,-
Tangagata 15b: 103 m² ein-
býlishús á tveimur hæðum ásamt
uppgerðum  geymsluskúr. Laust
fljótlega Verð:  6,200,000,-
Urðarvegur 13: 85 m² ein-
býlishús á einni hæð ásamt
kjallara. Skipti á stærri eign

Urðarvegur 26: 236,9m² raðhús
á tveimur hæðum ásamt inn-
byggðum bílskúr. Verð:
11,800,000,-
Urðarvegur 27: 190,5 m² ein-
býlishús á tveimur hæðum ásamt
bílskúr, góðum garði, svölum
og sólpallil. Tilboð óskast
Urðarvegur 58: 209 m²t raðhús,
byggt 1980.Innbyggður bílskúr.
Fallegt útsýni.Hagstæð  lán og
góð  kjör. Húsið er laust 1. júní.
Verð: 10,500,000,-

Stakkanes 12
144,5 m² glæsilegt raðhús á tveimur hæðum ásamt

bílskúr og sólstofu. Laust fljótlega
Verð: 11,800,000,- möguleg Verð: 5,500,000,-
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Gestirnir koma til kvöldverðarins í Turnhúsinu í Neðstakaupstað. Við borðhaldið. Margrét Þórhildur og Ólafur Ragnar sem er á tali við Henrik prins.

Birna Lárusdóttir oddviti

sjálfstæðismanna skrifar

Blásum til sóknar!
Að þremur dögum liðnum

tökum við stóra ákvörðun
sem varðar framtíð okkar
allra. Niðurstaða kosninga
mun fylgja okkur inn í nýja
öld og velferð okkar er undir
því komin að gott fólk veljist
til forystustarfa í bæjarfé-
laginu.

Undangengin ár hafa ver-
ið landsmönnum erfið - ekki
síst Vestfirðingum. Undan-
haldið hefur reynst okkur
dýrt og stór skörð hafa verið
höggvin í hóp okkar, sem
hér búum. Eftir eru dreifðir
flokkar þrautseigra íbúa,
sem neita að gefast upp. Sá
hópur býr yfir mikilli reyn-
slu og styrk, sem stundum
fær útrás í innbyrðis átök-
um, frekar en gagnsókn. Við
þekkjum það jafnframt úr
sögunni að foringjar verða
móðir á undanhaldi og sund-
urlyndi gerir vart við sig.
Slíkt er mannlegt eðli. Ég
læt lesendum eftir að dæma

Birna Lárusdóttir.

um það hversu vel þeim finnist
þessi samlíking eiga við á
okkar tímum.

En hvað kemur þetta bæjar-
stjórnarkosningum og kosn-
ingabaráttu við? Jú, ef sam-
líkingin á við í dag er víst að
við getum nýtt hana til þess
að meta stöðu okkar, læra af
hinu liðna og skipuleggja
næstu sókn. Það þarf að líta
yfir völlinn og kanna liðsafl-
ann í bænum. Margir eru

kappsfullir, sumir eru sárir
eða móðir - aðrir hafa heltst
úr lestinni.

Tilfinningar okkar eru
líka blendnar því andstæð-
ingurinn er sterkur og hefur
skert aðgang okkar að eigin
auðlindum. Þetta er órétt-
látt. Sér það enginn annar?
Fáum við enga utanaðkom-
andi hjálp? Sagan segir nei
og ég segi nei. Hjálpin verð-
ur að koma innanfrá. Hún
felst í nýrri, samhentri og
víðsýnni forystu, sem getur
safnað liðinu saman og
snúið vörn í sókn. Forystan
verður að nýta allan liðs-
aflann til að bera þau vopn
sem að gagni koma, gömul
sem ný. Aðeins fjölhæf og
sterk forysta, sem saman-
stendur af reyndu fólki og
nýju úr öllu byggðarlaginu,
er líkleg til sigurs.

Birna Lárusdóttir,
oddviti D-lista

sjálfstæðismanna

Frá nemendafélagi Framhaldsskólans

Tilkynning frá nokkrum
meintum eiturlyfjaneytendum

Á fundi sem haldinn var í
Grunnskólanum á Ísafirði
þann 12.05. sl. með frambjóð-
endum til bæjarstjórnar Ísa-
fjarðarbæjar, var rætt um það
hvar og hversvegna best væri
að hafa þá 3-4000 fermetra
sem áformað er að bæta við
Grunnskólann.  Nefndu menn
nokkra möguleika og voru
langt frá því að vera sammála.
Það sem fór fyrir brjóstið á
undirrituðum var það að einn
frambjóðenda sagði það óhæft
að hafa húsnæðið nálægt
Framhaldsskóla Vestfjarða
m.a. vegna þess að eiturlyfja-

vandi framhaldsskólanem-
enda myndi fljótlega hafa
áhrif á gagnfræðaskólanem-
endur með ófyrirsjáanlegum
afleiðingum.

Nemendur F.V.Í. eru fyrir
löngu orðnir þreyttir á svona
rógburði.  Vel má vera að um-
ræddur frambjóðandi hafi
þarna hlaupið á sig og ætti
hann þá að biðja nemendur
afsökunar.  Ef hann hins vegar
heldur að nemendur F.V.Í.
muni í löngu frímínútum
standa í röðum fyrir utan
grunnskólann og selja eiturlyf
þá ætti hann að kynna sér

málin örlítið betur.  Við vonum
svo sannarlega að frambjóð-
endur hafi meiri trú á okkur
en þetta.

Hálfdán Bjarki Hálfdáns-
son, nýkjörinn forseti nem-
endafélags F.V.Í.

Ásgeir Sigurðsson, ný-
kjörinn íþróttamálaráðherra
N.F.V.Í.

Sigríður Gísladóttir, ný-
kjörinn ritari N.F.V.Í.

Dóra Hlín Gísladóttir, ný-
kjörinn menningarviti N.F.V.Í.

Páll Ernisson, nýkjörinn fé-
hirðir N.F.V.Í.

Ársreikningar Ísafjarðarbæjar 1997

Heildarskuldir námu
1.600 milljónum króna

Ársreikningur bæjar-
sjóðs Ísafjarðarbæjar og
stofnana hans fyrir árið
1997 verður lagður fram til
fyrri umræðu á fundi bæjar-
stjórnar í dag, 20. maí.
Niðurstöður ársreiknings-
ins eru þær að frávik frá
fjárhagsáætlun ársins nema
191 milljón króna, mest í
rekstri.

Heildartekjur voru 1.256
milljónir króna en heildar-
gjöld námu 1.221 milljón
króna. Framlag úr rekstri
varð því 35 milljónir saman
borið við 134 milljóna
króna framlag úr rekstri á
árinu 1996. Útgjöld til
framkvæmda vegna ýmissa
verkefna á vegum bæjar-
sjóðs og stofnana hans
námu 480 milljónum króna
en tekjur á móti voru 220
milljónir króna. Afborganir
langtímalána námu 125
milljónum og tekin voru ný
lán að fjárhæð 237 milljónir
króna.

Heildarskuldir bæjar-
sjóðs og stofnana hans
námu 1.599 milljónum

króna í árslok 1997 og hafa
aukist um 175 milljónir króna
milli ára. Peningalegar eignir
á móti skuldum námu 304
milljónum króna á móti 347
milljónum í árslok 1996.
Peningaleg staða bæjarfélags-
ins er því neikvæð í árslok
1997 um 1.294 milljónir
króna á móti 1.077 milljónum
króna í árslok 1996. Fasta-
fjármunir námu 2.088 millj-
ónum króna í árslok 1997 á
móti 1.926 milljónum króna
árið áður. Eigið fé nam 794
milljónum króna í árslok 1997
en var 861 milljón í árslok
1996.

Ársreikningurinn ber með

sér að reksturinn var þung-
ur á síðasta ári, frávik frá
fjárhagsáætlun eru óvenju
mikil, útgjöld aukast mun
hraðar en tekjurnar og
heildarskuldir vaxa. Skatt-
tekjur urðu 706 milljónir
eða 18 milljónir lægra en
áætlað var. Launakostn-
aður varð 520 milljónir eða
59 milljónir umfram áætl-
un, fjármagnskostnaður
varð 110 milljónir eða 23
milljónir umfram áætlun
auk þess sem ýmsir aðrir
rekstrar- og fjárfestingar-
liðir urðu samtals 127
milljónir króna umfram
áætlun.

Á Náttúrugripasafni Bolungarvíkur er margt skemmtilegt að sjá úr dýraríkinu.

Náttúrustofa og Náttúrugripasafn opnuð

Fjölmenni viðstatt
Fjölmenni var viðstatt opn-

un Náttúrustofu Vestfjarða og
Náttúrugripasafns Bolungar-
víkur á laugardag.

Við athöfn í safninu bauð
Þorleifur Eiríksson, forstöðu-
maður safnsins gesti vel-

komna og Sveinn Bernódus-
son, formaður stjórnar Nátt-
úrustofu Vestfjarða flutti
ávarp. Þá flutti Guðmundur
Jakobsson formaður stjórnar
Náttúrugripasafns Bolungar-
víkur ávarp og Ólafur Krist-

jánsson bæjarstjóri sagði frá
aðdraganda að stofnun stofn-
ana tveggja. Þá var Steins Em-
ilssonar minnst og Jón Reynir
Sigurvinsson  flutti ávarp um
jarðfræði Vestfjarða. Þá var
gestum boðið upp á veitingar.
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Þorsteinn Jóhannesson 5. maður á lista

Sjálfstæðisflokksins í Ísafjarðarbæ skrifar

Kosningar í nánd
Þótt lítil umræða hafi skapast
um væntanlegar kosningar
Ísafjarðarbæ,  hafa framboðin
komið fram á sjónarsviðið,
með misjöfnum hætti þó, og
reynt að gera grein fyrir
stefnumálum sínum. Eins og
svo oft áður vóru það við Sjálf-
stæðismenn sem fyrstir riðu á
vaðið.  Stefnuskrá okkar var
stutt, hnitmiðuð en umfram
allt framsækin. Næst á eftir
sá stefnuskrá K-listans dags-
ins ljós og síðast fylgdi svo
B-listinn, en merkilegt nokk,
kjósendur hafa aðeins fengið
að sjá fyrrihluta stefnuskrár
hans, framhald fylgir.

Framboðin hafa svo fengið
tækifæri í tvígang til að gera
nánari grein fyrir stefnumál-
um sínum á sameiginlegum
fundum. Í fyrra skiptið á fundi
sem foreldraráð Grunnskól-
ans boðaði til. Það var eðlilegt
að á þeim fundi væri aðeins
rætt um skólamál og þá eink-
um, húsnæðismál skólanna.
Þar kom berlega í ljós munur
á framboðunum. Sjálfstæðis-
menn vilja leysa mál Ísafjarð-
ar á Eyrinni nánar tiltekið á

Þorsteinn Jóhannesson.

skólalóðinni, rétt eins og frá
er greint í stefnuskrá. K-listinn
vill byggja á Torfnesi, en
Bryndís hefur alltaf verið
sannfærð um að viðbótarhús-
næðið eigi að vera á skólalóð-
inni, rétt eins og Sjálfstæðis-
menn vilja, og lýsti hún yfir
löngun til að fá að skoða þá
hluti nánar með Sjálfstæðis-
mönnum eftir kosningar. Odd-
viti B-listans hefur jú skoðun
og ekki skoðun, það er alltof
dýrt að byggja uppp á Torfnesi
og sennilegast enginn mögu-
leiki að byggja í næsta ná-
grenni skólans. Jón Reynir 3.
maður á B-listanum er hins
vegar trúr sinni sannfæringu
um að enginn kostur sé betri
en Norðurtanga húsin.

Ekki var hægt eftir þennan
fund að lesa í vilja B-og K-
listans, þeir vóru opnir í báða
enda, og sýnist nú framsókn-
armennskan vera farin að
stinga sér víða niður.

Seinni fundurinn var svo
haldinn að frumkvæði Junior
Chamber í Alþýðuhúsinu
laugardaginn 17. maí.

Þar sannaðist það, sem und-

uppstillingu hans. Frummæl-
endur D-listans kynntu stefnu-
skrá sína og svöruðu því sem
fyrir þá var lagt undanbragða-
laust.

Tapað - fundið
Á þessum fundi udirstrikaði

oddviti B-listans úrræðaleysi
sitt og sinna manna. Þarna
mátti lesa að eiginlega væri
ekki nema um tvo kosti að
ræða, nefnilega D-lista sjálf-
stæðismanna eða K-lista fjór-
flokkana.

Vel á minnst, um leið og
auglýst er eftir framhaldi
stefnuskrár B-listamanna þá
er mig farið að langa til að sjá
2. mann á lista þeirra.  Er
einhver í feluleik?

Kjósandi góður, hafir þú
setið tvo áðurnefnda fundi,
hafir þú kynnt þér stefnumál
framboðanna þá ert þú ekki í
vandræðum með hvar setja
skal X-ið þann 23. maí nk.

X-D fyrir djörfung, fram-
sýni og opna stjórnsýslu.

Þorsteinn Jóhannesson 5.
maður á D-listanum

irritaður las, í annars ágætu
viðtali sem Hlynur Þór Magn-
ússon átti Við fyrsta mann á
K-listanum í BB fyrir nokkru,
og vildi ekki trúa, en þar sagði
oddvitinn að hann bæri ein-
ungis ábyrgð á alþýðubanda-
lagsmönnum  á bræðingslist-
anum, sem kenndur er við
bókstafinn K. Á fundinum
reyndi oddvitinn að tala um
lýðræði og lýðræðis ást þeirra
K-listamanna, sem hnoðuðu
saman lista og að því  loknu
var stofnað eithvert bæjar-
málafélag, sem á að bera list-
ann fram þrátt fyrir að það
hafi hvergi komið  nálægt

Guðmundur M. Daða-

son á Víkurlistanum í

Bolungarvík skrifar

Reiðhöll og
stærra

íþróttahús
 - framtíðarsýn í íþrótta- og æskulýðsmálum -

Aðstaða til íþróttaiðkunar
hefur lengi verið ágæt í Bol-
ungarvík.  Þar er góð sund-
laug og fyrir nokkrum árum
var grasvöllurinn á Skeiði
endurbyggður. En er það
nóg?  Hvert er framhaldið?
Á að halda áfram að styðja
knattspyrnuna á þennan
hátt?  Á að snúa sér að öðr-
um íþróttagreinum? Á að
styðja allar íþróttagreinar
jafnt?  Hver er okkar stefna,
okkar framtíðarsýn?

Að mínu viti þarf að horfa
fram á veginn og ákveða
hvað gera þarf til lengri tíma
litið.  Reiðhöll og stækkun
á íþróttahúsinu eru umræðu-
efni sem koma æ oftar upp.
Það er mín skoðun að ekki
eigi að varpa þessum hug-
myndum frá að óathuguðu
máli heldur kanna þær til
hlýtar. Hver kostnaðurinn
verður og hver ávinningur-
inn verður.

Það er þegar orðin stað-
reynd að í Bolungarvík er
greitt fyrir tamningar á hest-
um.  Atvinna hefur sem sagt
skapast í kringum hesta-
mennskuna og er það vel.
En þetta mál þarf að athuga
nánar. Segjum sem svo að
byggð yrði reiðhöll. Gjör-
bylting yrði á allri tamninga-
aðstöðu og aðstöðu fyrir
hestamenn almennt. Þeir
gætu haldið sín hesta-
mannamót og keppnir hér
eins og annars staðar á
landinu.  Fleiri íþróttagrein-
ar myndu njóta góðs af
höllinni því knattspyrnu-
menn gætu einnig nýtt hana
undir sína íþrótt eins og gert
er á höfuðborgarsvæðinu.
Hægt yrði að temja hesta í
enn stærri stíl en nú er gert
og skapa þannig enn fleiri
störf.  Stærsti ávinningurinn
gæti þó hugsanlega orðið
sá að temja hesta og selja
þá erlendis fyrir góðar
fúlgur.  Það er þegar gert
víðs vegar um landið og af
hverju ættum við ekki að
geta það líka?  Reiðhöll gæti
því ekki aðeins skapað störf
heldur auknar tekjur og er
víst að bæjarsjóður fagnar
þeim ávallt.

Á sínum tíma var aðeins
helmingurinn af íþróttahús-
inu byggður.  Það vantar því
hinn helminginn.  Athuga
þarf hvort betri nýting fáist
með stækkun hússins. Það
er staðreynd að aðstaðan

myndi batna til muna, t.d.
yrði hægt að leggja stund á
handknattleik, fleiri bad-
mintonvellir yrðu til, stærri
knattspyrnu- og körfu-
knattleiksvellir o.s.fr.  Hús-
ið yrði gert að löglegum
keppnisvelli og væri bæði
hægt að fá hingað lands-
leiki og keppni yngri
flokka.

Til dæmis sjá KA-menn
um keppni ungmenna-
landsliða í handknattleik á
næstunni og gætum við þá
tekið sambærileg verkefni
að okkur. Þannig gætum
við t.a.m. fengið tekjur í
bæjarfélagið. Rekstrar-
kostnaður myndi líklega
ekki aukast og því yrði
aðeins um byggingar-
kostnað að ræða.

Eins og áður segir þurf-
um við að horfa fram á
veginn og leggja grunn að
framtíðinni.  Ég sé mögu-
leika á að bæði reiðhöll og
stærra íþróttahús geti risið
í Bolungarvík.  Það yrði
mikil lyftistöng fyrir bæinn
og gæti gert margt gott fyrir
hann.  Betri íþróttaaðstaða
þ.a.l. betra íþróttafólk,
aukin atvinnutækifæri,
auknar tekjur, allt þetta
spornar við fólksflótta ekki
síst unga fólksins.  Einnig
gæti það orðið sterkur liður
í forvarnarstarfi gegn not-
kun vímuefna.  Mér finnst
vel þess vert að kanna
hugmyndir um reiðhöll og
stærra íþróttahús og mun
vinna að því innan Víkur-
listans.  Við þurfum ekki
að sækja allt til Reykja-
víkur, við getum skapað
það hér. R-listinn er þegar
til staðar.
Guðmundur M. Daðason,

skipar 13. sæti Víkur-
listans í komandi bæjar-

stjórnarkosningum.

Guðmundur  Daðason.

Bryndís Friðgeirsdóttir efsti maður á K-lista

Bæjarmálafélags Íafjarðarbæjar skrifar

Átján góðar ástæður til
að kjósa ekki íhaldið

Bryndís Friðgeirsdóttir.

þar sem fram kemur að ekki
er hægt að byggja við húsnæði
Grunnskólans á Ísafirði?

11. Vissir þú að Sjálfstæðis-
menn nota þessa sömu skýrslu
til að telja okkur trú um að nú
sé nóg pláss til að byggja við
grunnskólann á eyrinni?

12. Vissir þú að Sjálfstæðis-
menn neita að segja okkur
hvar þeir ætla að byggja á
eyrinni?

13. Vissir þú að Sjálfstæðis-
menn vita að Norðurtanginn
er á eyrinni?

14. Vissir þú að ef Sjálf-
stæðisf lokkurinn kemst í
meirihluta munu þeir karpa

um Norðurtangann allt kjör-
tímabilið?

15. Vissir þú að Landsbank-
inn lánar Sjálfstæðismönnum
húsnæði á Ísafirði til að reka
kosningabaráttu?

16. Vissir þú  hverjir höfðu
áður falast eftir þessu hús-
næði?

17. Vissir þú að Sjálfstæðis-
menn eru með í stefnuskrá
sinni að einkavæða hluta af
rekstri bæjarsjóðs með út-
boði?

18. Vissir þú að á getur þú
valið á milli Félagshyggju K-
listans og gamla Íhaldsins?

-Bryndís Friðgeirsdóttir.

1. Vissir þú hve margir
frambjóðendur Sjálfstæðis-
flokksins eru með fyrirtækin
sín skráð í Reykjavík?

2. Vissir þú hve margir
frambjóðendur Sjálfstæðis-
flokksins búa í húsnæði í eigu
hins opinbera?

3. Vissir þú að í Sjálfstæðis-
flokknum fer fram pólitísk
aftaka félaganna með reglu-
legu millibili?

4. Vissir þú að Sjálfstæðis-
flokkurinn ræður til sín hæst
launaða bæjarstjóra Íslands?

5. Vissir þú að Sjálfstæðis-
menn láta ganga undirskrifta-
lista gegn Torfnesi til að beina
leiðinni aftur niður í Norður-
tanga?

6. Vissir þú að það er hægt
að skrifa undir þessa Norður-
tangaleið á Fjórðungssjúkra-
húsinu okkar á Ísafirði?

7. Vissir þú að Sjálfstæðis-
menn á Íslandi eiga mikilla
hagsmuna að gæta sem kvóta-

eigendur?
8. Vissir þú að auðvalds-

menn fela oftast Sjálfstæðis-
flokknum að gæta hagsmuna
sinna?

9. Vissir þú að Sjálfstæðis-
menn kljúfa flokkinn sinn
með reglulegu millibili ef þeir
komast í meirihluta?

10. Vissir þú að Sjálfstæðis-
flokkurinn eyddi miklum pen-
ingum í að láta gera skýrslu

Auglýsingar og
áskrift sími

456 4560
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Kolbrún Halldórsdóttir bæjarfulltrúi Ísafjarðarbæjar fyrir Sjálfstæðisflokk skrifar

Valinn maður í hverju rúmi!
Í  Vesturlandi ritar Þorsteinn

Jóhannesson enn á ný og
leggur út frá því hversu ein-
huga  og samstillt fólk skipi
nú framboðslista Sjálfstæðis-
manna fyrir komandi kosn-
ingar.  Við töldum svo einnig
vera fyrir síðustu kosningar,
en þá sprengdi hann sam-
starfið.  Nú er að sjá hvort
það verður aftur sprenging,
þar sem listi Sjálfstæðis-
manna hefur áfram á  að skipa
fólki með reynslu á því sviði
þ.e. félaga mína af Í-listanum
og aðila sem fylgdu klofn-
ingsframboði Sigurlaugar
Bjarnadóttur til alþingis.  Þrátt
fyrir svokallaðan einhug hrikti
strax í stoðunum, því sama
dag og framboðsfrestur rann
út, dró einn af máttarstólpum
Sjálfstæðisflokksins á Ísafirði
Guðmundur Marinósson nafn
sitt af listanum og sagði af sér
trúnaðarstörfum á vegum
flokksins.

Sjálfstæðisflokkurinn hefur
verið flokkur hinna ýmsu
stétta er barist hefur fyrir sjálf-
stæði og athafnafrelsi ein-
staklinga, en svo er ekki leng-

Kolbrún Halldórsdóttir.

ur - flokkurinn er flokkur eig-
inhagsmunaaðila sem hafa
það eitt að markmiði að sölsa
undir sig eignir íbúa þessa
lands eins og fiskinn í sjónum,
þjóðarbankana og hálendi
Íslands.

Við höfum ekki farið var-
hluta af valdataflinu hér í bæ
og þykir mér miður hvernig
flokkurinn hefur staðið hér að
málum. Oft virðist mér sem
hagsmunir hinna ýmsu aðila
vegi þyngra en sameiginlegir
hagsmunir bæjarbúa.

Þegar fara átti með nem-
endur Grunnskólans á Ísafirði
inn í gamalt fiskvinnsluhús,
þá fannst mér við vera að sam-
þykkja óútfylltan víxil, þar
sem kostnaðartölur vegna
breytinga hússins hafa verið
á þrjá mismunandi vegu.  Þetta
minnti á þá leið er sjálfstæðis-
menn samþykktu 1992 þ.e.,
framkvæmdir við þjónustu-
deildina á Hlíf, sem kosta átti
12 milljónir, drógum við bæj-
arfulltrúar Í-lista og A-lista
þær kostnaðartölur í efa enda
sýndi það sig að kostnaður
fór í allt að 30 milljónir. Þar

vildum við ekki fara upp á
fjórðu hæð undir hanabjálka
með gamla fólkið okkar, við
vildum frekar taka neðstu
hæðina eða byggja einnar
hæðar hús fyrir framan Hlíf.
Þar var illa farið með fjármuni
og það var einmitt þetta sem
ég sá fyrir mér, þegar fara átti
með skólann í gamalt fisk-
vinnsluhúsnæði Norðurtang-
ans þar væri um sama að ræða
þ.e. óútfylltan víxil  á alltof
stórt og óhentugt húsnæði.

Nú er það öllum ljóst að
sjálfstæðismenn ætla áfram að
halda sig við þetta gamla
fiskvinnsluhúsnæði fyrir
skólahúsnæði eftir því sem
umræður þeirra voru á bæjar-
stjórnarfundinum þann 7. maí
s.l., þó svo þeir tali um á Eyr-
inni í stefnuskrá sinni. Það er
búið að kanna allt landrými
við Austurveg/Aðalstræti og
Silfurgötu, það er ekki pláss
fyrir frekari byggingar þar
ásamt lóð, þetta vita þeir.
Austurvöllur þ.e. blómagarð-
urinn hefur verið talinn með
sem lóð skólans til að uppfylla
þau norm sem til þarf í lóða-

stærð skólans. Ef sjálfstæðis-
menn ætla að byggja þar, hvar
verður þá lóð fyrir börnin og
hvar verða bifreiðastæði?  Við
þekkjum bifreiðastæðavand-
ann í miðbænum þegar í dag.

Nei gott fólk við eigum ekki
að troða öllu á Eyrina við erum
búin að horfa upp á vandræða-
ganginn við allar þessar tengi-
byggingar við Austurveg fyrir
skólann okkar, við eigum að
flytja unglingastigið upp á
Torfnes og byggja skóla sem
við getum verið stolt af að
bjóða börnum okkar og kenn-
urum. Gera skólann okkar við

Austurveg þannig úr garði að
yngri börnum okkar og kenn-
urum líði þar vel og séu í
vistvænu og öruggu umhverfi.

Við gerum ráð fyrir að reisa
byggingu fyrir unglingastigið
sem mun kosta okkur um 300
millj., við höfðum efni á sorp-
brennslu, nýjum miðbæ,
íþróttahúsum, o.fl.,o.fl., ef við
höfum ekki efni á að gera vel
við skólana, þá erum við
einfaldlega ekki samkeppnis-
fær við önnur sveitarfélög og
fólk mun þá væntanlega leita
annað.

Verum stórhuga og horfum
til framtíðar.Það er illa komið
fyrir okkur ef við getum ekki
hlúð að börnum okkar eins og
best verður á kosið á sama
hátt og önnur bæjarfélög eru
að gera víða um land.

Ef frambjóðendur hafa ekki
þá tiltrú á byggð okkar hér
sem til þarf þá er ekki hægt að
velja þá til forystu.

Ég þakka þeim stuðnings-
mönnum mínum sem stutt
hafa mig þau átta ár sem ég
hef starfað að bæjarmálum
Ísafjarðarkaupstaðar / Ísa-

fjarðarbæjar fyrir stuðninginn
og óska íbúum velfarnaðar á
komandi árum.

Að lokum ég mun ekki
styðja núverandi framboð
sjálfstæðismanna, þar sem ég
get ekki sætt mig við skamm-
sýni og stefnuleysi þeirra í
húsnæðismálum skólanna og
ábyrgðarleysi við stjórnun
bæjarfélagsins. Sjálfstæðis-
menn hlupust á brott þann 27.
nóvember s.l. og slitu þáver-
andi meirihluta undir hand-
leiðslu Þorsteins Jóhann-
essonar og formaður fræðslu-
nefndar Óðinn Gestsson sagði
af sér formennsku í fræðslu-
nefnd, sama var með Ragn-
heiði Hákonardóttur, hún
sagði af sér í bygginganefnd
leikskólans v/Torfnes. Svo
vilja sjálfstæðismenn fá um-
boð kjósenda enn á  ný!
Stjórnun bæjarfélagsins er
ekkert gamanmál sem hægt
er að leika sér að og hlaupast
á brott frá ef illa gengur.

-Kolbrún Halldórsdóttir,
bæjarfulltrúi Ísafjarðar-

bæjar fyrir Sjálfstæðisflokk.

Kjörfundur í Ísafjarðarbæ
Kjörfundur vegna sveitarstjórnarkosninga fer fram laugardaginn 23. maí

1998. Kjörfundur hefst í öllum kjördeildum  kl. 10.00 og lýkur kl. 22.00.

Kosið verður í Ísafjarðarbæ í sjö kjördeildum á eftirtöldum stöðum:

Ísafjörður:  ( 1. - 4. kjördeild )
Kosið verður í Grunnskólanum á Ísafirði og í Barnaskólanum í Hnífsdal. Í

Grunnskólanum á Ísafirði verða þrjár kjördeildir fyrir þá sem kosningarétt hafa
á Ísafirði og búa utan Hnífsdals. Í Barnaskólanum í Hnífsdal verður ein kjördeild
fyrir þá sem kosningarétt hafa og búa í Hnífsdal.

Suðureyri: ( 5. kjördeild )
Kosið verður í Félagsheimilinu á Suðureyri.  Þessi kjördeild er fyrir þá er búa

á því svæði er áður afmarkaðist af Suðureyrarhreppi.

Flateyri: ( 6. kjördeild )
Kosið verður í Grunnskólanum á Flateyri. Þessi kjördeild er fyrir þá er búa á

því svæði er áður afmarkaðist af Flateyrarhreppi og Mosvallahreppi.

Þingeyri:  ( 7. kjördeild )
Kosið verður í Félagsheimilinu á Þingeyri.  Þessi kjördeild er fyrir þá er búa

á því svæði er áður afmarkaðist af Mýrahreppi og Þingeyrarhreppi.
Yfirkjörstjórn vekur athygli kjósenda á ákvæði 55. gr. laga nr. 5/1998, en þar

segir:
,,Kjósandi skal gera kjörstjórn grein fyrir sér á kjörstað með því að

framvísa kennivottorði eða nafnskírteini eða á annan fullnægjandi hátt
að mati kjörstjórnar. Ef hann þannig á rétt á að greiða atkvæði sam-
kvæmt kjörskránni afhendir fulltrúi í kjörstjórn honum einn kjörseðil.�

Yfirkjörstjórn Ísafjarðarbæjar hefur á kjördag aðsetur í félagsmiðstöð Grunn-
skólans á Ísafirði, sími 456 3808.

Talning atkvæða hefst í Stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði að kjörfundi loknum
laugardaginn 23. maí 1998 og er öllum opin.

Yfirkjörstjórn Ísafjarðarbæjar
Björn Jóhannesson,

Aðalbjörg Sigurðardóttir,
Benedikt Bjarnason.

 Ágúst Oddsson læknir og fyrrv. forseti

bæjarstjórnar Bolungarvíkur skrifar

Ólaf áfram sem bæjar-
stjóra Bolungarvíkur

Laugardagurinn 23.maí n.k.
er ekki aðeins kosningadagur
heldur sá dagur sem ræður
úrslitum um hvort Ólafur
Kristjánsson verður áfram
bæjarstjóri í Bolungarvík.
Ólafur kaus sjálfur að taka
baráttusætið þ.e. 4. sætið á
lista Sjálfstæðismanna þegar
ljóst var að um samfylkingu
vinstrimanna yrði að ræða, R-
listann. Kosningarnar snúast
því fyrst og fremst um hvort
að Ólafur verði bæjarstjóri
Bolungarvíkur næstu 4 árin
óháð öllum kosningamálum
og stefnuskrám. R-listamenn
hafa heitið því að auglýsa
stöðu bæjarstjóra eftir kosn-
ingar nái þeir meirihluta í
bæjarstjórn. Með þessari yfir-
lýsingu eru þeir að lýsa van-
trausti á störf Ólafs sem bæj-
arstjóra undanfarin ár.

Kynni mín af Ólafi og hans
verkum, bæði sem samstarfs-
manni í bæjarstjórn til margra
ára en ekki síst sem baráttu-
manni fyrir viðgangi og ör-
yggi heilbrigðisþjónustu Bol-
víkinga, veldur því að ég teldi
það alvarlegt slys fyrir Bol-

yfirvalda er hann hafði for-
göngu um gerð staðarsamn-
ings sem tryggir Bolvíkingum
læknisþjónustu næstu árin á
sama tíma og læknaskortur er
að verða alvarlegt vandamál
á landsbyggðinni.

Ólafur Kristjánsson hefur
því bæði sýnt og sannað að
hann er ötull baráttumaður
fyrir málefnum Bolvíkinga og
einskis látið ófreistað að gera
hag okkar sem mestan og
bestan. Ég veit hvað ég og
Bolvíkingar eiga í dag með
Ólaf sem bæjarstjóra og er
ekki tilbúinn til að freista
gæfunnar í einhverju bæjar-
stjórahappadrætti R-listans.
Gamla máltækið ,,engin veit
hvað átt hefur fyrr en misst
hefur” er enn í fullu gildi. Ég
bið því Bolvíkinga að hugsa
málin vel áður en þeir hafna
Ólafi sem bæjarstjóra næstu
4 árin, ekki er víst að jafn
áhugasamur maður um heil-
brigðismál byggðarlagsins
komi í staðinn.

 Ágúst Oddsson læknir og
fyrrv. forseti bæjarstjórnar

Bolungarvíkur.

ungarvík yrði honum hafnað
sem bæjarstjóraefni D-listans.
Ég fullyrði að yfirburða kunn-
átta hans og þekking á stjórn-
sýslu þessa lands hefur gefið
Bolvíkingum mörg sóknar-
færi sem annars ekki hefðu
nýst. Ólafur hefur staðið öt-
ulan vörð um   Sjúkrahús Bol-
ungarvíkur og þau störf sem
stofnunin gefur en nokkur
undanfarin ár hefur þessi starf-
semi átt í vök að verjast vegna
sparnaðarhugmynda heil-
brigðisyfirvalda. Ólafur sýndi
einnig frumkvæði sem fáir
hafa haft þor að leika eftir
vegna andstöðu heilbrigðis-

Ágúst Oddsson.
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Aldarminning Einars Guðfinnssonar

1898  �  17. maí  �  1998

Úr Folafætinum
til Bolungarvíkur
Úr Folafætinum

til Bolungarvíkur
Saga Einars Guðfinnssonar er að miklu

leyti saga Bolungarvíkur á þeirri öld sem
nú er að kveðja. Ævi hans er sagan af
unga manninum sem byrjar með tvær

hendur tómar en lýkur löngu og farsælu
ævistarfi sem óskoraður höfðingi og
ókrýndur konungur í ríki sínu. Hann

komst ekki aðeins sjálfur til mikilla efna
á veraldlega vísu, heldur vakti hann

einnig yfir velferð „þegna“ sinna í smáu
og stóru að hætti hinna menntuðu ein-

valda fyrri tíðar, sem svo eru nefndir, og
safnaði þannig einnig auði á öðrum stað.

Hann var örlátur og gjöfull og efnaðist
ekki á harðdrægni í skiptum við aðra

menn, heldur við sjálfan sig.

þegar vel áraði til sjávarins,
enda var fyrst og fremst lifað
af sjávarnytjum. „Þegar ég var
að alast upp við Skötufjörð-
inn, var hann fullur af fiski og
lífi. Þorskur, síld og smokkur
gekk í fjörðinn árlega og þar
voru góð hrognkelsamið og
mikið um fugl, sel og hrefnu“,
sagði Einar Guðfinnsson nær
áttræður í samtali við Ásgeir
Jakobsson.

„Þorskur var venjulega í
firðinum frá því í júní og fram
á jólaföstu. Pabbi átti lítinn
bát, sem Súgandi hét, og reri
honum þegar fiskur var í
firðinum. Við fórum ungir að
hjálpa til, við Sigfús [bróðir
Einars]. Hann var snemma
áræðinn og ég hef varla verið
meira en átta ára, þegar hann,
sem þá var sjálfur ellefu ára,
fór að fara með mig einan

Einar Guðfinnsson ásamt Ólafi Thors  forsætisráðherra.

með sér að leggja og draga
línuna. Það var að vísu ekki
löng línan né langróið, en
hann gat kulað stundum og
það tutlar í fyrir þroskalitla
handleggi að draga línu á
höndum. Þegar að landi kom
hjálpaði mamma okkur að
bera upp aflann og gera hann
til og salta hann. Í aprílmánuði
fórum við að leggja grásleppu-
netin. Eftir það var rauðmag-
inn og grásleppan mikið notuð
til matar.“

Níu af fimmtán syst-
kinum komust upp

Hjónin í Litlabæ áttu fjölda
barna að þeirrar tíðar hætti og
var Einar eitt níu barna þeirra
sem komust til fullorðinsára
af fimmtán alls. „Aldrei man
ég til að við Litlabæjarbörnin

værum svöng, og ekki hef ég
heldur heyrt systkini mín hafa
orð á því, og voru þó munn-
arnir margir og við þurftum
mikið til okkar í mat, eins og
títt er um sveitabörn, sem mik-
ið eru á hlaupum og snemma
fara að hjálpa til. Því að það
gerðum við snemma öll syst-
kinin eftir því sem við uxum
úr grasi. Faðir okkar hélt okk-
ur til vinnu, en gætti þess jafn-
an að við hefðum nógan svefn
og nóg að borða.“

Ekki er að sjá að Einar
Guðfinnsson hafi beðið af því
stórfelldan skaða að fara
snemma að taka til hendinni,
þótt nú sé svo komið á síðustu
tímum í miðstýrðum „vel-
ferðarríkjum“ Vesturlanda, að
rætt sé um að banna ungling-
um undir lögaldri jafnvel að
bera út blöð einn klukkutíma

á dag, vegna hættu á varanlegu
tjóni á sál og líkama sakir
ofþrælkunar.

Skólagangan ekki
löng eða mikil

Formleg skólaganga Einars
Guðfinnssonar var ekki löng,
aðeins farskólanám í tvo vetur
um fermingaraldur. Lífið sjálft
og lífsbaráttan var honum
skóli, sem vel dugði. „Ekki
get ég neitað því, að oft hef ég
fundið sárt til þess á lífsleið-
inni, að hafa ekki átt þess kost
að læra... En þó að ég lærði
ekki til bókarinnar meira en
þetta, lærði ég að vinna og
bjarga mér í æsku og það getur
einnig reynst mönnum drjúg-
góður skóli, þegar út í lífið
kemur... Það er erfitt að segja

Velgengni Einars Guðfinns-
sonar byggðist á samverkan
margra þátta: Dugnaði og
vinnusemi, samviskusemi og
nákvæmni, forsjálni og fram-
sýni, góðri greind og skarpri
dómgreind, góðvild og hlýju,
auk þess sjötta skilningarvits
sem stundum er ranglega
blandað saman við heppni en
fylgir jafnan þeim sem sigra.

Þegar undirritaður kom til
Vestfjarða öllu ókunnugur
fyrir bráðum þrettán árum til
að kenna við Menntaskólann
á Ísafirði, heyrði hann þegar
margt um þennan mann og
„ættina“ í Bolungarvík. Það
er minnisstætt og kom veru-
lega á óvart, hversu hlýlega
römmustu allaballar jafnt sem
aðrir töluðu um Einar Guð-
finnsson og hans fólk, enda
þótt þarna væri sjálft „íhaldið“
í sinni tærustu mynd. Þessari
ætt var einkum lýst sem ann-
ars vegar góðviljuðu, glað-
legu, háttvísu og hlýju fólki,
og hins vegar myndarlegu og
sviphreinu. Sú lýsing átti
vissulega við alla þá afkom-
endur Einars og Elísabetar

konu hans sem undirritaður
kenndi og kynntist hér vestra
strax í upphafi. Og sú mynd
hefur ekki breyst síðan.

Einar Kristinn Guðfinns-
son, eins og hann hét fullu
nafni, fæddist að Litlabæ í
Skötufirði við Ísafjarðardjúp
17. maí 1898 (kirkjubók segir
reyndar 17. mars). Foreldrar
hans voru Halldóra Jóhanns-
dóttir úr Skagafirði og Guð-
finnur Einarsson frá Hvítanesi
við Djúp, sonur Einars Hálf-
dánarsonar snikkara og
kirkjusmiðs á Ísafirði, bróður
Helga Hálfdánarsonar sálma-
skálds og prestaskólakennara,
föður dr. Jóns Helgasonar
biskups. Einar snikkari var
sonur Hálfdánar Einarssonar
prófasts á Eyri við Skutuls-
fjörð. Af séra Hálfdáni er mik-
ill og merkur ættbogi.

Tutlar í fyrir
þroskalitla handleggi...
Litlibær í Skötufirði bar

nafn með rentu. Jörðin var
sáralítil og bar lítið bú, en
enginn var bjargarskortur þar
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um hvaða áhrif löng skóla-
ganga hefði haft á lífshlaup
mitt. Kannski hefði hún drep-
ið athafnaþrána. Það hefur
farið svo fyrir mörgum mann-
inum. Nokkuð hefði nú samt
þurft til, því að athafnaþráin
var ríkasti eðlisþáttur minn
og rauði þráðurinn í lífi mínu“,
sagði Einar Guðfinnsson
aldraður maður.

Sautján ára útgerðar-
maður og fiskverkandi
Nesið milli Hestfjarðar og

Seyðisfjarðar í Djúpi nefnist
Folafótur og ysti hlutinn
Tjaldtangi. Þaðan var róið eins
og víðar úr Fætinum og þang-
að fluttist fjölskyldan úr
Litlabæ árið 1917, en áður
voru feðgarnir í Litlabæ farnir
að róa þaðan. Tveimur árum
fyrr, þegar Einar Guðfinnsson
var sautján ára, réðst hann í
að kaupa þar gamalt timbur-
hús. Einnig keypti hann ver-
búðargarm úti í Seljadal á Ós-
hlíð, reif hann og flutti timbrið
inn í Tjaldtanga og byggði úr
því beitningaskúr. Þaðan reri
hann síðan sem formaður á
tveggja manna fari. Þar með
var Einar Guðfinnsson orðinn
útgerðarmaður og fiskverk-
andi á þeim aldri þegar ung-
lingarnir nú eru á öðru ári í
framhaldsskóla og mega bráð-
um ekki lengur bera út Mogg-
ann. Ári síðar keypti hann
helminginn í 6-7 tonna mótor-
bát, sem róið var úr Súðavík,
en var ekki með hann sjálfur.
Þegar Einar seldi eignir sínar
í Tjaldtanganum fimm árum
síðar og fluttist þaðan, voru

Einar Guðfinnsson.

þær virtar á liðlega tíu þúsund
krónur, sem voru góður pen-
ingur í þann tíð. „Það var strax
mikið kapp í mér við for-
mennskuna og einnig við sjó-
verkin. Ég held, að það hafi
ekki verið margir fljótari að
beita en ég og ég hélt mínum
hlut á móti flestum við að
fletja.“

Örlagaríkur vetur

Veturinn 1919 varð örlaga-
ríkur í lífi Einars Guðfinns-
sonar. Þá kynnstist hann konu
sinni og þá byrjaði hann að
róa frá Bolungarvík á bátnum
Svarta-Tóta, happafleytunni
sinni eins og hann nefndi
bátinn. Það var gamall sexær-
ingur, talinn ónýtur, sem Einar
keypti og lét gera upp. „Líkt
og vetrarvertíðarúthald okkar
Tjaldtangamanna [1919] mun
hafa verið hið síðasta á árabáti
í Bolungarvík, munum við
einnig hafa verið síðastir til
að halda þar verbúð með
fanggæslu að vetrarlagi...
Verbúð okkar Tjaldtanga-
manna stóð á kambinum út
við stíginn niður á Brjótinn,
það er yst á Búðarnesinu, sem
var löngu horfið og ekkert
nema nafnið eftir þegar þetta
var“, sagði Einar í samtali við
Ásgeir Jakobsson. Fanggæsl-
an, sem hér er getið, hét Elísa-
bet Hjaltadóttir. Henni er
þannig lýst, að hún hafi verið
glaðlynd og kát, en þó skaprík
og ákveðin og óvílin í mótlæti.
Hún var glæsileg stúlka,
hávaxin og vel farin í andliti
og hárið mikið. Það styttist í
að til tíðinda drægi með for-

manninum og henni. Þau
gengu í hjónaband 21. nóv-
ember 1919 og varð sambúð
þeirra gæfurík og afar löng,
eða nærfellt 62 ár.

Elísabet Hjaltadóttir, eigin-
kona Einars Guðfinnssonar,
fæddist í Bolungarvík 11. apríl
árið 1900., dóttir Hjalta Jóns-
sonar og Hildar Elíasdóttur,
sem bæði voru af þekktum
ættum hér vestra, Ármúlaætt,
Hólsætt í Bolungarvík og
Eldjárnsætt. Börn Hjalta og
Hildar voru fimm talsins og
Gísli elstur.

Ýmis útispjót í Hnífsdal
Um áramótin 1919-20 sett-

ust þau Einar og Elísabet að í
Hnífsdal, en þar var meira
atvinnulíf og meiri framtíðar-
möguleikar en inni í Folafæti.
Þar var Einar ráðinn til að
taka á móti fiski fyrir Hæsta-
kaupstað hf. í ákvæðisvinnu
og gat því ráðið tíma sínum
sjálfur og tekið að sér ýmis
aukastörf til að drýgja tekjur-
nar. Meðal annars setti Einar
upp kaffisölu í samkomuhús-
inu í Hnífsdal, en ekki entist
hann lengi við þann rekstur –
„því að bæði var, að ég man
ekki til að ég hagnaðist á hon-
um og mér fannst hann mæða
um of á konu minni. Þannig
hafði ég ýmis spjót úti til að
afla mér tekna og hafði fljótt
góðar tekjur, miðað við það,
sem þá gerðist.“ Í Hnífsdal
gerði Einar út tvær skektur
um tíma. Þar bjuggu þau hjón
í fimm ár.

„Af árunum í Hnífsdal varð
mér fyrsta árið þyngst í

einkalífinu; þá missti ég föður
minn af slysförum [í desember
1920] og sama haustið misst-
um við fyrsta barnið okkar...
Þetta var okkur þungt áfall
fyrsta búskaparárið. Veikindi
sóttu á konu mína og haldið
var, að þar væri um að ræða
anga af spönsku veikinni.
Elísabet hafði ekki tekið hana
haustið 1918, þrátt fyrir hjúkr-
unarstörf sín á heimilum
sjúkra.“

Tvær hendur tómar á ný

Hnífsdalsdvölin varð Einari
þung á fleiri vegu, áður en
lauk. Fjárhagslega vegnaði
honum vel þangað til síðasta
árið. „Ég hafði keypt hús mitt
dýrt, a.m.k. fyrir mína fjár-
hagsgetu, og þurfti því að
vinna baki brotnu til að kom-
ast úr skuldunum. Síðasta árið
tapaði ég því, sem ég hafði
önglað saman í Hnífsdal...
Vissulega er mér minnisstætt
að tapa öllum eigum mínum,
sem kostað höfðu mikla
vinnu, en eignir koma og fara
eftir því sem kaupin gerast á
eyrinni, en hinir dánu koma
ekki aftur.“

Eignalaus maður kaupir
stóreignir og stofnar

fyrirtæki í Bolungarvík
En Einar Guðfinnsson hafði

sýnt það og sannað, að hann
var lánstrausts og alls annars
trausts verður. Eignalaus
keypti hann síðla árs 1924
eignir Hæstakaupstaðar hf. í
Bolungarvík. Kaupsamning-

Elísabet Hjaltadóttir.

urinn var dagsettur 1. nóvem-
ber 1924 og við þann dag mið-
ast stofnun fyrirtækis hans í
Bolungarvík. Eignir þessar
voru verbúð með skúr, fiskhús
með skúr, lítil verslunarbúð
ásamt skemmu og uppsátur
fyrir tvo báta. Kaupverðið var
átján þúsund krónur, og allt í
skuld. Fyrir utan þann dugnað
og kraft og heiðarleika sem
Einar sjálfur hafði sýnt, ungur
maður, bar einnig við að sagt
væri: „Nú, þú ert sonur hans
Guðfinns í Litlabæ. Þá er
óhætt að lána þér.“

Í Bolungarvík voru miklir
aðflutningar fólks og miklar
framfarir á fyrsta áratug þess-
arar aldar. Þaðan var fyrst róið
á mótorbát á Íslandi vorið
1903. Það var Stanley, bátur
Árna Gíslasonar, sem ritaði
Gullkistuna. Um 1910 hætti
plássið að vaxa og upp úr 1915
tók því að hnigna. Ástæða
þess var ekki síst erfið hafnar-
skilyrði, þegar bátar stækk-
uðu. Sjóskaðar voru miklir og
sárir. Útgerðarmenn fóru ann-
að.

�Þú ert ekki kjarklaus...�

„Það væri að hylma yfir
sannleikann, ef ég segði, að
Víkin hefði boðið mér eða
öðrum ungum framgjörnum
manni opinn faðminn vorið
1925, þegar ég fluttist þangað
búferlum. Ég hlaut að gera
mér ljósa erfiðleikana, sem
alls staðar blöstu við. Nokkru
eftir að ég var kominn, sagði
góður Bolvíkingur við mig:
Þú ert ekki kjarklaus, Einar,
að setja þig hér niður, eins og

horfurnar eru nú í þessu
plássi... Annar Bolvíkingur
sagði löngu síðar: Það grunaði
mig ekki, Einar, þegar ég sá
búslóð þína á Brjótnum á
skírdag 1925, að þú ættir eftir
að eignast alla Bolungarvík.“

Bolvíkingar seinteknir
„Mér var svo sem ekki tekið

með neinum fagnaðarlátum,
enda ekkert tilefni til þess“,
sagði Einar Guðfinnsson í
samtali við Ásgeir Jakobsson.
„Ég var ekki fyrsti maðurinn,
sem kom til Bolungarvíkur til
að freista þess að græða þar á
útgerð og fiskkaupum. Bol-
víkingar hafa líka alla tíð verið
heldur seinteknir fyrir að-
komumenn. Það væri þó al-
rangt að segja, að mér hafi
verið tekið illa. Það létti mér
aðkomuna, að ég þekkti fjölda
manna eftir vertíðarróðra
mína úr plássinu. Svo fóru
sveitungar mínir að flytja út
eftir einn af öðrum og frænda-
og vinafylgi mitt jókst fljót-
lega. Það leið því ekki á löngu,
þar til ég féll ágætlega inn í
þetta kunnuglega umhverfi og
fann mig heima í plássinu og
varð Bolvíkingur í húð og hár
og allt mitt fólk. Ég hafði strax
þann háttinn á, að ganga með
verkafólki mínu í öll verk eftir
því sem þurfti, hvort heldur
var útskipun, flatning eða
fiskbreiðsla. Fólkið fann fljótt,
að ég var einn af því. Þegar
svo árin liðu og menn sáu, að
ég lagði það sem mér áskotn-
aðist og atorku mína í að
byggja upp fiskiflotann og at-
vinnutækin í þorpinu, en
bruðlaði ekki fjármunum eða
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Börn Einars Guðfinnssonar og Elísabetar Hjaltadóttur ásamt mökum sínum. Fremri röð frá vinstri: Helga Aspelund, Margrét Kristjánsdóttir, Kristín Marsellíusdóttir, Sigrún
Óskarsdóttir, Hildur Einarsdóttir, Guðrún Halldóra Jónsdóttir, Halldóra Einarsdóttir og María Haraldsdóttir. Aftari röð frá vinstri: Pétur G. Einarsson, Jón Fr. Einarsson, Guðnundur
Páll Einarsson, Jónatan Einarsson, Benedikt Bjarnason, Hjalti Einarsson, Haraldur Ásgeirsson og Guðfinnur Einarsson.

flutti þá burtu, fór fólkið að
treysta mér og fann, að hagur
minn var jafnframt hagur
byggðarlagsins. Þá fór ég að
eignast trausta samstarfs-
menn, sem hugsuðu um hag
fyrirtækja minna eins og eigin
hag og vildu allt fyrir mig
gera.“

Neitun bankans
varð lán Einars

Einar Guðfinnsson náði
strax sæmilegri fótfestu í fisk-
kaupum í Bolungarvík, enda
þótt honum væri í upphafi
neitað um alla fyrirgreiðslu í
Landsbankanum. Pétur Odds-
son útgerðarmaður í Bolung-
arvík var stór viðskiptamaður
þar og átti í erfiðleikum og
bankinn vildi ekki greiða götu
manns í samkeppni við hann.
Afstaða Péturs sjálfs til Einars
var hins vegar allt önnur. Neit-

un bankans varð Einari reynd-
ar til happs þegar upp var stað-
ið. Þetta voru ár gjaldþrota og
hruns vegna verðsveiflna,
hækkunar á gengi íslensku
krónunnar og verðlækkunar á
erlendum mörkuðum. Flestir
fiskkaupendur í landinu römb-
uðu á gjaldþrotsbarmi 1926
og margir fóru alveg yfir um.
En Einar Guðfinnsson, sem
hafði byrjað á núlli í Bolung-
arvík vorið 1925, átti í árs-

byrjun 1927 höfuðstól sem
svaraði til andvirðis tveggja
4-5 tonna vélbáta.

Tvenns konar tengsl
við Bjarna Eiríksson

Annað sem gerði Einari
erfitt fyrir í upphafi var skortur
á fullnægjandi aðstöðu til
þurrkunar á fiski og geymslu
á þurrum fiski. Hann samdi

því við Bjarna Eiríksson kaup-
mann og útgerðarmann um
verkun og geymslu á fiski og
reyndar einnig við Pétur
Oddsson. Tengsl þeirra Einars
Guðfinnssonar og Bjarna
Eiríkssonar urðu þó enn nán-
ari áður en lauk, þótt alla tíð
ættu þeir líka í samkeppni,
því að hjónin Hildur Einars-
dóttir og Benedikt Bjarnason
í Bolungarvík eru börn þeirra.

Landsbankinn breytti fljót-
lega um afstöðu til Einars
Guðfinnssonar og árið 1928
fékk hann lán þar til kaupa á
eignum Péturs Oddssonar.

Eftir þetta fóru umsvif
Einars Guðfinnssonar vax-
andi með hverju ári og hverj-
um áratug, þrátt fyrir að
stundum gæfi á bátinn í takt
við sveiflur í fiskafla og efna-
hagsmálum þjóðarinnar. Sú
saga verður ekki rakin lengra
hér, enda flestum sæmilega
kunn.

Elísabet og Einar

Ásgeir Jakobsson segir svo
m.a. um sambúð og samband
hjónanna Elísabetar Hjalta-
dóttur og Einars Guðfinnsson-
ar: „Hann aflaði fanga, en hún
sá um heimilishaldið. Einar
fór á fætur og út til starfa fyrir
allar aldir, kom heim til að
borða um hádegið, lagði sig
stundarkorn og var síðan
rokinn aftur og sást ekki
heima fyrr en um kvöldmat
og fór þá tíðum út eftir
kvöldmatinn að vinna á skrif-
stofunni. Hann átti það svo
til, að fylla hús sitt gestum til
máltíða, og mundi þá ekki
ævinlega eftir að tilkynna
konu sinni um boðsgestina.
Elísabet Hjaltadóttir gerði

manni sínum kleift að einbeita
sér þannig að störfum sínum,
og hlutur hennar er því ekki
smár í Einarssögu, þótt hún
hafi dvalið á baksviði hennar.“

Við ýmis tækifæri vottaði
Einar Guðfinnsson eiginkonu
sinni ást sína og virðingu og
lýsti blessun góðs hjóna-
bands. Í brúðkaupsveislu
Hildar dóttur þeirra og Bene-
dikts Bjarnasonar sagði hann
m.a.: „Ég tel mig hafa verið
mikinn gæfumann, en mín
stærsta gæfa er þó, að hafa átt
gott heimili, góða konu og
góð börn. Þegar hjón fara að
búa saman, er hætt við, að
ýmsir eiginleikar komi í ljós,
sem hvort um sig hefur ekki
þekkt áður í fari hins. Þá verða
hjónin að hafa það hugfast,
að sveigja sig sem mest, hvort
fyrir sig að vilja hins, og muna
þá málsháttinn: Sjaldan veldur
einn, þá tveir deila.“

Í Einarshúsi

Á gullbrúðkaupsdegi þeirra
Elísabetar og Einars skrifar
Sigurður Bjarnason frá Vigur,
ritstjóri Morgunblaðsins:

„Gæfa Einars Guðfinns-
sonar er Elísabet Hjaltadóttir.“
Einnig segir Sigurður: „Heim-
ili þeirra Elísabetar og Einars
hefur verið eitt mesta myndar-
og risnuheimili á Vestfjörðum.
þar hefur jafnan ríkt reglusemi
og einstæð samheldni og hátt-
prýði. En því fór fjarri, að þar
væri alltaf logn og kyrrð
meðan hinn fjölmenni barna-
hópur var heima. Þvert á móti
var þar líf og gleði, starf og
annríki. Í Einarshúsi hafa
yngri sem eldri kunnað að
skipta tímanum milli vinnu
og leiks. Börnin ólust upp við

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

Fasteignaviðskipti

ÍSAFJÖRÐUR:

Aðalstræti 13: Efri hæð í tvírýlishúsi
ásamt hálfum kjallara og tvöföldum
bílskúr. Laus.
Mánagata 6: Efri hæð 155m² 5-6
herbergja. Laus fljótlega. Verð:
6.300.000,-
Pólgata 4: 5 herbergja íbúð á 3.
hæð. Verð: 3.600.000,-
Stakkanes 6: Rúmlega 140m²
raðhús ásamt bílskúr og sólstofu.
Verð 11.500.000,-
Pólgata 6: 3ja herbergja íbúð á 3.
hæð. Laus fljótlega.

Eftirtaldar eignir eru einungis sýnishorn úr sölu-
skrá okkar, leytið nánari upplýsinga á skrifstofu.

Urðarvegur 78: Glæsileg 3ja
herbergja íbúð á 2. hæð. Skipti á
ódýrari eign á Eyrinni koma til greina.

BOLUNGARVÍK:

Holtabrún 5: Ca. 140m² ein-
býlishús ásamt bílskúr.
Hafnargata 7: 86m² neðri hæð í
tvíbýlishúsi.
Höfðastígur 6: U.þ.b. 80m² kjall-
araíbúð. Íbúðin er laus. Verð:
1.200.000,-
Stigahlíð 2 og 4:  2ja og 3ja
herbergja íbúðir. Verð: 1.500.000,-
til 3.000.000,-
Skólastígur 21:  3ja herbergja íbúð
á 1. hæð. Íbúðin er mjög falleg og er
auð. Verð kr. 3.700.000,-
Traðarland 10: Einbýlishús ásamt
bílskúr. Verð: 7.200.000,-
Völusteinsstræti 3: Einbýlishús
ásamt bílskúr.
Völusteinsstræti 28: 150m²
einbýlishús á tveimur hæðum ásamt
bílskúr. Nýuppgert að utan. Verð:
7.000.000,-.

FLATEYRI:Hlíðarvegur 14: Einbýlishús - kjallari, hæð og óinnréttað ris. Grunnflötur
ca. 90m². Húsið er nýuppgert að mestu. Verð: 10.400.000,-

Sunnuholt 1: Eitt glæsilegasta húsið í bænum. 277m², ásamt bílskúr.

Stórholt 11: 3ja herbergja íbúð á
3. hæð fyrir miðju. Laus. Verð:
4.300.000,-
Stórholt 13: 4ra herb. íbúð á 2. hæð
ásamt bílskúr. Skipti á ódýrari eign
eða jafnvel bíl koma til greina. Íbúðin
er laus. Verð kr. 7.800.000
Strandgata 5: Hnífsdal, 2ja herb.
íbúð 65 m² á 2. hæð í sambýlishúsi.
Íbúðin er laus. Verð kr. 2.000.000
Strandgata 7: Þetta hús er nú til
sölu á aðeins kr. 6.500.000,-
Urðarvegur 60: Glæsilegt raðhús,
alls rúmlega 200m², ásamt bílskúr.
Skipti á minni eign á eyrinni koma til
greina. Tilboð óskast.

Sætún 4: 190m² raðhús. Verð:
1.400.000,-

Bárugata 3: 2x60m² einbýlishús
ásamt garðhúsi og stórum bílskúr.
Afarfalleg eign.
Eyrargata 5:Einbýlishús, kjallari,
hæð og ris. Grunnflötur ca. 45m².
Húsið er laust. Verð: 3,000,000,-
Hafnarstræti 23: Einbýlishús ásamt
bílskúr. Húsið er laust. Verð:
2,600,000,-

PATREKSFJÖRÐUR:

Aðalstræti 23: Lítið einbýlishús.
Húsið er laust. Verð: 600.000.-
Hjallar 10: Einbýlishús - laust.
Verð: 3.600.000,-

SUÐUREYRI:
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að vinna strax og þau gátu.
Það varð þeirra gæfa.“

Barnahópurinn var fjöl-
mennur, sagði Sigurður frá
Vigur. Þeim hjónum, Elísa-
betu og Einari, fæddust níu
börn. Elsta barnið, Guðfinnu,
sem fæddist haustið 1920,
misstu þau tæpra þriggja
mánaða gamla. Hin börnin
átta lifa öll, sex synir og tvær
dætur, og eru afkomendurnir
orðnir fleiri en undirritaður
komi á það nokkurri tölu, en
þeir munu vera komnir eitt-
hvað á annað hundraðið.

Elísabet Hjaltadóttir tók
mikinn og margvíslegan þátt
í félagsmálum og félagsstarfi
í Bolungarvík. Einar átti sæti
í hreppsnefnd Hólshrepps í
þrjátíu ár og sýslunefnd Norð-
ur-Ísafjarðarsýslu í 37 ár, eða
allt þar til Bolungarvík hlaut
kaupstaðarréttindi árið 1974.
Á Fiskiþingi átti hann sæti í
35 ár, í stjórn Vinnuveitenda-
sambands Vestfjarða í mörg
ár, í stjórn Fjórðungssam-
bands Vestfirðinga og í stjórn
Skeljungs hf. frá stofnun
félagsins, svo eitthvað sé talið.
Þrisvar tók hann sæti á Al-

þingi sem varaþingmaður
fyrir Sjálfstæðisflokkinn.

Þennan virðingarvott
 met ég mikils, en...

Einar Guðfinnsson var
fyrsti og eini heiðursborgari
Bolungarvíkur og var einnig
sæmdur stórriddarakrossi
íslensku Fálkaorðunnar með
stjörnu. Að leiðarlokum sagði
Einar þó: „Þennan virðingar-
vott samferðamannanna met
ég mikils, en mesta gleði veitir
mér að ganga um þennan bæ
nú og bera hann saman við
það þorp, sem var.“

Elísabet Hjaltadóttir and-
aðist 5. nóvember 1981 og
höfðu þau Einar þá verið í
hjónabandi í nærfellt 62 ár.
Einar Guðfinnsson lést 29.
október 1985.

Þessi fátæklega samantekt
er einkum byggð á bók Ásgeirs
Jakobssonar rithöfundar,
Einars sögu Guðfinnssonar,
miklu verki, sem út kom hjá
Skuggsjá fyrir tuttugu árum.
– Hlynur Þór Magnússon. Einar Guðfinnsson á yngri árum.

Sigríður Bragadóttir, 5. maður á K-lista

Bæjarmálafélags Ísafjarðarbæjar skrifar

Bærinn minn, Ísafjarðarbær
Hvers vegna er ég, verka-

konan, að skipta mér af bæjar-
málefnum?  Þetta er spurning
sem ég er oft spurð að.  Mitt
svar er þetta:

Ég er borin og barnfædd á
Ísafirði og því er ég komin í
framboð til að hafa áhrif á
gang mála í bæjarfélaginu,
bænum sem alið hefur mig
upp.  Mér hefur alla tíð fundist
það forréttindi að búa hér og
er stolt af því. Ég þekki önnur
bæjarfélög og tala því af reyn-
slu. Það er hvergi betra að
vera barn en einmitt í slíkum
bæ sem þessum. Ég man þá
tíð þegar ég var krakki, hvað
allt var auðvelt. Fjaran, hlíðin
og hvað eina, allt var vettvan-
gur leiksins og hætturnar fáar,
vinirnir margir og allir, stórir
sem smáir, litu eftir barninu
sem var að leik. Einmitt þess
vegna vil ég ala mín börn upp
í umhverfi sem þessu.

Það sem angrar mig, er öll
sú neikvæða umræða, sem á
sér stað hjá okkur og um
okkur.  Það er við marga að
sakast í þeim efnum, sérstak-
lega fréttaflutningur fjölmið-
la, líka sumra einstaklinga,
hann er svo neikvæður að
stundum keyrir úr hófi. Mér
finnst, við íbúarnir, eigum að
bregðast við og breyta þessu.
Með hverju, jú að segja frá
því góða sem hér er að gerast.
Fáum fréttamenn til að segja
líka frá öðru en gjaldþrotum
manna og slysförum, kvóta-
braski og hrepparíg, það eru
til fréttir héðan af afreks-
mönnum og tíðindum sem
gleðja okkur.

Þegar þessar línur eru ritað-

Sigríður Bragadóttir.

um hjá okkur.  En ánægjulegt.
Hvað er betra fyrir okkur en
að vita að tæknin er að flytja
okkur inn á nýja braut. Kenn-
arinn mikli er mættur á stað-
inn, reyndar á sjónvarpsskjá,
en hann gerir sama gagn þar
eins og við værum á staðnum.
Þetta er góð frétt!  Ég veit að
framhaldið verður, fleiri
námsgreinar t.d. sjávarútvegs-
braut.

Þá er eitt eftir fyrir mig að
segja ykkur í þessari stuttu
grein minni.  Til að lifa verðum
við að hafa eitthvað að lifa á.
Meginforsendan til að blóm-
leg byggð verði hér áfram, er
að okkur verði tryggður að-
gangur að auðlegð þeirri sem

er við túnfótinn okkar, fiski-
miðunum. Þann rétt okkar
verðum við að tryggja. Við
verðum að fá Alþingi Ís-
lendinga til að sinna byggða-
málum okkar og snúa vörn í
sókn fiskimiðin eru allra Ís-
lendinga, en ekki bara fárra.

Að lokum vil ég hvetja alla
íbúa Ísafjarðarbæjar til að
styrkja og efla framboð K-
listans, þar eru saman komnir
margir sterkir kraftar sem
aldrei hafa notið sín til fulls
einir og sér, en núna er lag,
þeir eru sameinaðir og ég veit
að þar liggur styrkur þeirra og
um leið okkar.

-Sigríður Bragadóttir, 5.
maður á K-lista.

ar er rétt nýbúið að segja okkur
frá nýlundu sem gladdi mig
ósegjanlega. Háskólinn á
Akureyri er að byrja með
fjarkennslu í hjúkrunarfræð-

Ísafjarðarkirkja
Fjölskyldan og sorgin; fræðslukvöld um þetta efni verður í

safnaðarheimilinu, fimmtudaginn 21. maí kl. 20:30. Júlíus
Halldórsson, sálfræðingur flytur erindi. Allir velkomnir.

Sunnudaginn 24. maí verður almenn guðsþjónusta kl. 14:00. Að
messu lokinni mun kvenfélag Ísafjarðarkirkju verða með kaffisölu.
Sýnd verða ný altarisklæði, höklar og fleira sem kirkjan á.

Margrét II
Danadrottning
Vestfirðingar fengu góða gesti 14. maí síðast liðinn.

Drottning Danmerkur, Margrét Þórhildur, kom til Íslands
til þess að sýna kirkjulistaverk sín gerð úr textíl. Sýning
þeirra var þáttur í Listhátíð í Reykjavík. En Listahátíð
1998 var opnuð við hátíðlega athöfn laugardaginn 16. maí
og þá var sýning drottningar einnig opnuð í Þjóðminja-
safninu í Reykjavík.

Í tilefni sýningarinnar kom drottning í einkaheimsókn til
Íslands. Svo skemmtilega vildi til að komu hennar til
landsins bar upp á afmælisdag forseta Íslands. Forseti
Íslands vildi sýna Margréti Danadrottningu Vestfirði og
verja til þess afmælisdegi sínum. Sennilega gerum við
Vestfirðingar okkur ekki fulla grein fyrir því hversu mikla
virðingu Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands, sýnir
okkur Vestfirðingum með því að heimsækja okkur með
þjóðhöfðingja Danmerkur. Drottning kom til Íslands, ásamt
eiginmanni sínum Hinrik prins og fylgdarliði
um hádegisbil og flugvél Landhelgisgæsl-
unnar lenti á Þingeyri laust fyrir klukkan
hálf þrjú sama dag. Engin bið var á því að
koma vestur. Veður var ekki sérlega gott
og reyndar hafði veðurútlit verið
heldur slæmt. En Vestfirðingar í
þessu tilviki, Ísfirðingar úr
Vestursýslunni, frá Ísafirði og
úr Norðursýslunni, það er að
segja úr Bolungarvík, sýndu
hinum tignu gestum, tveimur
þjóðhöfðingjum ásamt mök-
um, mikla virðingu. Alls staðar
mætti almenningur til þess að
fagna Danadrottningu og fylgd-
arliði.

Tíminn var naumur. En
allt gekk upp. Þingeyrar-
kirkja var heimsótt og fjöldi
fólks beið heimsóknarinnar.
Þar söng kirkjukórinn og
sóknarprestur, séra Guðrún
Edda Gunnarsdóttir, sagði
frá kirkjunni. Í Holti nutu
þjóðhöfðingjarnir þess að sóknarpresturinn, séra Gunnar
Björnsson, er listamaður. Hann lék á selló og sunginn var
sálmur. En auk þess buðu prestshjónin hinum tignu gestum
kaffi og meðlæti, sem frú Ágústa Ágústsdóttir reiddi fram.
Þá var Holt enn á ný höfuðstaður með glæsibrag.

Vestfirðir í sviðsljósi
Forseta Íslands var sýnd mikil virðing þegar hann fylgdi

þjóðhöfðingja Danmerkur um Ísafjarðarbæ og Bolungarvík.
Hvarvetna tók fjöldi manns á móti þjóðhöfðingjunum. Á
Flateyri safnaðist mikill mannfjöldi við kirkjuna.
Þjóðhöfðingjarnir lögðu hvor sinn kransinn við minnis-
merki um þá sem fórust í snjóflóðinu 26. október 1995. En
mannfjöldinn sem safnaðist saman á Silfurtorgi á Ísafirði
var engu líkur. Þar og þá kom glöggt fram hversu vel
almenningur kunni að meta heimsóknina. Þjóðhöfðingj-
arnir gátu tæpast komist leiðar sinnar um Silfurtorg. Og
mannfjöldinn fagnaði þeim af innileik. Gamla Bakaríið lét
sitt ekki eftir liggja fremur en í heimsókn forsetahjónanna
fyrir tæpum tveimur árum.

Forseta Íslands var færð afmælisterta og afmælissöng-
urinn sunginn, ekki í fyrsta og ekki í síðasta sinn þennan
dag. Um leið og glöggt fannst, að almenningur á
norðanverðum Vestfjörðum fagnaði forseta Íslands fór
ekki fram hjá neinum að Danadrottningu var innilega og
vel fagnað. Viðlíka fjöldi fólks er mjög sjaldséður í einu
hér í Ísafjarðarbæ. Þegar afmælistertan var afhent lifnaði
yfir erlendum jafnt og innlendum blaða- og fréttamönnum.
Þau mæðgin Ruth Tryggvason og Árni Aðalbjarnarson
afhentu tertuna á látlausan hátt og blátt áfram. Þannig gekk
einmitt ferðin.

Sviðsljós íslenskra og danskra fjölmiðla var á
Vestfjörðum á afmælisdegi forseta Íslands. Það var vel til
fundið hjá þeim hjónum Ólafi Ragnari og Guðrúnu Katrínu
Þorbergsdóttur að heimsækja æskuslóðir forsetans.

Frá Ísafirði var haldið til Bolungarvíkur. Þar var safnið í
Ósvör skoðað og hafði Margrét drottning sérstakan áhuga
á því sem fyrir augu bar. Handverkstæðið Drymla var
einnig skoðað undir leiðsögn heimamanna, sem fyrr. Þar
voru þjóðhöfingjunum afhentar gjafir til minningar um
heimsóknina. Vart hefur önnur eins athygli útlendra
fréttamanna beinst að Vestfjörðum

Þýðing heimsóknarinnar
Ef til vill er of snemmt að fullyrða um það hversu mikil

áhrif einkaheimsóknar Danadrottningar eru eða gætu orðið
fyrir okkur Vestfirðinga. Hinu er ekki að leyna að hin
almenna og mikla þátttaka íbúanna er mikið gleðiefni.
Íbúarnir geta vel staðið saman og sýnt styrk sinn. Það
gerðu þeir þegar komu drottningar var fagnað.

Jafnframt er augljóst að Vestfirðingar fagna forseta
lýðveldisins og frú Guðrúnu Katrínu Þorbergsdóttur
hlýlega. Þau hafa bæði sýnt hug sinn til okkar. Þar ræður
hlýja og velvild ríkjum.

Guðrún Katrín heimsótti Ísafjörð fyrir skömmu og lagði
Vá Vest hópnum lið á velheppnaðri ráðstefnu um
fíkniefnavandann. Við njótum virðingar Vestfirðingar.
Styrkur okkar liggur í samstöðu. Hún kom glöggt fram
síðasta fimmtudag. Þá gátu Vestfirðingar sýnt að þeir eru
fullfærir um að taka á móti þjóðhöfðingjum. Drottning bar
gjöf Ísafjarðarbæjar við opnun sýningar sinnar. Það á ekki
að þurfa svona mikið til að sýna samstöðu og styrk. En
nauðsynlegt er að vita af hvorutveggja.
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 Hvað skal velja?
FRAMHALDSSKÓLI

VESTFJARÐA
Pósthólf 97 - 400 Ísafirði

Innritun í
Framhaldsskóla

Vestfjarða
Innritunarfrestur vegna náms nýrra

nemenda í dagskóla á væntanlegri haustönn
er til 5. júní 1998. Í boði eru einkum þessar
brautir:

Starfsbraut, fyrir þá sem ekki gangast
undir grunnskólapróf.

Fornám, fyrir nemendur sem standast
ekki grunnskólapróf.

Almennt bóknám 1. árs (dagskóli á
Ísafirði og Patreksfirði og öldungadeild
á Ísafirði).

Grunndeild málmiðna (málmtækni-
braut).
Grunndeild rafiðna.
Grunndeild tréiðna (ný braut).
Matartæknibraut.
Sjávarútvegsbraut.
Vélstjórnarbraut.
Þá er hægt að bæta við nýjum

nemendum á hagfræði- og tölvubraut
(2.-4. ár), mála- og samfélagsbraut (2.-
4. ár), náttúrufræðibraut (2.-4. ár),
sjúkraliðabraut (3. ár) og í samnings-
bundið iðnnám.

Mjög brýnt er að allir nýir nemendur komi
með eða sendi til skólans (á Ísafirði eða
útibúsins á Patreksfirði) útfyllt umsóknar-
eyðublöð ásamt afritum af prófskírteinum
upp úr 10. bekk grunnskóla. Nemendur
sem koma úr öðrum framhaldsskólum láti
afrit af námsferli þar fylgja umsókn.

Skólagjöld á haustönn, einkum innritunar-
gjald og nemendafélagsgjald, alls kr. 5.000,
verða innheimt með gíróseðli. Ef sótt er of
seint um skólavist þarf að greiða aukagjald.
Skóli verður settur 23. ágúst.

Að auki er í boði hjúkrunarnám á háskóla-
stigi (fjarnám).

Upplýsingar eru veittar á skrifstofu skólans
kl. 9-16.

Skólameistari.

margra eins og svo oft áður.
Ég ákvað því að kynna mér
stefnuskrár beggja flokkanna
í von um að það hjálpaði mér
við að ákveða hvorn ég ætti
að kjósa. Víkurlistamenn hafa
ekki séð nauðsyn þess að bera
stefnuskrá sína í hús svo að
allir kjósendur geti kynnt sér
stefnu flokksins.  Eina leiðin
til að kynna sér stefnu
flokksins er á Vefnum og til
þess þarf tölvu sem ekki allir
eiga. Stefnuskrá Víkurlistans
breytist frá degi til dags og
fékk ég á tilfinninguna að þeir
væru óvissir um
stefnumarkmið sín og að
áherslurnar væru á reiki.

Listi Sjálfstæðismanna var
borinn í hús til allra kjósenda
í Bolungarvík og er það sjálf-
sögð kurteisi við kjósendur.
Því miður kom mér það á óvart
að það var bara stefnuskrá
annars flokksins sem hafði
eitthvað bitastætt fram að
færa. Einfaldur samanburður
á stefnumarkmiðum flokk-
anna gefur þetta skýrt til
kynna.

Atvinnumál.  Víkurlistinn
heldur því fram að óvissa ríki
í atvinnumálum í Bolungar-
vík og telur það höfuðverk-
efni að snúa vörn í sókn. Fáum
orðum er svo um það fjallað
hvernig þeir ætla sér að koma
þessu í framkvæmd.  Komið
er fram með þá hugmynd að
stofna iðngarða þar sem
aðstaða yrði fyrir marg-
víslegan léttiðnað. Hugmynd-
in er svo sem ágæt en hvað
eiginlega er átt við er erfitt að
gera sér grein fyrir, hvernig
þeir ætli að hrinda því í
framkvæmd og svo hvaðan
peningar til þessa eigi að
koma. Listi Sjálfstæðismanna
hins vegar leggur höfuð-
áherslu á atvinnumál og hefur
mjög ákveðnar og trúverðugar
skoðanir á því hverning leysa
skuli atvinnumál Bolvíkinga.
Skýrt kemur fram hvert
hlutverk sveitastjórnar  sé og
í hvaða höndum atvinnu-
rekstur sé best kominn. Stefna
Víkurlistans í atvinnumálum
virðist vera að snúa til baka til
þeirrar stefnu sem var alls-
ráðandi fyrir nokkrum árum.
Sú stefna einkenndist af því
að bærinn bar hitann og
þungann af fjárhagskaða fyrir-
tækja bæjarins. Hins vegar
hefur Listi sjálfstæðismanna
aðrar hugmyndir um hlutverk
bæjarins í atvinnumálum og
sér bæinn sem þann grunn og
umhverfi þar sem fyrirtæki
bæjarins starfa, dafna og
blómstra.

Hafnarmál. Í þessum mála-
flokki virðast báðir flokkarnir
vera samstíga og gera sér
grein fyrir mikilvægi þess að
hafnaraðstaðan sé færð í betra
horf.

Umhverfismál. Aftur eru
flokkarnir samstíga. Víkurlist-
inn leggur áherslu á sorpmál
Bolungarvíkur en Listi sjálf-
stæðismanna leggur að auki
áherslu á fegrun og snyrtingu
bæjarins sjálfs.

Menntamál. Víkurlistinn
segir það mikilvægt að fylgj-
ast þurfi með framþróun
grunnskólans og þeim  mögu-
leikum sem einsetinn skóli
býður upp á. Hér er eins og að
eitthvað vanti því einsetinn
skóli hefur sömu möguleika
og aðrir skólar. Hingað til
hefur grunnskóli Bolungar-
víkur staðið jafnt á við aðra
skóla og staðið þeim á allan
hátt á sporði. Í stefnuskrá
Sjálfstæðisflokksins er skýrt
kveðið á hvernig skuli áfram
hlúð að grunnskólanum til að
hann haldi áfram að blómstra
og dafna eins og hingað til.  Í
málum leikskólans ætla Vík-
urlistamenn að auka þjónustu
við íbúa en virðast ekki vita
hvernig skuli að því staðið.
Þeir gera sér ekki grein fyrir
því að leikskólinn er orðinn
of lítill og aukin þjónusta kall-
ar á stækkun leikskólans.
Þessu gera sjálfstæðismenn
sér grein fyrir og ætla að hefja
byggingu viðbyggingar á
kjörtímabilinu.

Menningarmál. Báðir
flokkarnir vilja hlúa að menn-
ingarlífi bolvíkinga og heita
að efla félagslífið. Ætlun
beggja er að gera veg safnsins
Ósvarar sem mestan og til að
lokka ferðamenn til Bolung-
arvíkur.  Að vísu ætti ég erfitt
með að skilja hvað Víkurlista-
menn áttu við því ég gat ekki
betur séð en að eitthvað hafi
skolast til í skrifum þeirra. Í
stefnuskrá þeirra stendur að
flest ferðafólk hafi lokkað
safnið til Bolungarvíkur.  Hér
er maðkur í mysunni.  Báðir
flokkarnir fagna stofnun Nátt-
úrustofu Vestfjarða og ætla sér
að standa vel að öllu sem að
henni snýr.  Það er vert að
benda á að Náttúrustofa Vest-
fjarða er leið að öllum vísinda-
rannsóknum á Vestfjörðum
sem vísindastofnanir og fyrir-
tæki eiga örugglega eftir að
nýta sér.

Íþrótta-  og æskulýðsmál.
Flokkarnir gera sér grein fyrir
því að til þess að samfélag
geti þrifist verður að halda vel
utan um þennan málaflokk og
lofa báðir að sinna íþrótta- og
æskulýðsmálum af  kost-
gæfni.

Lengri er stefnuskrá Víkur-
listans ekki. Hins vegar fjallar
Listi Sjálfstæðismanna um
nokkra aðra málaflokka,
skipulagsmál, húsnæðismál,
samgöngumál, jafnréttisáætl-
un, og svo fjármál og stjórn-
sýslu. Eru þetta atriði sem
skipta Víkurlistamenn engu

leikarnir bara tveir, Víkurlist-
inn og Listi Sjálfstæðis-
manna. Þetta einfaldar valið,
því mun auðveldar er að gera
upp á milli tveggja flokka en

Þegar líður að kosningum
hefur kjósandinn yfirleitt úr
vöndu að ráða þar sem að
valmöguleikarnir eru oftast
margir. Í þetta sinn eru mögu-

VEITINGAREKSTUR

Ísafjarðarbær auglýsir eftir aðila til að
taka að sér veitingarekstur frá 1. júní
til 31. ágúst 1998 í Tjöruhúsi Neðsta-
kaupstað, auk annarra veitinga í frið-
lýstum húsum í Neðstakaupstað.
Ísafjarðarbær leggur til húsnæði og
þann tækjabúnað sem fyrir hendi er til
veitingareksturs, en leigutaki leggur
til borðbúnað og önnur áhöld.
Á boðstólum skulu vera léttar veit-
ingar í þjóðlegum stíl. Leigutaki skal
hafa tilskilin leyfi til veitingareksturs.
Áskilinn er réttur til að taka hvaða
tilboði sem er eða hafna öllum. Um-
sóknum skal skilað á skrifstofur
Ísafjarðarbæjar fyrir kl. 12:00 mánu-
daginn 25. maí.

Menningarnefnd Ísafjarðarbæjar.

ÍSAFJARÐARBÆR

máli? Öll eru þetta atriði sem
skipta miklu máli um fram-
tíðarbúsetu í Bolungarvík.
Víkurlistinn virðist t.d. ekki
gera sér grein fyrir þeim vanda
sem steðjar að húsnæðisnefnd
bæjarins og þeim miklu skuld-
um sem hún er í.  Hins vegar
hefur núverandi bæjarstjórn
verið í viðræðum við ríkis-
valdið um þetta vandamál og
lofar að halda því áfram til að
finna hagkvæma lausn. Víkur-
listinn ætlar sér kannski að
leysa vanda húsnæðisnefndar
með því að lána aðkomusjó-
mönnum auðar íbúðir þeim
að kostnaðarlausu, “...þær
standa hvort sem er auðar”.
eins og stóð í stefnuskrá þeirra
til skamms tíma á Vefnum.

Það er óhætt að segja að
samanburður er enginn. Vík-
urlistinn leggur bara áherslu
á nokkra málaflokka án þess
þó að vita hvað þeir ætli sér
að gera. Það er bara í hafnar-
málum þar sem að þeir hafa
einhverjar fastmótaðar skoð-
anir á málunum enda var við
því að búast.  Illa er staðið að
allri vinnu í kringum stefnu-
skrá flokksins á vefnum.
Mikið um málfars- og setning-
arfræðilegar villur og kemst

efnið illa til skila. Stefnu-
skráin tekur sífelldum breyt-
ingum og nú síðast bættist
inn í hana heilbrigðismál,
málefni aldraðra og málefni
fjölskyldunnar. Mundu Víkur-
listamenn, eftir að hafa lesið
stefnuskrá Lista sjálfstæðis-
manna, að þeir höfðu gleymt
ýmsum málaflokkum?  Það
er alls ekki til of mikils mælst
að menn sem vilja láta taka
mark á sér, ætla að stjórna
bæjarfélagi og standa í við-
ræðum við ýmsar stofnanir
og fyrirtæki geti komið rituðu
máli frá sér óbrengluðu.

Stefnuskrá sjálfstæðis-
manna er mun ítarlegri og í
takt við núverandi stjórnvöld
og það sem er að gerast í sam-
félagi Íslendinga.  Það er mun
faglegar staðið að allri vinnu í
kringum stefnuskrá listans og
skilningur á öllum þeim mál-
um og málaflokkum sem láta
hjól lítils nútíma-samfélags á
landsbyggðinni snúast.

Ég átti von á því að valið
yrði mér erfiðara en ég verða
að segja að það kemur bara
eitt til greina.

Ragnar Edvardsson,
fornleifafræðingur.

Bolungarvík.
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HELGAR  sjónvarpið HELGAR   veðrið HELGAR   sportið

ókeypis smáauglýsingarókeypis smáauglýsingar
kaup & salakaup & sala

Til sölu er MMC Lancer
árg. 94, ekinn 46 þús. km.
Tilboð óskast. Uppl. í símum
456 3290 og 456 4088.

Til leigu er rúmgott raðhús
á góðum stað á Ísafirði. Uppl.
í síma 567 8121.

Til sölu er Toyota Tercel til
niðurrifs. Uppl. í síma 456
7533 eftir kl. 19.

Til sölu er Bruno 222 riffill
með spangikk og öflugum
sjónauka. Uppl. í vs. 456
6258 og hs. 456 6293.

Til sölu eða leigu er 3ja
herb. íbúð að Stórholti 11 á
Ísafirði. Laus 1. júní. Uppl.
gefur Lilja í síma 456 3424.

Til sölu eru varahlutir í
Subaru 1800 ´86, Subaru
Justy �85-�88, Toyota Carina
´87, Toyota Tercel �84-´88,
Mazda 626 diesel ́ 85, GMC
Jimi ´83, Lada 1500 ´91,
Lada Sport ́ 90, Skoda Favo-
rit ´91, Chevrolet Monza
´87, Volvo 244 ́ 82 og Dodge
Aries ´87. Uppl. í síma 456
4201 á kvöldin og í síma
456 4810 um helgar.

Til sölu er Toyota Tercel
árg. 86. Selst á kr. 200 þús-
und. Uppl. í síma 456 3605.

Einstakt tilboð! Íbúð í
toppstandi til sölu á aðeins
kr. 800 þúsund. Íbúðin er
laus. Uppl. í símum 456
3128 og 894 7528. Magnús.

Til sölu er 21 gíra fjallahjól
á kr. 8.000. Uppl. í síma 456
4184 og boðtæki 845 3626.

Til sölu er 120m² íbúð á
efri hæð að Hlíðarvegi 29.
Uppl. í síma 456 3693.

Til sölu er lítið notuð 2ja
hestafla Suzuki utanborðs-
vél. Uppl. í símum 456 3694
og 587 5164 eftir kl. 18.

Tapast hefur silfurarm-
band (fermingargjöf) merkt
Magnús Þór. Armbandið
tapaðist á leið frá skólalóð
inn að Framhaldsskóla Vest-
fjarða og þaðan fram hjá Hlíf
upp á Hlíðarveg. Finnandi
er vinsamlegast beðinn að
hafa samband í síma 456
4380.

Til sölu er húseignin að
Bakkavegi 39 í Hnífsdal.
Laus 1. ágúst. Uppl. í síma
456 4367.

Til sölu eða leigu er 3ja
herb. íbúð að Stórholti 11.
Íbúðin er laus. Uppl. í síma
456 4727.

Til sölu er saumavél. Verð
kr. 14.000. Uppl. í síma 456
5050.

Til sölu er Silver Cross
barnavagn. Verð kr. 15.000.
Uppl. í síma 456 4430.

Til sölu er vönduð og vel
með farin bifreið, Renault
19 TXE árg. 1992., ekin 66
þús. km. Verð kr. 500
þúsund. Góður staðgreiðslu-
afsláttur. Upplýsingar gefur
Hemmi í vs. 456 3130 eða
hs. 456 3216.

Skotfélagsmenn! Æfinga-

svæðið upp á Dagverðardal
verður opið laugardaginn
23. maí frá kl. 11:30-15:30.
Ath! Munið að koma með
skot.

Mótorsport aðdáendur!
Mætum sunnudaginn 24.
maí á veitingastaðinn Á
Eyrinni og horfum á For-
mula 1 í Monaco í beinni.
Mótorfíklar!

Til sölu er ónotað kven-
reiðhjól. Uppl. í síma 456
3614.

Til sölu er hillusamstæða,
rauðbrún að lit. Verð kr. 30
þúsund. Uppl. í síma 456
8246 eftir kl. 19.

Tilboð óskast í húseignina
að Hjallavegi 4 á Ísafirði.
Gott hús á góðum stað. Mjög
gott útsýni. Uppl. gefa Guð-
mundur eða Þorgerður í
síma 456 3107.

Til sölu er 24m² sumarbú-
staður með svefnlofti. Um
er að ræða fullbúið vetrar-
hús tilbúið til flutnings.
Uppl. í síma 456 3663 eftir
kl. 19.

Til sölu er WV Golf árg.
1987. Bíll í góðu standi.
Skoðaður �98. Einn eigandi.
Uppl. í síma 456 5315.

Til leigu er lítið gamalt hús
í neðri bænum á Ísafirði.
Laust 1. ágúst. Uppl. í síma
456 4794.

Mót verður haldið 27. maí
í 25m skammbyssu ein-
hendis, 22 cr-50m skamm-
byssu bench, 22 cr-20m riffli
með liggjandi gatasigti, 22
cr 2x25m og 2x50 m rifflum
bench og 22 cr 25 m sport
pistol center fire. Skot-
íþróttafélag Ísafjarðarbæjar.

Nokia GSM sími í hulstri
tapaðist í mars. Finnandi er
vinsamlegast beðinn að hafa
samband í síma 456 4044.

Til sölu er MMC Space
Wagon 4x4 árg. 91. Sjö
manna bíll, ekinn 93 þús.
km. Sumar og vetrardekk,
dráttarkrókur, rafmagn í
öllu. Ný skoðaður og góður
bíll. Verð kr. 795 þús. Skoða
skipti á ódýrari bíl eða góður
staðgreiðsluafsláttur. Frek-
ari upplýsingar veitir Sturla
í hs. 456 6216 og vs. 456
3450 eða hjá Bílatanga.

Til sölu er hjartveikur Su-
baru og CB talstöð. Subaru
station 1800 4x4 árg. 85
með bilaða vél. Fæst fyrir
lítið. Benco 40 rása Cb
talstöð á kr. 10 þúsund.
Uppl. gefur Sturla í hs. 456
6216 og vs. 456 3450.

Til leigu er 3ja herb. íbúð á
Ísafirði. Uppl. í síma 456
5045.

Til leigu eru tvö iðnaðar-
pláss með bílgengum hurð-
um. Annað er u.þ.b. 60m²
og hitt er um 100m². Uppl.
gefur Heiðar í símum 456
4072 og 897 2628.

Stelpan sem keypti tölvuna
er vinsamlegst beðin að
hringja í Hrafnhildi í síma
456 3377.

FIMMTUDAGUR

09.10 Bíbí og félagar
10.05 Smáborgarar
10.30 Indíáninn í skápnum (e)
12.00 Mótorsport (e)
12.30 Ekkjuhæð (e)
14.10 Bakkabræður í Paradís (e)
16.00 Eruð þið myrkfælin?
16.25 Með afa
17.30 Guffi og félagar
18.00 Nágrannar
19.00 19>20
19.30 Fréttir
20.05 Ljósbrot (30:33)
20.40 Fjörugur frídagur
22.20 New York löggur (3:22)
23.10 Ekkjuhæð (e)
00.50 Svik á svik ofan (e)
02.25 Dagskrárlok

FÖSTUDAGUR

09.00 Línurnar í lag
09.15 Sjónvarpsmarkaður
13.00 New York löggur (3:22)
13.50 Læknalíf (6:14) (e)
14.40 NBA tilþrif
15.05 Sjónvarpsmarkaðurinn
15.35 Ellen (23:25) (e)
16.00 Skot og mark
16.25 Guffi og félagar
16.50 Töfravagninn
17.15 Glæstar vonir
17.35 Sjónvarpsmarkaðurinn
18.00 Fréttir
18.05 Ljósbrot (30:33) (e)
18.30 Punktur.is (2:10) (e)

19.00 19>20
19.30 Fréttir
20.05 Hættulegt hugarfar (11:17)
21.05 Jólahasar

(Jingle All The Way)
22.45 Reimleikar

(Haunted)
Sígild draugasaga frá leikstjóranum
Lewis Gilbert en frægustu myndir
hans eru án efa Educating Rita og
The Spy Who Loved Me. Hér segir
frá dulsálfræðingnum David Ash sem
er falið að rannsaka furðulega atburði
í Edbrook House. Þar hittir hann fyrir
Christinu Mariell sem er fullkominn
jafnoki prófessorsins.

00.35 Máttur og megin (e)
(Bionic Ever After)

02.05 Dauðaheit (e)
(A Vow To Kill)

03.35 Dagskrárlok

LAUGARDAGUR

09.00 Með afa
09.50 Smásögur
10.05 Bíbí og félagar
11.00 Ævintýri á eyðieyju
11.30 Heljarslóð
12.00 Beint í mark með VISA
12.30 NBA molar
13.00 Sjónvarpsmarkaðurinn
13.25 Lilja um vetur (e)
15.00 Lilli (e)
16.50 Hnotubrjótsprinsinn (e)

(The Nutcracker Prince)
18.05 Andrés önd og Mikki mús
18.30 Glæstar vonir
19.00 19>20
19.30 Fréttir
20.05 Kosningavaka 1998

Bein útsending þar sem fylgst er með
bæjar- og sveitastjórnarkosningun-
um. Fjallað er um stöðu mála frá því
fyrstu tölur birtast og þar til úrslit
liggja fyrir. Landsmönnum verður
stytt biðin með góðu skemmtiatriðum

og hljómsveit hússins þetta kvöldið
er Stuðmenn.

01.00 Ástir brennuvargs (e)
(A Pyromaniac’s Love Story)
Dularfullur brennuvargur ber eld að
brauðgerð Linzers og hún brennur til
grunna. Atburðurinn hefur mikil áhrif
á sex ástsjúka bæjarbúa sem missa
stjórn á sér og eru fyrr en varir búnir
að gangast við verknaðinum. En hver
er hinn raunverulegi brennuvargur?

02.35 Ógnir að næturþeli (e)
04.05 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 Náttúran sér um sína (e)
11.05 Húsið á sléttunni (1:22)
12.00 Fréttir vegna kosninga
12.25 Kærastinn er kominn (e)
13.50 Gillette sportpakkinn
14.15 Crooklyn (e)
16.05 Sjónvarpsmarkaðurinn
16.30 Rudy (e)
18.30 Glæstar vonir
19.00 19>20
19.30 Fréttir
20.05 Ástir og átök (11:22)
20.35 Rýnirinn (1:23)
21.00 Emma

Rómantísk gamanmynd eftir sögu
Jane Austen. Aðalsögupersónan er
Emma Woodhouse sem lifir eins og
blóm í eggi hjá ekkjumanninum föður
sínum í smábænum Highbury. Emma
hefur það helst fyrir stafni að finna
öðrum lífsförunaut en er úti að aka
hvað ástarmál hennar sjálfrar varðar.

23.05 60 mínútur
23.55 Mistækir mannræningjar (e)
01.30 Dagskrárlok

FIMMTUDAGUR

09.00 Ástríkur á Bretlandi
10.15 Palli var einn í heiminum
10.40 Skjáleikur
14.00 Kosningasjónvarp
15.30 Vestfjarðavíkingurinn

Þáttur um keppni aflraunamanna á
Vestfjörðum í fyrra.

16.45 Leiðarljós
17.30 Fréttir
17.35 Auglýsingatími
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Krói (3:21)
18.30 Grímur og Gæsamamma
19.00 Loftleiðin (6:36)
19.50 Veður
20.00 Fréttir
20.55 Hið kalda hjarta hafanna
21.50 Saksóknarinn (13:22)
22.35 Leiðin til Frakklands (11:16)
23.05 Feluleikur
00.50 Útvarpsfréttir
01.00 Skjáleikur

FÖSTUDAGUR

13.45 Skjáleikur
16.45 Leiðarljós
17.30 Fréttir
17.35 Auglýsingatími
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Þytur í laufi (41:65)
18.30 Úr ríki náttúrunnarr
19.00 Fjör á fjölbraut (26:26)
19.50 Veður

Horfur á föstudag,
laugardag og
 sunnudag:

Hæg breytileg átt eða
vestlæg átt. Lítilsháttar
rigning og milt í veðri.

Horfur á fimmtudag:
 Vestan átt og rigning
vestan til en léttskýjað

austan til. Hiti 7-14 stig,
hlýjast á Austurlandi.

Skipstjóra- og
stýrimannafélagið
Bylgjan auglýsir!

Orlofshús á Bifröst í Borgarfirði er
til útleigu fyrir félagsmenn tímabilið

29. maí til 28. ágúst nk.
Nánari upplýsingar veita Magnús

eða Jóhann í síma 456 4749.

Sveitarstjórnarkosningar
í Bolungarvík 1998

Kjörfundur vegna sveitarstjórnarkosninganna, þann 23. maí
1998, verður haldinn í fundarsal ráðhúss Bolungarvíkur að Aðalstræti
12.
Kjörfundur hefst kl. 10:00 árdegis og stendur til kl. 22:00

síðdegis.
Talning atkvæða fer fram í Ráðhússalnum að kjörfundi loknum.

Yfirkjörstjórn í Bolungarvík.

Svæðisskrifstofa
málefna fatlaðra

Hefur þú áhuga á
spennandi og krefjandi

starfi í sumar?
Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra óskar

eftir starfsfólki til starfa á sambýlum Bræðra-
tungu.

Um er að ræða vaktavinnu á kvöldin og
um helgar. Lausar eru fjórar stöður, 50-
100%.

Lágmarksaldur umsækjenda er 18 ár og
laun eru samkvæmt kjarasamningi SFR.

Nánari upplýsingar veitir Sóley Veturliða-
dóttir í síma 456 3290. Umsóknareyðublöð
liggja frammi á Svæðisskrifstofunni, Mjallar-
götu 1, Ísafirði.

Umsóknarfrestur er til 1. júní 1998.

Starfsmaður
óskast

Vegagerðin á Ísafirði óskar eftir starfs-
manni til afleysinga á skrifstofu í sumar.
Þarf að geta hafið störf 2. juní.

Upplýsingar gefur Margrét í síma 456
3911.
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CANAL+ GULUR

Fimmtudagur 21. maí kl. 23:35
NHL Íshokkí - úrslit

Föstudagur 22. maí kl. 02:10
NBA úrslitakeppnin

Laugardagur 23. maí kl. 21:10
US PGA Golf

Laugardagur 23. maí kl. 23:35
NHL Íshokkí - úrslit

Sunnudagur 24. maí kl. 12:15
Enska úrvalsdeildin 1997-1998

Sunnudagur 24. maí kl. 15:00
NHL Íshokkí - úrslit

Sunnudagur 24. maí kl. 21:45
US PGA Golf

Mánudagur 25. maí kl. 12:50
Enska úrvalsdeildin 1997-1998

TV 3 - NOREGUR

GERVIHNATTA  sjónvarpið
TV2

NORGE
TV3

D+N+S
TV

DANMARK
KANAL 5
SVERIGE

MTV
EUROPE

DR2
DANMARK

CANAL+
NORGE

DANMARK

BBC PRIME
ENGLAND

NRK 1
NORGE

NRK 2
NORGE

CNN
USA

CARTOON
TNT - USA

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

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

Opnunartími í Vídeóhöllinni

Vandaðu
til verks...

... verslaðu í
Vídeóhöllinni
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Mánudagur 20. maí kl. 18:00
Real Madrid - Juventus

NRK1 OG NRK 2

Miðvikudagur 20. maí kl. 16:30
Noregur - Mexíkó

Leikurhefst á NRK2 og síðari hálfleikur
verður sýndur á NRK 1

CANAL+ SVÍÞJÓÐ

Fimmtudagur 21. maí kl. 15:50
Sænski boltinn

CANAL+ DANMÖRK

Miðvikudagur 20. maí kl. 11:20
Laugardagur 23. maí kl. 15:30

Þýski boltinn 1997-1998

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

Beinar útsendingar erlendra sjónvarpsstöðvaBeinar útsendingar erlendra sjónvarpsstöðva

20.00 Fréttir
20.30 Kosningasjónvarp
21.30 Vestur um haf

(Far and Away)
23.45 Saksóknarinn (4:22)
00.30 Útvarpsfréttir
00.40 Skjáleikur

LAUGARDAGUR

09.00 Morgunsjónvarp barnanna
10.30 Hlé
10.55 Formúla 1
12.10 Skjáleikur
16.45 Auglýsingatími
17.00 Íþróttaþátturinn
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Dýrin tala (34:39)
18.30 Hafgúan (22:26)
19.00 Strandverðir (3:22)
19.50 Veður
20.00 Fréttir
20.35 Lottó
20.40 Georg og Leó (4:22)

(George and Leo)
Bandarísk þáttaröð í léttum dúr um
heiðvirðan bóksala og klækjaref á
flótta undan mafíunni sem tengjast
nánum böndum þegar börn þeirra
ganga í það heilaga. Bob Newhart og
Judd Hirsch í aðalhlutverkum.
Þýðandi: Hafliði Vilhelmsson.

21.30 Kosningavaka í Sjónvarpssal
Fylgst verður með talningu atkvæða
í beinni útsendingu frá stærstu þétt-
býlisstöðum landsins og staðan skýrð
jafnóðum í myndum. Rætt verður
við frambjóðendur, forystumenn
stjórnmálaflokkanna og pólitíska
spekinga í beinni útsendingu frá
talningastöðum og víðar og púlsinn
tekinn á kosningavökum vítt og breitt.
Umsjón: Árni Þórður Jónsson. Dags-
krárgerð: Birna Ósk Björnsdóttir.

Dagskrárlok óákveðin

SUNNUDAGUR

09.00 Morgunsjónvarp barnanna
10.50 Skjáleikur
11.40 Jackie Stewart
12.10 Formúla 1
14.30 Kosningasjónvarp
15.30 Kastljós
16.00 Skjáleikur
17.20 Leiðin til Frakklands (12:16)
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Veiðiferðin
18.15 Tómas og Tim (4:10)
18.30 Þrettándi riddarinn (3:6)
19.00 Geimstöðin (24:26)
19.50 Veður
20.00 Fréttir
20.30 Hagamús - með lífið í lúkunum
21.25 Emma í Mánalundi (4:26)

(Emily of New Moon)
22.15 Helgarsportið
22.40 Töfrar tála

(Urok wszeteczny)
Pólsk sjónvarpsmynd frá 1996.
Ungur hugsjónamaður lætur undan
konu sinni og leitar sér að aukavinnu
til að bæta kjör fjölskyldunnar.
Þýðandi: Þrándur Thoroddsen.

23.40 Útvarpsfréttir
23.50 Skjáleikur

VINNUSKÓLI ÍSAFJARÐARBÆJAR

Vinnuskóli Ísafjarðarbæjar óskar eftir
flokksstjórum í sumar, helst ekki yngri
en 20 ára, á Þingeyri, Flateyri, Suður-
eyri og á Ísafirði.
Upplýsingar í símum 894 2735 og
456 3722.

Forstöðumaður Vinnuskóla.

ÚTBOÐ, EINANGRUN OG ÍMÚR-
KLÆÐNING Á GAGNFRÆÐASKÓLA

Bæjarsjóður Ísafjarðarbæjar óskar
eftir tilboðum í einangrun og múrun
,,Gagnfræðaskólans" á Ísafirði.
Útboðsgögn verða seld á bæjarskrif-
stofu frá og með föstudeginum 22.
maí á kr. 2.000.- eintakið.
Tilboð verða opnuð á bæjarskrifstofu
þriðjudaginn 2. júní kl. 11:00.

Tæknideild Ísafjarðarbæjar.

ÍSAFJARÐARBÆR

Grunnskólinn á Ísafirði

Píanóperlur á
kosningadegi
Laugardaginn 23. maí nk.,

kosningadaginn, heldur Þor-
steinn Gauti Sigurðsson
píanóleikari tónleika í sal
Grunnskólans á Ísafirði og
hefjast þeir kl. 17:00.

Á efniskránni eru sumar
frægustu perlur píanóbók-
menntanna. Fyrir hlé verða
eingöngu verk eftir Chopin,
valsar, Fantaisie - Impromptu,
pólónesan í As-dúr og fleira

en eftir hlé verða leikin létt
lög eftir Prokofiev, Debussy,
Rachmanioff og Franz Liszt.

Tónleikarnir á laugardag
eru haldnir á vegum Tónlist-
arfélags Ísafjarðar. Miðar
verða seldir við innganginn
og er aðgangseyrir kr. 1.200.
Aðgangur er ókeypis fyrir
nemendur Tónlistarskólans
20 ára og yngri.

Körfuknattleikur

Friðrik hættur
að leika með KFÍ

Friðrik Stefánsson, lands-
liðsmaður í körfuknattleik
sem leikið hefur með KFÍ
undanfarin ár er genginn til
liðs við Njarðvíkinga og
leikur því ekki með KFÍ næsta
vetur.

Þá bendir allt til að Marco
Salas leiki ekki með KFÍ
næsta vetur og óvíst er hvort
Ólafur Ormsson verður með.

Samkvæmt upplýsingum
blaðsins eru helmingslíkur á
að um semjist við David
Bevis, sem var einn besti
maður liðsins á síðasta keppn-
istímabili.

Stjórnarmenn KFÍ hafa að

undanförnu átt í viðræðum
við þjálfara um að taka að
sér liðið í stað Guðna Ó.
Guðnasonar sem látið af
störfum.
Samkvæmt upplýsingum
blaðsins er gert ráð fyrir að
þjálfaramál liðsins ráðist um
helgina sem og hverjir muni
ganga til liðs við félagið, en
nokkrir leikmenn hafa lýst
áhuga sínum á að leika með
liðinu .

Það er því engan bilbug að
finna á stjórnarmönnum KFÍ
þrátt fyrir að nokkrir af mátt-
arstólpum liðsins  leiki ekki
með liðinu næsta vetur.

Evlalía Sigurgeirsdóttir Jóhann Kristjánsson
Halldóra Jóhannsdóttir Jóhann Magnússon
Margrét Jóhannsdóttir Bjarni Benediktsson

Sigurgeir G. Jóhannsson Guðlaug Elíasdóttir
Oddný H. Jóhannsdóttir Kristján L. Möller

Bjarni K. Jóhannsson Anna S. Jörundsdóttir

Jóns Örnólfs Jóhannssonar
Hólastíg 8, Bolungarvík

Innilegar þakkir til þeirra sem sýndu
okkur samúð og hlýhug við andlát og
útför ástkærs sonar okkar, bróður og

tengdabróður
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Margrét Danadrottning á Vestfjörðum
Margrét Þórhildur Danadrottning, eiginmaður hennar, Henrik prins, forseti Íslands, herra Ólafur Ragnar Grímsson, eiginkona hans, frú Guðrún

Katrín Þorbergsdóttir og fylgdarlið heimsóttu norðanverða Vestfirði á fimmtudag í síðustu viku. Rúmlega eitt þúsund manns tóku á mótu hinum
tignu gestum á Silfurtorgi á Ísafirði og var forseta Íslands færð afmælisterta við komuna þangað, en hann átti afmæli sama dag. Meðfylgjandi mynd
var tekin af gestunum á Silfurtorgi Frá vinstri: Henrik prins, frú Guðrún Katrín Þorbergsdóttir, herra Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands með
tertuna góðu og Margrét Þórhildur Danadrottning. Sjá nánar frétt og myndir á bls. 4 og 5.

Elías Ketilsson við háhyrninginn sem hann kom með að
landi á báti sínum Sæbirni ÍS.

Elías Ketilsson sjómaður í Bolungarvík

Kom með háhyrning
að landi úr róðri

Á föstudag kom Elías Ket-
ilsson sjómaður í Bolungarvík
með nær sex metra langan há-
hyrning að landi. Elías sem
var á skaki sá skepnuna dauða
á floti og tókst að koma kaðli
á sporð hennar og sigla með
hana í land.

Háhyrningur inn sem er

tarfur, og var líklega ókyn-
þroska, virðist hafa drepist
fyrir nokkru enda var hann
farinn að rotna er að honum
var komið.

Er Elías hafði komið með
háhyrninginn að landi var
skepnan hífð upp á vörubíls-
pall og ekið að Náttúrustofu

Vestfjarða þar sem hún var til
sýnis á opnunardegi safnsins.

Áhugi er fyrir að varðveita
haus háhyrningsins á safninu
en óvíst er hvort safnið hefur
burði til að varðveita allan
skrokkinn. Ráðgert var að
hvalasérfræðingur skoðaði
skepnuna.


