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Ódýrustu fargjöld lægri hjá
Akureyringum en Ísfirðingum
á milli Reykjavíkur og Ísafjarðar. Loftlína milli Reykjavíkur og Akureyrar er um 285
kílómetrar en um 255 kíló-

Ódýrustu fargjöld Flugfélags Íslands fram og til baka
milli Reykjavíkur og Akureyrar eru kr. 7.930 en kr. 8.530

metrar á milli Reykjavíkur og
Ísafjarðar.
Þess má geta, að í flugi milli
Reykjavíkur og Akureyrar er

Flugfélag Íslands í samkeppni
við Íslandsflug en situr eitt að
fluginu milli Reykjavíkur og
Ísafjarðar.

og annars efnis er óheimil nema heimilda sé getið.

LEIÐARI

Hverju höfum
við gleymt
Síðasti sunnudagur aðventu færir okkur boðskap hrópandans í eyðimörkinni, sem svaraði fræðimönnunum því
til, að hann væri ekki sá er allir biðu eftir og þeir leituðu að,
þrátt fyrir að hann stæði mitt á meðal þeirra. Þeir þekktu
hann ekki.
Framundan er hátíðin þar sem fögnum komu HANS, sem
fræðimennirnir leituðu að og þekktu ekki. Hátíðin, þar sem
kærleikurinn á að vera í öndvegi, kærleikurinn, sem gleðst
ekki yfir óréttvísinni, en samgleðst sannleikanum. Dýrð
jólanna bíður okkar.
,,Og mitt í allri dýrðinni / krakkakríli grætur / -það
kemur stundum fyrir,/ að börnin gráta um jól- / en bráðum
gleymist sorgin, / og barnið huggast lætur / og brosir
gegnum tárin / sem fífill móti sól.”
Jólin eru hátíð barnanna. Og vissulega, og sem betur fer,
gleðjast milljónir barna um heim allan yfir komu jólanna
og öllum gjöfunum og umstanginu, sem fylgir. Hjá þessum
börnum er stutt í brosið og sorgin hverfur skjótar en
morgundöggin.
Tvisvar verður gamall maður barn. Boðskapur jólanna
gerir ekki upp á milli æsku og elli né aldurshópa þar á milli.
Þess vegna er hátíð fjölskyldunnar ein af mörgum nafngiftum
jólanna.
,,Og ellin tekur hlutdeild / í helgi jólanætur, / er heimur
skrýðist ljóma / frá barnsins jólasól. / En innst í hugans
leynum / er lítið barn, sem grætur / og litla barnið grætur,
/ að það fær engin jól.”
Hvernig má það vera að hjálparstofnanir þurfi fyrir hver
jól að betla mat og gjafir handa sumum meðbræðra okkar,
til að börnin gráti ekki yfir því að fá engin jól? Jafnvel á
sjálfu Íslandi fjölgar þeim ár frá ári, sem þurfa að leita til
hjálparstofnana fyrir jólin. Fjöldi fólks kvíðir komu jólanna.
Er ekki eitthvað meira en lítið að í jafn litlu samfélagi og
við búum í þegar svona er komið? Getum við virkilega ekki
brauðfætt alla íslensku þjóðina á sómasamlegan hátt, búandi
við þær miklu auðlindir sem okkur voru færðar upp í
hendur og okkur trúað fyrir?
Auðvitað getum við það. En hvers vegna er þetta þá
svona? Er hugsanlegt að við höfum ánetjast um of þeim
hörðu viðhorfum þar sem arðsemi er innsti kjarni allrar
hugsunar og gjörða og átrúnaður meira en góðu hófi gegnir?
Höfum við ekki gleymt einhverju?
Megi helgi jólanæturinnar ná til þín, lesandi góður.
Bæjarins besta sendir lesendum sínum nær og fjær og
landsmönnum öllum bestu óskir um gleðileg jól í anda þess
langlynda kærleika, sem fellur aldrei úr gildi.
-s.h.
(Tilv.: Örn Arnarson, Illgresi: Jól)

ORÐ VIKUNNAR

Forkelaður
„Passaðu þig að forkelast ekki, drengur“, sagði mamma stundum
í gamla daga, þegar strákurinn hirti ekki um að klæða sig eftir veðri.
Þetta er dæmi um „slettu“ úr dönsku – eina af þeim gömlu, góðu
dönskuslettum, sem eru að fölna og mást af íslenskri tungu og
gleymast áður en varir.
Hættan sem íslensku máli stafaði af dönskunni er liðin hjá.
Gömlu sletturnar eru krydd í málinu og það verður bragðminna
þegar þær tapast. Óneitanlega vekur það ljúfar tilfinningar að heyra
upp úr þurru á því herrans ári 1998: „Passaðu þig að forkelast ekki,
kall!“
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Hraðfrystihúsið hf. Hnífsdal.

Athugað með sameiningu Gunnvarar hf.
og Hraðfrystihússins hf. Hnífsdal

Þrjár vinnslustöðvar og
sjö fiskiskip á einni hendi?
 engin ákvörðun hefur verið tekin og óvíst hver hún verður

„Við erum að fara í að skoða
þessi mál, hvort það sé einhver
hagræðing í þessu“, sagði Einar Valur Kristjánsson, stjórnarformaður Hraðfrystihússins
hf. Hnífsdal í samtali við BB,
en ákveðið hefur verið kanna
kosti þess að sameina fyrirtækin Hraðfrystihúsið hf.

Hnífsdal og Gunnvöru hf. á
Ísafirði. Því fer fjarri að nokkur ákvörðun um sameiningu
hafi verið tekin og ekkert er
hægt að segja um hvenær niðurstöður liggja fyrir um hvort
af henni verður, að sögn Einars Vals.
Fyrirtækin tvö eiga alls sjö

fiskiskip. Íshúsfélag Ísfirðinga hf. sem gerir út Stefni er
að heita má í einkaeigu Gunnvarar hf., aðeins að undanskildum örfáum prósentum.
Síðan gerir Gunnvör hf. út
Júlíus Geirmundsson og
Framnes. Hraðfrystihúsið hf.
gerir út Bessa, Pál Pálsson,

Andey og Örn.
Fiskvinnsluhúsin í eigu
fyrirtækjanna eru þrjú. Hraðfrystihúsið hf. á frystihús í
Hnífsdal og Súðavík (Frosti)
en Gunnvör hf. á frystihús á
Ísafirði (Íshúsfélagið).

Vinnuveitandi, vantar til starfskraft?
Um leið og við óskum vinnuveitendum svo
Iðnaðarvinnu, m.a. múrverki, málmsmíði,
og Vestfirðingum öllum gleðilegra jóla með framleiðslu og matreiðslu.
þakklæti fyrir samstarfið á árinu sem er að
Verkavinnu, t.d. fiskvinnslu, ræstingum og
líða, viljum við vekja athygli vinnuveitenda á byggingarvinnu.
því að hjá Svæðisvinnumiðlun Vestfjarða höfLandbúnaðarstörfum.
um við á skrá atvinnuleitendur, víðsvegar um
Fiskveiðum.
Vestfirði, með margvíslega menntun og reynslu
Heilbrigðis- og félagsþjónustu s.s. umí heilsdags- og hlutastörfum.
Á skrá hjá okkur er m.a. fólk með reynslu önnunarstörfum, auk ýmissa annarra starfa.
og þekkingu á:
Stjórnun.
Skrifstofustörfum, almennum og sérSvæðisvinnumiðlun Vestfjarða
hæfðum.
Hafnarstræti 1, 400 Ísafjörður
Þjónustustörfum, t.d. afgreiðslu, sölu- og
Sími 456 5660, myndsendir 456 5665
Tölvupóstfang: svm.vestfjarda@svm.is
lagerstörfum.

JÓLATRÉSALA
BJÖRGUNARFÉLAGS ÍSAFJARÐAR
VERÐUR Í NÝJU HÚSNÆÐI
FÉLAGSINS AÐ SINDRAGÖTU 6
Á ÍSAFIRÐI
Sala hófst laugardaginn
12. desember og lýkur á
Þorláksmessu 23. desember.
Bolungarvík

ÁTVR neitar um
áfengisútsölu
 bæjaryfirvöld ósátt og vilja viðræður um málið
Eins og greint var frá hér í
blaðinu fyrir nokkru fór bæjarstjórn Bolungarvíkur þess á
leit við Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins, að komið yrði
upp áfengisútsölu í Bolungarvík.
Nú hefur ÁTVR neitað
þessum tilmælum á þeim forsendum, að a.m.k. tvö skilyrði
af fjórum samkvæmt reglum
fyrirtækisins um áfengisútsölur séu ekki til staðar. Í
fyrsta lagi eru um helmingi
færri íbúar í Bolungarvík en
reglurnar segja til um og í
öðru lagi er leiðin í Ríkið á
Ísafirði um tíu kílómetrum
styttri en tilskilið er. Þriðja
skilyrðið er formleg beiðni

bæjaryfirvalda, og hún liggur
fyrir, eins og áður segir, en
fjórða skilyrðið lýtur að samgöngum við næsta útsölustað,
hvað sem vegalengd líður. Þar
eð leiðin um Óshlíð er eins
ótrygg og allir þekkja kynni
þetta atriði að geta breytt einhverju um ákvæðið um vegalengd í kílómetrum. Eftir
stendur því ákvæðið um íbúafjölda.
Bæjarstjórn Bolungarvíkur
samþykkti á fundi sínum sl.
fimmtudag bókun bæjarráðs,
þar sem lýst er óánægju með
ákvörðun ÁTVR og óskað
eftir viðræðum við Höskuld
Jónsson forstjóra um málið.

Opnunartími er sem hér segir:
Mánudaga  föstudaga
kl. 17:00  20:00
Laugardaga  sunnudaga
kl. 13:00  18:00
Allar nánari upplýsingar
í síma 892 3488 á meðan
á sölutímabili stendur.

Gleðileg jól
og farsælt
komandi ár.
Þakka viðskiptin
á liðnu ári.

STUTTAR

FRÉTTIR

Hálf milljón
í Víkina
Iðnaðarráðuneytið
hefur veitt 500 hundruð þúsund króna styrk
til verkefnis sem Framfarafélag Bolungarvíkur og Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða eru að
fara af stað með í Bolungarvík.
Verkefninu hefur
verið gefið nafnið
Sóknarmöguleikar í
atvinnulífi í Bolungarvík og á það eins og
nafnið gefur til kynna,
að styrkja atvinnulífið
í bænum.

Níræð í
bókaútgáfu
Út er komin bókin
Hríslurnar
hennar
Hönnu sem hefur að
geyma ljóð og laust mál
eftir Jóhönnu Kristjánsdóttur á Kirkjubóli
í Bjarnardal í Önundarfirði.
Það er Kvenfélag
Mosvallahrepps sem
gefur bókina út en þess
má geta að Jóhanna
varð níræð síðastliðið
vor. Hún hefur alið allan sinn aldur í Önundarfirði og helgað krafta
sína og hæfileika, sveitinni, gróðri, búfé og
mannlífi eins og segir á
bókarkápu.

Höfnin auglýst

Munið gjafavörunar!

Guðbjörg Hannesdóttir
Pollgötu 4, Ísafirði, sími 456 5191

Á fundi hafnarstjórnar Bolungarvíkur
sem haldinn var fyrir
stuttu var lagt fram
tilboð frá Sigurjóni M.
Egilssyni ritstjóra, þar
sem hann býðst til að
vinna auglýsingabækling fyrir Bolungarvíkurhöfn og heimilaði
hafnarstjórn samninga
við tilbjóðanda.
Á sama fundi var
kynnt staða og kostnaður vegna framkvæmda við höfnina.
Rétt um 15 milljónir
króna fóru til dýpkunar
innsiglingar við væntanlega flotbryggju og
4,1 milljón króna fór
til kaupa og uppsetningu á löndunarkrana
við Brimbrjót.
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Sr. Gunnar Björnsson

Jólahugvekja
Með tímanum verða margar minningar æ fegurri og það
er af því að þá verða þær alltaf líkari og líkari veruleikanum
sjálfum, eins og hann er í eðli sínu, skapaður af góðum
Guði, fylltur tilgangi hins góða, fagra og fullkomna. Það,
sem minna skiptir þurrkast burt, en eftir stendur kjarni
daganna, hið sanna innihald stundanna, helgað af Guði,
sem þrýstir á það eilífu, óafmáanlegu innsigli kærleikans,
oss öllum til blessunar.

fengu forðum. Við verðum að trúa á kærleikann. Hirðarnir gættu hjarðar sinnar á Betlehemsvöllum og urðu fyrir
næsta óvenjulegri reynslu í næturhúminu: ,,Engill Drottins
stóð hjá þeim og dýrð Drottins ljómaði í kringum þá.” Og
svo er þeim sagt, að nú skuli þeir hafa nokkuð til marks,
þeir skuli fá teikn. Og það er gott að fá teikn, sönnunargagn
til þess að sýna þeim, sem kynnu að draga frásögnina í efa,
og líka til þess að halla sér að sjálfur, ef maður skyldi fara
að bila í trúnni!

Þegar ég kom prestur til Bolungarvíkur, er mér í minni,
að í gömlu Ísafjarðarkirkju var á jólum sungið lag eftir
Grím Jónsson guðfræðing við jólasálminn fagra ,,Sjá,
himins opnast hlið.” Þetta lag bjó yfir sérstökum töfrum,
mikilli birtu. En það heyrist ekki lengur flutt; er orðið,
ásamt svo mörgu fleiru, hluti af þeirri Íslandssögu, sem
einu sinni var.

En svo reynist teiknið ekki vera annað en manneskja,
nýfætt barn, meira að segja bláfátækt. Einmitt þegar
hirðarnir héldu sig hafa höndlað himneska dýrð, var þeim
vísað á jarðneska eymd og baráttu.
Þau eru mörg tilbrigðin við þetta jólaljóð. Eitt þeirra
finnum við hjá Páli postula:
Þótt hann væri í Guðs mynd fór hann ekki með
það sem ránsfeng, heldur afklæddist henni, er hann
II
tók á sig þjóns mynd og varð mönnum líkur.
(Fil.2:6)
Einhver fegursti jólasálmurinn í sálmabók okkar þykir
Hér kveður við sama tón: Vilji einhver trúa teikninu,
mér vera sálmur danska biskupsins Brorsons (1694-1764)
nr. 76, ,,Hin fegursta rósin er fundin”, í ágætri þýðingu síra verður hann að trúa þeirri manneskju, sem teiknið vísar til.
Helga Hálfdánarsonar, sálmaskálds og forstöðumanns Hann verður að trúa og treysta á Jesúm Krist.
Prestaskólans.
Hin fegursta rósin er sjálfur frelsarinn, jólabarnið, Jesús
III
Kristur.
Sálmurinn er 8 vers í frumgerð sinni, en aðeins 5 í
H.C. Andersen, ævintýraskáldið mikla, lýsir því í meistþýðingunni. Í einu versanna, sem sleppt er í sálmabók
okkar, segir á þessa leið: ,,Það blómgast rósir neðst í araverki sínu ,,Snædrottningin” hvernig það, sem fólk sér,
er undir því komið hvernig það kýs að horfa á hlutina. Sá,
lægðum dala.”
Í jólaguðspjalli Lúkasar segir frá því, er engillinn færir sem ekkert sér nema ömurleika og leiðindi og það sem er
fjárhirðunum fagnaðartíðindin af fæðingu frelsarans: ,,Og skakkt og rangt í hverjum hlut, sérstaklega hjá nágrannanum
hafið þetta til marks: Þér munuð finna ungbarn reifað og og samferðarmanninum, sá maður lýsir betur sjálfum sér
en öðrum.
liggjandi í jötu!” (Lúk. 2:12).
Hann, sem tók á sig þjóns mynd, þótt hann væri Guði
Við, sem lifum nú á dögum, fáum líka þessa gleðifrétt. líkur, hann sýndi fram á, að það er hægt að horfa öðruvísi
Og við eigum að taka hana til okkar af öllum kröftum. En á lífið og meðbræðurna. Það er hægt að horfa með
við fáum samt ekki annað tákn en það, sem fjárhirðarnir augum kærleikans.

Sér kærleikurinn þá ekki það sama og hinn kærleikslausi?
Jú, hann sér það sama en hann neitar að horfa á það
öðruvísi en með von og kærleika. Þannig horfði sá, sem á
jólum fæddist, á þá sem aðrir töldu vonlausa og glataða.
Þannig horfði hann á það líf, sem aðrir höfðu gefið upp á
bátinn. ,,Það vaxa rósir neðst í lægðum dala!”
Það er í hversdagslífinu, hér og nú, og frammi fyrir
meðbróðurnum, náunganum, sem býr hið næsta mér, sem
kærleikurinn gengur upp til prófs. Í hversdeginum kemur
það í ljós, hvort við erum kærleikans megin eða ekki, hvort
við eltum skugga, og finnum því aldrei frið, eða elskum
hinn ófullkomna samferðarmann, – foreldri, maka, barn,
samverkamann, – þann sem maður hefur fyrir augunum og
getur þess vegna líka séð svo greinilega ,,allt það, sem er
rangt við hann.”
Rósirnar vaxa ekki á fjöllum uppi, ellegar uppi í
skýjunum. Þær vaxa niðri í dölunum. Og fegursta rósin er
frelsari okkar, Jesús Kristur, sem góður Guð gaf okkur að
óumræðilegri gjöf og fyrirmynd.
Síðasta versið í jólasálminum góða hljómar þannig:
Þótt heimurinn mig hamingju sneyði,
þótt harðir mig þyrnarnir meiði,
þótt hjartan´ af hrellingu svíði,
ég held þér, mín rós, og ei kvíði.
Gleðileg jól!

Halldór Margeirsson útibússtjóri (lengst t.v.) ásamt mestum hluta starfsfólks Íslandsbanka á Ísafirði í hinu nýinnréttaða húsnæði.

Hagræðing hjá Íslandsbanka á Ísafirði

Gagngerar skipulagsbreytingar á minni gólffleti

Lokið er gagngerum
breytingum í húsakynnum
Íslandsbanka á Ísafirði.
Vegna sívaxandi sjálfvirkni
og bankaþjónustu gegnum
Netið hefur starfsfólki fækkað þar eins og annars staðar
og var húsnæðið orðið óþarf4

lega stórt. Þess vegna var 120
m² svæði stúkað af og leigt
Landssímanum, sem mun
opna þar söludeild áður en
langt um líður.
Meðal skipulagsbreytinga
hjá bankanum má nefna, að
þjónustustjórinn (skrifstofu-
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stjórinn) er ekki lengur inni á
lokuðum kontór, heldur orðinn aðgengilegri fyrir viðskiptavinina. Til þess að hafa
nægilegt þjónusturými þrátt
fyrir að gólfpláss bankans
minnkaði sem nemur stórri
íbúð var skrifstofa útibússtjóra

minnkuð um þriðjung og einnig var nokkuð skorið af bankahvelfingunni. „Fólki bregður
við fyrst þegar það kemur inn
á skrifstofuna hjá mér og sjá
hvað hún er orðið lítil“, sagði
Halldór Margeirsson útibússtjóri í samtali við BB og hló

við. „En þetta var nauðsynlegt
til að koma fyrir fjórum þjónustufulltrúum og fjórum
gjaldkerum, eins og við teljum
okkur þurfa.“
Upphaflega var stefnt að því
að söludeild Landssímans í
húsnæði Íslandsbanka yrði

opnuð í byrjun desember,
en úr þessu verður það tæpast fyrr en eftir áramót.
Gengið verður þangað inn
um útidyr bankans og einnig
verður aðstaða fyrir starfsfólk beggja stofnananna
sameiginleg.

Hlutafélag stofnað til smíði varðskips fyrir Landhelgisgæsluna

Skipasmíðastöðin hf. á
Ísafirði meðal hluthafa

Eins og kunnugt er, hefur
ríkisstjórnin lýst því yfir að
nýtt varðskip fyrir Landhelgisgæsluna verði smíðað hér á
landi enda náist um það samningar milli aðila. Undanfarið
hafa skipaiðnaðarfyrirtæki
innan Samtaka iðnaðarins
fjallað um aðkomu að þessu
verkefni og á fundi fyrir stuttu

var staðfestur algjör einhugur
þeirra um að standa saman að
smíði varðskipsins.
Þar var einnig lýst yfir fullum stuðningi við stofnun sérstaks hlutafélags um smíðina
og stjórnvöld hvött til að hefja
hið fyrsta viðræður við félagið
um smíðasamning. Mánudaginn 14. desember sl., var síðan

framangreint hlutafélag stofnað undir nafninu Skipasmiðjan hf. Stærstu hluthafar í félaginu eru Slippstöðin hf. á
Akureyri og Stálsmiðjan hf. í
Reykjavík, sem eiga hvort um
sig 39,5% hlut og Þorgeir og
Ellert hf. á Akranesi, sem á
17% hlut. Auk þeirra eru eftirtalin fyrirtæki hluthafar í hinu

nýja fyrirtæki: Skipavík hf. í
Stykkishólmi, Skipalyftan
ehf. í Vestmannaeyjum, Vélsmiðjan Stál ehf. á Seyðisfirði,
Skipasmíðastöðin hf. á Ísafirði og Skipatækni hf. í
Reykjavík. Heildarhlutafé í
hinu nýja fyrirtæki er tíu milljónir króna.
Markmið félagsins er að

stuðla að eflingu skipasmíða
í landinu með þátttöku í stærri
verkefnum á því sviði í framtíðinni. Stjórn Skipasmiðjunnar skipa Valgeir Hallvarðsson og Ágúst Einarsson
frá Stálsmiðjunni hf., Ingi
Björnsson og Geir A. Gunnlaugsson frá Slippstöðinni hf.
og Þorgeir Jósefsson.

Jón Otti Jónsson prentari og og nú eftirlaunakarl skrifar

Sóðalegur Vestfjarðaþingmaður
Undanfarið hefur almenningur orðið vitni að óvenju
sóðalegri framkomu eins
þingmanns, sem nú situr á Alþingi. Þingmaðurinn þessi er
Kristinn H. Gunnarsson og
var kosinn af lista Alþýðubandalagsins í síðustu þingkosningum í Vestfjarðakjördæmi. Þegar ákveðið var að
hefja viðræður um samfylkingu Alþýðubandalags, Alþýðuflokks og Kvennalista í
því skyni að viðhafa sameiginlegt framboð til Alþingis og
freista þess að ná betri nýtingu
á atkvæðamagni þessara
flokka, virtist Kristinn H.

Gunnarsson vera samþykkur
því starfi. Í haust kom það
síðan í ljós að hann sigldi
undir fölsku flaggi.
Allt í einu lýsti hann sig
andsnúinn þessu samstarfi og
taldi allt ómögulegt. Hann var
byrjaður að daðra við Framsóknarflokkinn. Þegar Steingrímur J. Sigfússon sagði sig
úr Alþýðubandalaginu, hætti
hann sem formaður í sjávarútvegsnefnd Alþingis og
Kristinn var útnefndur í hans
stað sem fulltrúi Alþýðubandalagsins. Rétt á meðan
hann tekur við formannsstöðunni sat hann á svikráðum

Ísafjarðarbær

Útsvarsprósentan óbreytt að ári
Ákveðið hefur verið að útsvarsprósentan í Ísafjarðarbæ
á næsta ári verði 11,94, sem
er óbreytt frá því í ár. Fasteignaskattur í A-flokki verður
einnig óbreyttur, en hækkar
lítillega í B-flokki. Heimild
til að leggja sérstakan skatt á
skrifstofu- og verslunarhúsnæði fellur niður. Gjalddagar
fasteignagjalda verða fimm
með mánaðar millibili, en

veittur verður 5% staðgreiðsluafsláttur ef gjöldin
eru greidd fyrir 20. febrúar.
Sorphirðu- og eyðingargjald fyrir íbúðarhúsnæði
verður kr. 8.100 á íbúð á
næsta ári. Hundaleyfisgjald
verður kr. 9.000 fyrir hvern
hund og er þar tryggingargjald og hundahreinsun innifalin. Handsömunargjald
hunda verður kr. 5.000.

Ísafjarðarbær

Tryggingar boðnar út?
Vátryggingafélag Íslands
hefur tilkynnt um endurskoðun vátrygginga sveitarfélaga og lækkun iðgjalda.
Bæjaryfirvöld á Ísafirði hafa

ákveðið að bjóða út allar
tryggingar bæjarfélagsins,
verði lækkun tryggingariðgjalda ekki ásættanleg að
þeirra dómi.

við flokkinn sem kom honum
á þing. Lítilmannleg framkoma!
Nú fyrir stuttu gekk Kristinn í Framsóknarflokkinn og
kórónaði subbugang sinn með
því að neita að láta af formennsku í sjávarútvegsnefndinni. Nú situr Kristinn H.
Gunnarsson á Alþingi og er
orðinn háseti á Íhaldsduggunni með atkvæði stjórnarandstæðinga að baki. Enn einn
sóðaskapurinn! Af hverju
sagði hann ekki af sér þingmennsku og reynir heldur að
koma sér á þing í vor á framsóknaratkvæðum? Ég á bágt

með að trúa því að Alþýðubandalagsfólk á Vestfjörðum
fari að verðlauna þennan
mann eftir þessa auðvirðilegu
framkomu.
Á Vestfjörðum ætti valið að
verða auðvelt fyrir alþýðufólk
– annars vegar Sighvatur
Björgvinsson, heiðarlegur og
prúður þingmaður og efstur á
lista samfylkingarinnar – og
hins vegar framangreindur
Kristinn, svo og hinir ólánssömu klofningsmenn úr Alþýðubandalaginu, þeir Hjörleifur, Steingrímur J. Sigfússon og Ögmundur Jónasson,
sem væntanlega munu reyna

að tvístra alþýðufólki á Vestfjörðum sem og í öðrum kjördæmum.
Ég er nú kominn á efri ár og
á nú þá bestu ósk til handa
yngra fólkinu í þessu landi að
það beri gæfu til að standa
saman í lífsbaráttunni og láti
ekki ævintýramenn og frjálshyggjupostula núverandi ríkisstjórnar villa sér sýn og
styðji samfylkingu A-flokkanna og Kvennalista.
Jón Otti Jónsson,
Efstasundi 2,
Reykjavík,
kt. 170130-2279.

Opnunartími

Bensínstöðvarinnar
um jól og áramót
Þorláksmessa, 23. desember kl. 07:30  23:00
Aðfangadagur, 24. desember kl. 07:30  15:00
Jóladagur, 25. desember LOKAÐ
2. í jólum, 26. desember kl. 12:00  16:00
Gamlársdagur, 31. desember kl. 07:30  15:00
Nýársdagur, 1. janúar LOKAÐ
Aðra daga er opið frá kl. 07:30  21:00
Sunnudaga kl. 10:00  21:00
Sjálfsali eftir lokun!

Gleðileg jól
og farsælt nýtt ár!

Bensínstöðin á Ísafirði

Beiðni um niðurrif hafnað

Húsafriðunarnefnd hefur í
bréfi frá 8. desember hafnað
beiðni Ísafjarðarbæjar um að
rífa húsið að Aðalstræti 32 á

Ísafirði, en það skemmdist unarnefndar og falið bæjarverulega í eldsvoða í sumar. stjóra að kanna hvort nefndin
Bæjarráð hefur mótmælt hyggist friða umrætt hús.
þessari afgreiðslu Húsafrið-

Á

Lilja Rafney
Magnúsdóttir
varaþingmaður

línunni hjá Hlyni Þór

Ákveðin
vinstri
stefna
Nú ert þú varamaður
Kristins H. Gunnarssonar
alþingismanns, sem er
kominn í þingflokk Framsóknar. Ef þú tekur sæti á
þingi í forföllum hans það
sem eftir lifir þings, verður þá hlutskipti þitt að
vera líka þingflokki Framsóknar?
Nei. Ég færi í þingflokk
óháðra, rétt eins og þegar
ég var inni á þingi síðast.
Þannig að stjórnarandstæðingur kæmi í staðinn
fyrir
stuðningsmann
stjórnarinnar...
Það er ekkert sjálfgefið
að ég taki sömu afstöðu og
Kristinn.
Hvað er að frétta af hinu
væntanlega Græna framboði, sem þú munt standa
að?
Undirbúningurinn er í
fullum gangi. Það er verið
að vinna að stofnun kjördæmisfélaga um land allt.
Ákveðið var að bíða með
að funda hér fyrir vestan
fram yfir áramót.
Verður þetta formlegur
stjórnmálaflokkur?
Já. Það er ákveðið að
halda landsfund í byrjun
febrúar, þar sem flokkurinn
verður stofnaður.
Hverjir eru helst í forsvari í undirbúningnum á
landsvísu?
Þar má einkum nefna
Steingrím J., Ögmund,
Svanhildi Kaaber, Guðrúnu
Helgu, Hjörleif og fleiri.
Hvað greinir ykkur í
grundvallaratriðum frá
fyrirhugaðri vinstri samfylkingu?
Flokkur okkar mun
standa fyrir ákveðinni vinstri stefnu. Það verður
ekkert miðjumoð. Við munum vinna gegn því misrétti
sem fólkið í landinu býr við
í dag, t.d. varðandi félagsleg
réttindi og lífskjör. Byggðamál, umhverfismál og jafnréttismál verða einnig mjög
ofarlega á blaði.
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Útkall

Fallið fram
af fjalli
Hér grípum við niður í
annan kafla bókarinnar,
sem fjallar um það er þeir
félagarnir og skíðagöngumennirnir Leifur Jónsson
og Magnús Hallgrímsson
hröpuðu fram af Grímsfjalli
í apríl 1989. Þar kemur
meðal annarra við sögu
Hallgrímur, sonur Magnúsar, er síðar kleif Everest:
Alfreð var sá eini af eldri
mönnunum sem aldrei
hafði komið á Grímsfjall
áður:
„Allir vorum við með
bönd með okkur. Hver maður hafði 20 metra línu meðferðis. Leifur hafði sagt að
þetta fyrirkomulag væri
ágætt. Hann taldi skynsamlegt að böndin dreifðust á
mannskapinn ef eitthvað
kæmi fyrir fremur en að
einn maður hefði þau öll.
Skálanum var nú vandlega lokað en Helgi gekk
þannig frá krækju á glugga
í anddyrinu að opna mætti
utan frá ef svo færi að við
þyrftum að koma fljótlega
aftur.“
Magnús var með hugann
við stefnuna niður af fjallinu:
„Frá skálanum gengum
við í hóp nokkurn spöl,
námum staðar, ákváðum
áttavitastefnuna og mynduðum síðan einfalda röð þar
sem fremsti og aftasti maður gengu með áttavita.
Þannig höfðum við gengið
árum saman. Að því loknu
var umrædd stefna tekin,
80 gráður réttvísandi.
Við gengum nú allir í röð,
Leifur fyrstur og við hinir á
eftir.“
Alfreð fylgdist með ráðagerðum félaga sinna og
6

reyndi eftir mætti að gera sér
í hugarlund hvernig leiðin liti
út í góðu skyggni, enda ekki
komið á Grímsfjall áður:
„Helgi var búinn að tala um
að við værum of norðarlega.
Þoka lá yfir en liti maður upp
mátti sjá móta fyrir sólinni.
Þegar maður leit niður sást
hins vegar varla fram á oddana
á skíðunum í lágarenningnum.
Áður en við mynduðum
röðina gekk ég Leifi til vinstri
handar. Sagði hann þá við
mig: „Ef þú sérð eitthvert svart
helvíti vinstra megin við þig
þá eru það Grímsvötn.“
Nokkrum augnablikum síðar hafði Leifur tekið forystuna
og skyndilega var hann horfinn eins og jörðin hefði gleypt
hann!“
Mennirnir voru komnir að
norðurbrún Grímsfjalls – þar
sem á þriðja hundrað metra er
niður á jafnsléttu. Þeir voru
staddir við klettabeltið sem
fingur Hlífar hafði numið
staðar við heima í stofu í fyrri
viku. Eiginmanninum, Magnúsi, varð nú hverft við:
„Ekki höfðum við gengið
lengi þegar ég sá mér til mikillar skelfingar að Leifur hvarf.
Hann hafði verið örfáa metra
fyrir framan mig. „Hengjan
hefur brostið undan honum,“
hugsaði ég. Hjartað tók kipp.
Aldrei á ævinni hafði ég lent í
nokkru þessu líku. Hallgrímur
var næstur á eftir mér og kom
strax til mín. Ég fór að losa af
mér skíðin.“
Leifur læknir stefndi beinustu leið niður í „svarta
helvítið“ sem hann var nýbúinn að vara Alfreð við:
„Ég hafði gengið fyrir björg
og var á hraðri leið niður í
Grímsvötn. Nú gerðust hlutirnir hratt. Ekki fann ég hvað
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sneri upp á mér og hvað niður.
Kófið var svo mikið, enda var
það ástæðan fyrir því að ég
gekk fram af. Mér fannst ég
vera í undarlegu þyngdarleysi.
Þar sem ég hafði enga viðmiðun sá ég ekki einu sinni
klettana fljúga fram hjá mér –
allt var grátt í gráu. Ég sveif
og mér fannst ég allt eins geta
verið á leiðinni upp eins og
niður. Mér fannst ég eins og
engill á skýi. Allt í einu fékk
ég högg á bakið:
„Hver fjandinn gerist
næst?“
Skyndilega fann ég snjógusu koma á andlitið á mér.
Ég hafði trúlega lent á herðunum og var á hraðsiglingu á
bakinu með snjóskriðu niður
í Grímsvötn. Höfuðið sneri
undan brekkunni. Til að reyna
að halda höfðinu upp úr
mjöllinni tók ég ósjálfrátt
baksundtök með handleggjunum.
Að lokum var eins og ég
næmi staðar. Ég var lentur –
svo mjúklega að ég hafði varla
orðið þess var.
Allt í einu fann ég að allt
var kyrrt og afskaplega mjúkt
og notalegt. Ekki gerði ég mér
grein fyrir hve lengi ég hafði
farið með skriðunni. Hvergi
fann ég til sársauka.
Eitt augnablik datt mér í
hug að ég væri kominn til
himnaríkis. En snjórinn í
andlitinu kom engan veginn
heim og saman við þá staðsetningu og er ég kom auga á
skíðin á fótum mínum var ég
viss um að í himnaríki væri
ég ekki staddur.
Nú fann ég til sársauka í
brjóstkassanum – þegar ég
andaði djúpt. Úr því að ég
fann hvergi til neðan nafla
taldi ég mig hryggbrotinn,
lamaðan og tilfinningalausan
neðan mittis.
Ég fór nú að aðgæta þetta

betur, reyndi að hreyfa tærnar
eina í einu, að því er mér
fannst, síðan hendur og fætur.
Allir skankar hreyfðust. Nú
varð ég óumræðilega þakklátur.
Ég lá í miklum halla með
höfuðið niður í móti, á kafi í
botnlausum lausasnjó. Mér til
mikillar undrunar hélt ég enn
á báðum skíðastöfunum
óbrotnum, skíðin virtust
óskemmd á fótunum og ekki
nóg með það – gleraugun mín
voru alveg heil á nefinu. Allt
fannst mér þetta með ólíkindum. Trúlega hafði það verið
sleðinn sem slóst í bakið á
mér á leiðinni. Mér fannst
erfitt að geta mér til um hve
langt ég hafði farið í frjálsu
falli en sennilega hefur það
verið vel á annað hundrað
metra.

Það kostaði mikið umstang
að komast á fætur. Ég losaði
frá mér stafina. Síðan tókst
mér að leggjast á hlið og snúa
mér í hálfhring. Nú sneru fæturnir niður í móti eins og vera
ber. Mér tókst að losa af mér
skíðin.
Ég taldi það mikið þrekvirki
bara að standa á fætur, enda
hafði ég nákvæmlega ekkert
til að taka í. Í þessum tilfæringum varð ég þess áskynja
að annar sleðakjálkinn hékk í
mér en hinn var enn fastur við
sleðann. Báðir kjálkarnir voru
brotnir. Sleðinn var að öðru
leyti heill að sjá. Nú varð ég
alveg hissa – nánast allur

Í nýrri Útkallsbók Óttars Sveinssonar er lýst
fjórum áhrifamiklum atburðum. Sagt er frá því
er Bryndís Brandsdóttir jarðfræðingur og
bandarískur starfsbróðir hennar óku í jeppa
fram af Grímsfjalli fyrr á þessu ári, hröpuðu
um 200 metra – og lifðu það af. Sá atburður
vakti minningar um annan hliðstæðan sem
gerðist fyrir níu árum er tveir menn fóru fram
af nánast á sama stað – ótrúlegt atvik sem ekki
komst í fjölmiðla á sínum tíma. Einnig er sagt
frá því er fimm Vestmannaeyingum var naumlega bjargað frá drukknun við Bjarnarey. Það
varð þeim til lífs að einum þeirra tókst að
hringja úr GSM-síma í sömu andrá og talstöðvarlaus báturinn sökk. Að lokum er því lýst er
átta björgunarsveitarmanna frá Dalvík var
saknað í tæpa tvo sólarhringa í marsmánuði
síðastliðnum. Sagt er frá nöturlegri vist þeirra í
þröngu snjóbyrgi í 1250 metra hæð í manndrápsveðri, raunum leitarmanna og nagandi
ótta aðstandenda sem biðu heima.

búnaður minn var í stakasta
lagi. Anorak og vettlingar sem
ég hafði fest við sleðann voru
á hinn bóginn horfnir.
Þegar ég hafði rétt úr mér
stóð ég nánast í mitti í púðursnjó. Ég hafði flotið á mjöllinni fyrst eftir lendinguna.
Fjúkið gekk stanslaust yfir
norður af hengjunni langt fyrir
ofan.
Þar sem ég var nú orðinn
kyrr þarna niðri og langt í frá
á röskri gönguferð eins og ráð
hafði verið fyrir gert um
morguninn fann ég að nauðsynlegt var að klæða sig betur

því ég var eingöngu í regngalla og nærfötum innan undir. Ég náði mér í lopapeysu
sem var á sleðanum og fór í
hana innan undir regnstakkinn. Mér var það mikil huggun
að vita að á sleðanum voru
prímus, eldsneyti, svefnpoki
og vistir. Verra var að ég var
farinn að hósta upp blóðugri
froðu. Lungun höfðu sennileg
skaddast af völdum brotinna
rifja.
Ofan af fjallinu kom ógurlegt kóf. Þegar lygndi á milli
sá ég upp hamrana en ekkert
til hliðar. Ég rak upp öskur til

Þessi mynd er tekin þegar gengið var frá skálanum. Stuttu síðar …
(Ljósmynd: Hallgrímur Magnússon)

að reyna að gera vart við
mig því ég vissi að fjórmenningarnir voru beint
fyrir ofan mig. Um leið og
ég þandi raddböndin fann
ég að lítill vindur var í mér
vegna sársauka í brjóstkassanum.“
Magnús horfði með skelfingu á Leif hverfa með sleðann í eftirdragi fram af brúninni:
„Þetta gerðist mjög
skyndilega. Fyrst hvarf
Leifur, svo sleðinn á eftir
honum. Mér krossbrá. Við
losuðum af okkur sleðana
og hrópuðum á eftir honum. Okkur fannst við heyra
í honum. Ég kallaði strax til
hinna að við skyldum setja
upp búnað til að reyna að ná
honum upp. Við tókum strax
til við að opna pokana á
sleðunum. Ég hafði losað
af mér skíðin og hugðist
undirbúa festu fyrir línu,
beygði mig fram og rak annað skíðið niður með báðum
höndum. Á samri stundu var
ég í lausu lofti.“
Hallgrímur hafði verið
skammt undan er Leifur
hvarf skyndilega:
„Ég var miður mín. Það
fyrsta sem mér datt í hug
var að dagar hans væru
taldir. Við sáum ekki brúnina með góðu móti, aðeins
snjóhvítan vindhvirfil. Við
reyndum að kalla niður.
Okkur pabba fannst við
heyra rödd að neðan, líkt og
fjarlægt gelt. Pabbi var að
stinga öðru skíðinu í snjóinn
til að athuga möguleika á
að ganga frá festu fyrir sigbúnað. Helgi kallaði viðvörunarorð til okkar – við
ættum að passa okkur á því
að fara ekki líka fram af
brúninni. Pabbi gekk í hring
og var eitthvað að kalla á
mig, hann var að stinga
skíðinu í snjóinn. Ég stóð
skammt frá honum þegar ...
Hann var að hverfa!
Neeei! Ekki pabbi, ekki
pabbi!
Ég sá bara rauða þúst
hverfa niður fyrir mig, í
kófið.“
…
Hallgrími hafði aldrei á
ævinni liðið verr:
„Það var slæm tilfinning
að horfa á eftir Leifi. Auðvitað þótti mér vænt um
hann. En hugsunum mínum
verður vart með orðum lýst
er ég horfði á eftir föður
mínum. Ótti læstist um mig.
Ég var frávita af skelfingu.
Ég öskraði út í kófið.
Ég fór að hugsa hvort við
hefðum heyrt í Leifi. Var
þetta röddin hans – þetta
gelt þarna einhvers staðar
niðri? Ef Leifur lifir? Lifir
þá pabbi líka? Ég ólmaðist
um hálfvilltur með lamandi
doðatilfinningu í líkamanum. Nú vaknaði ég upp við
hvassa rödd Helga. Hann
varaði mig við að vera þarna
úti á brún.
„Ætlar þú líka að fara
fram af?“ æpti hann.

,,Fjórðungssamband Vestfirðinga lýsir yfir þungum áhyggjum vegna framkomins frumvarps sjávarútvegsráðherra um breytingar á lögum um stjórn
fiskveiða, einkum þau ákvæði sem snúa að útgerð smábáta," segir í ályktun sambandsins.

Ályktun stjórnar Fjórðungssambands Vestfirðinga vegna
frumvarps um breytingar á lögum um stjórn fiskveiða

,,Frumvarpið mun hafa alvarlegar
afleiðingar fyrir strandbyggðirnar"
Á stjórnarfundi Fjórðungssambands Vestfirðinga sem
haldinn var fyrir stuttu, var
samþykkt eftirfarandi ályktun
vegna frumvarps um breytingar á lögum um stjórn fiskveiða:
,,Fjórðungssamband Vestfirðinga lýsir yfir þungum
áhyggjum vegna framkomins
frumvarps sjávarútvegsráðherra um breytingar á lögum
um stjórn fiskveiða, einkum
þau ákvæði sem snúa að útgerð smábáta.
Fjórðungssambandið skorar á stjórnvöld að fara sér hægt
í þessu máli og ígrunda vel
allar leiðir, áður en lagabreyt-

ing er gerð. Verði það frumvarp að lögum sem nú liggur
fyrir, mun það hafa alvarlegar
afleiðingar fyrir strandbyggðirnar og skapa meiri vanda,
en því er ætlað að leysa.”
Í framhaldi af ályktun
stjórnar Fjórðungssambandsins hefur bæjarráð Bolungarvíkur samþykkt eftirfarandi
áskorun til Alþingis:
,,Undanfarinn áratug hafa
Vestfirðingar margítrekað
bent á að stjórnkerfi fiskveiða
hefur valdið alvarlegri
byggðaröskun á Vestfjörðum.
Fyrir daga kvótakerfisins
var um 15% af þorskafla
landsmanna unnin á Vest-

fjörðum og þar af um 11% í
byggðunum frá Þingeyri að
Ísafirði. Á árinu 1996 var þetta
hlutfall komið niður í 11% og
7% á síðargreinda svæðinu.
Á sama tímabili hefur íbúum
á Vestfjörðum fækkað um
13%, en landsmönnum fjölgað um rúm 12%.
Frá öndverðu hafa Vestfirðir
sem mest byggt afkomu sína
á nálægð gjöfulla fiskimiða.
Þrátt fyrir fyrirheit, áætlanir
og tilraunir um uppbyggingu
annarra atvinnuvega hefur það
engan veginn dregið út mikilvægi sjávarútvegsins. Því er
það grundvallarforsenda fyrir
búsetu á Vestfjörðum að Vest-

firðingar fái áfram notið nálægðar fiskimiðanna.
Undanfarin ár hefur sú
þróun átt sér stað að fjölmörg
vestfirsk byggðarlög hafa lagt
traust sitt á afla smábáta. Á
nýliðnu sumri var afli krókabáta ein af megin uppistöðum
framleiðslu og atvinnu í
fjórðungnum. Núgildandi lög
um stjórn fiskveiða gera hins
vegar ráð fyrir því að sóknarmöguleikar krókabáta verði
skertir svo stórlega, að Vestfirðir – að óbreyttum lögum –
geta ekki lengur treyst á þetta
bjargræði.
Samkvæmt lögum um
stjórn fiskveiða er markmið

laganna að stuðla að verndun
og hagkvæmri nýtingu nytjastofna Íslandsmiða ... og
tryggja með því trausta atvinnu og byggð í landinu.
Fyrirsjáanlegur niðurskurður getur því ekki orðið til annars en að fjarlægjast þetta
markmið fiskveiðilaganna.
Það er því eindregin áskorun
bæjarráðs Bolungarvíkur að
Alþingi geri nú þegar ráðstafanir til að skapa þessum
bátum viðunandi sóknarmöguleika, og tryggja þannig
aukið atvinnuöryggi á Vestfjörðum.”

Elínborg Bárðardóttir heimilislæknir skrifar

Unglingar og heilsuvernd

Þegar talað er heilsuvernd
þá dettur líklega flestum í hug
ungbarnaeftirlit eða mæðraeftirlit en síður að unglingar
eða aðrir aldurshópar þurfi
e-a sérstaka heilsuvernd eða
eftirlit. Staðreyndin er samt
sú að unglingar sem hópur
hefur ákveðin heilsuvandamál
sem og áhættuþætti. Þannig
eru algengustu dánarorsakir
og orsakir sjúkdóma hjá unglingum ekki króniskir sjúkdómar eins og gefur að skilja
heldur slys af ýmsum toga og
er þá oft meðverkandi áfengisog vímuefnaneysla. Einnig
má ekki gleyma að ýmsa sjúkdóma síðar á ævinni má rekja
til lakrar heilsuverndar og
áhættuhegðunar á unglingsárum.
Unglingar hafa gjarnan

litlar áhyggjur af framtíðinni
og það kemur því í hlut foreldra og forráðamanna að
reyna að leiðbeina og gæta
barna sinna. Heilsuvernd er
þó árangursríkust ef unglingar
og foreldrar standa saman að
heilsuvernd.

Það sem unglingurinn getur gert
· Forðastu reykingar og
gildir þá einnig að forðast reyk
af tóbaki annarra.
· Farðu með áfengi af varúð
og reyndu að geyma í lengstu
lög að byrja að drekka, því
áfengi er hættulegra heilsu því
yngri sem þú ert þegar þú
byrjar að drekka. Ef áfengissýki er í ætt er enn meiri
ástæða til að vera varkár því

áfengissýki erfist.
· Notaðu hjálm á hjóli og
skíðum og bílbelti í bílum.
· Reyndu að hreyfa þig
reglulega og ganga allt sem
þú getur.
· Borðaðu þrjár máltíðir á
dag og reyndu að borða sem
flest en takmarka ruslfæðið
og nammið.
· Fáðu nægan svefn en
svefnþörf unglinga er mikil
og oftast dugir ekki minna en
9-10 klst. svefn á sólarhring.
· Talaðu við vini, foreldra
eða heimilislækninn ef þér
líður illa og finnur fyrir depurð
eða hefur hugmyndir um að
skaða sjálfan þig.
· Ef þú ert byrjuð (aður) að
stunda kynlíf skaltu alltaf nota
gúmmíverjur til að forðast
kynsjúkdóma og óæskilega

þungun.

Það sem foreldrar
geta gert
· Verið börnum ykkar góð
fyrirmynd.
· Fylgist með börnunum og
skiptið ykkur af áhættuhegðun sem reykingar og áfengisneysla eru.
· Talið við krakkana um líðan þeirra og hvernig gangi í
skólanum og með vini og kærasta(u), ef það á við.
· Minnið á hjálma og bílbelti.
· Sjáið til þess að barnið fái
fjölbreytta fæðu og borði
reglulega.
· Hjálpið krökkunum að
virða útivistarreglur og fara

nógu snemma að sofa þannig
að þau fái þann svefn sem
þau þarfnast.
· Leitið upplýsinga og hjálpar ef þess er þörf.
Að lokum vil ég árétta að
það er mikilvægt að hugsa
um heilsuna strax í dag til að
stuðla að góðri líðan í nútíð
og framtíð. Það er líka oft
auðveldara að temja sér góða
siði en venja sig af ósiðum.
Ég vona síðan að þessi skrif
veki unglinga til umhugsunar
um heilsuvernd og ef spurningar vakna eða áhyggjur, þá
er um að gera að leita til heimilislæknis eða annara viðeigandi fagmanna.
Elínborg Bárðardóttir,
heimilislæknir.
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Ólafur Helgi Kjartansson, sýslumaður á Ísafirði,
hefur um árabil ritað jólasögur fyrir Bæjarins
besta. Sú fyrsta birtist í jólablaði BB 1986, og
síðan þá hafa sögur hans birst árlega að undanskildum árunum 1992 og 1993. Jólasögur Ólafs
Helga, sem birst hafa í BB eru Aðfangadagur,
1986, Frelsi, jafnrétti, bræðralag, 1987, Dögun,
1988, Áreksturinn, 1989, Þorláksmessa í búri án
skötu, 1990, Leiftur andans, 1991, Jólakvöl
Kormáks, 1994, Húmskuggar, 1995, Fjaran, 1996
og Aðventukvöldið sem birtist á síðasta ári. Auk
þess hefur blaðið birt eftir Ólaf Helga söguna
Ekki af brauði einu saman, sem hann samdi fyrir
bókmenntakynningu sem var á vegum Mennta skólans á Ísafirði árið 1989. Hér í opnunni er
nýjasta afurð Ólafs Helga, jólasagan Liðin jól.

Ólafur Helgi Kjartansson.

Biðin var orðin nokkuð
löng. Oftast var það svo að
maður réð ekki tíma sínum
sjálfur. Nú hafði Áleifur
beðið ákvörðunar annarra
um framhald samninga, sem
myndu ráða framtíð hans,
fjölskyldunnar og margra
annarra. Hugurinn hvarflaði
aftur til æskuáranna. Þá voru
jólin eintóm tilhlökkun.
Skólinn hafði verið
skemmtilegur og jólafríið
kærkomið. Hverjum hafði
eiginlega dottið í hug að láta
skóla standa í níu mánuði?
Hvílík sæla hafði það ekki
verið að byrja skólann í
nóvember og vera heima
meira en í skólanum. Vika í
skólanum og tvær heima.
Lærdómurinn var skemmtilegri en seinna þegar skólinn
var orðinn samfelldur og
jólin fyrst og fremst tilhlökkunarefni vegna
jólafrísins. Verkefnin mátti
vinna í samhengi. Stafsetningin tók einn eða tvo daga
ef öll voru gerð í einu. Sama
var um reikninginn, sem nú
heitir stærðfræði. Svo var
ekkert annað að gera en lesa
og leika sér. Þessi vinnuaðferð hentaði Áleifi enn
miklu betur en vinna frá átta
til fjögur.
Honum varð hugsað til
jólanna fyrir áratugum
heima í sveitinni. Að vísu
var hann ekki alinn upp á
sveitabæ heldur við virkið.
Það var skreytt með ljósum
langt umfram það sem
tíðkaðist þá. Ævintýrið var
að fara svolítið út í myrkrið
og horfa á jólatréð, sem sett
var upp úti ár hvert og allar
skreytingarnar á húsunum.
Úr myrkinu var þetta
ævintýri. Í borginni var
ekkert gaman að skreytingunum, þær hurfu í ljósadýrðina. Of mikið af ljósum
gleypir þau sem ein og sér
geta minnt á himininn.
Þegar þeir bræðurnir gengu
yfir að næsta bæ, þar sem
arfleifð íslenzkrar sveitamenningar lifði áfram, sáu
þeir virkið blasa við í allri
8

sinni ljósadýrð og jólaljósin
voru stórkostleg viðbót við
hversdagsleikann, sem átti
þó lítið skylt við vanann. Að
vísu settu þeir út á fjósalyktina, sennilega af því
einu að óvaninn réði meiru
en umburðarlyndið. En
oftast var gaman að hitta
stelpurnar þar. Þær lásu
mikið og töluðu um allt sem
þær lásu og voru ekki eins
og bæjarstelpurnar. Það
víkkaði sjóndeildarhringinn
að halda í við aðra í lestri og
vera umræðuhæfur, þótt
ekki væri það greinilega við
allra hæfi. Það fannst á
frændum og frænkum sem
komu í heimsóknir.
Þau settu út á allt og alla
og vildu ekki drekka
mjólkina úr kúnum. Ekki
beljumjólk. En hvað drukku
þau þá? Mjólkina úr
mjólkurbúðinni, hún kom úr
flöskum, ekki kúm. Fyrir
hver jól var ævintýrið að fá
að fara með pabba til
höfuðborgarinnar og kaupa
jólagjafir. Það var alltaf
gaman að fara og skemmtilegast þótti honum að horfa
á tunglið þegar sólin var að
koma upp á vetrardögum.
Það fölnaði og varð hvítt,
engar stjörnur voru lengur til
að gefa því dýpt. Það var
svo skondið að sjá bæði sól
og tungl í einu. Einhvern
veginn varð allt í heiminum
óraunverulegt.
Sjaldnast áttu þeir bræður
mikið til jólagjafakaupa. Til
að ráða fram úr því gengu
þeir Laugaveginn upp og
niður. Á endanum fannst
eitthvað sniðugt, verkfæri
handa pabba, eitthvað fallegt
handa mömmu og smáræði
handa systkinum þeirra.
Þetta var eins og að fara í
víking. Yfirleitt gekk allt
upp og fremur sjaldan þurfti
að leita eftir aukafjárveitingu til foreldranna. Jólakortin teiknuðu þeir sjálfir
og sendu skólafélögunum.
Óskalistinn um jólagjafir var
gerður af mikilli vandvirkni
löngu fyrir jól. Árangurinn

MÁNUDAGUR 21. DESEMBER 1998

Liðin jól
var undragóður. Það sem
efst var á listanum skilaði
sér venjulega. Jólin voru
stórkostleg, eitt kom af öðru
þar til aðfangadagur rann
upp. Allt varð til að byggja
upp tilhlökkun og hæfilega
spennu. Svo kom að því að
bíða þurfti þess að fjölskyldufaðirnn lyki skyldustörfum. Sjaldnast hófst
jólahaldið klukkan sex.
Áður en kom til messunnar í
útvarpinu fengu bræðurnir
að opna einn pakka,
venjulega frá bróður afa
þeirra bræðra sem bjó
skammt frá.
Jólagrauturinn með
möndlunni og tilheyrandi
gjöf var næstum eins
spennandi og gjafirnar. Svo
var hægt að lesa fram á nótt.
Á jóladag fylgdi messa
prestsins, sem bjó nokkuð
frá. Ef mikið hafði snjóað
var ekki á hana að treysta.
Stundum þurfti lagni til að
komast að kirkjunni hins
vegar vatnsins, sem kennt
var við lögsögumanninn.
Hún varð gjarnan hápunktur
tilverunnar um jól, sérstaklega þegar leið að unglingsárunum og á þau. Þótt
útvarpsmessan missti lit og
aðdráttarafl brást sóknarpresturinn ekki. Alltaf náði
hann athygli unglingsins,
jafnt þótt aðrir fulltrúar
þjóðkirkjunnar næðu hvorki
athygli hans né jafnaldranna.
Hvers vegna voru honum
liðin jól svo hugleikin?
Hann vissi það ekki.
Undanfarnir dagar höfðu
verið erfiðir. Fyrirtækið stóð
ekki vel og næði hann ekki
samningum við keppinautinn um samstarf var sú
hætta fyrir hendi að margir
töpuðu öllu því sem þeir
höfðu lagt í rannsóknir.
Líftækni var töfraorðið. Það
höfðu þeir allir haldið í
menntaskóla og háskóla.
Þeir félagarnir ætluðu ekki
einu sinni að græða, bara
sanna að nota mæti fiskúrgang til framleiðslu á

einhverju sem seldist. Á
endanum urðu snyrtivörur
fyrir valinu. Friðfinnur vinur
hans og félagi, eftir að
skólagangan í borginni
hófst, fann aðferð til að nota
ensím úr slógi til að framleiða húðkrem. En þegar
framleiðslan var að komast
á skrið kláruðust peningarnir.
Þá var að leitað til vina og
ættingja, sem brugðust vel
við bjartsýni þeirra félaganna, enda höfðu þeir ekki
dregið úr möguleikunum.
Þeir trúðu sjálfir á möguleika sína. En svo birtust
hindranirnar hver á fætur
annarri. Stóru fyrirtækin í
fiskvinnslunni, sem tóku
hugmyndinni vel í upphafi,
höfðu greinilega fundið
peningalyktina. Nú neituðu
þau öll aðstoð og fé sem
lofað hafði verið fraus inni.
Skýringar fengust ekki.
Deildarstjórar og aðstoðarforstjórar, sem alltaf höfðu
verið til viðtals voru nú
ævinlega uppteknir eða í
útlöndum. Freðfiskur hf.
hafði þó staðið með þeim
þangað til í fyrri viku að
allar dyr lokuðust svipað og
hjá öllum hinum. Engar
skýringar fylgdu. Þórálfur
forstjóri, sem var góður
kunningi þeirra hafði ekki
látið ná í sig.
Áleifur var mjög sleginn.
Fyrir tveimur vikum leit allt
vel út. Nú var heimurinn
hruninn. Verst var að nú
hafði Skarði þingmaður og
kunningi hans sagt honum
að búið væri að kynna í
þingflokkum frumvarp um
að nýtt fyrirtæki, sem Garri
Steinsson vísindamaður
hafði stofnað og átti að heita
Íslenzk lyfjalýsing, ætti að
fá einkaleyfi á lyfjaframleiðslu úr fiskúrgangi. Mikill
áhugi var hjá mörgum
þingmönnum að verða við
óskum Garra um einkaleyfi.
Öllum hugmyndum þeirra
Friðfinns var kollvarpað í
sömu andrá. Það sem verra
var að þeir töpuðu öllu sínu.

Báðir höfðu lagt allt undir.
Áleifur vissi að hann sjálfur
myndi lifa þetta af þó erfitt
yrði að tilkynna Þórgerði og
börnunum að allt væri búið.
Þau voru orðin svo sannfærð
fyrir tveimur vikum að allt
gengi upp, að jólin ætluðu
þau að halda í útlöndum.
En Friðfinnur yrði
gjaldþrota og foreldrar hans
myndu þola fjárhagsleg
skakkaföll, sem tæki þau
mörg ár að jafna sig á. Þau
voru orðin gömul og slitin,
um sjötugt, fólk sem hafði
alla tíð þrælað og safnað
einhverju sparifé. Það gufaði
upp ef ekki kæmi til
kraftaverk. Áleifur kenndi
sér um. Hann hafði gripið
hugmynd Friðfinns á lofti,
en breytt henni. Til þess að
binda ekki fé sem þeir
félagar ekki áttu og reyna að
ná því fyrr til baka hafði
hann fengið þá bráðsnjöllu
hugmynd, hélt hann á þeirri
stundu, að byrja á snyrtivörum og skapa þannig
aðstæður til að byggja upp
rannsóknir til að leggja í
lyfjaframleiðslu. Nú skalf
hann við tilhugsunina. Verra
gat það ekki orðið. Friðfinnur var týndur. Hann hafði
trúað á Áleif varðandi
framkvæmdina og fjármálin.
Ekkert sem hent hafði
hingað til var jafn ömurlegt.
Hvernig gat nokkur maður
verið svona heimskur, að
láta sér detta í hug að tveir
menn af alþýðufólki, án
stuðnings fjármálamanna
eða fyrirtækja eða stjórnmálamanna gætu gert sig
gildandi í viðskiptalífinu?
Endalaus snjókoman
framundan var orðin svo
þreytandi að honum fannst
hann veikur. Allt hringsnerist, en gamli rússneski
bíllinn paufaðist áfram,
metra fyrir metra. Pabbi hélt
svo fast um stýrið að
hnúarnir hvítnuðu og voru
hvítir eins og á beinagrind.
Svipurinn var harður, ekki
illúðlegur, bara harður,

einbeittur sjómaðurinn ók
hægt, örugglega og án þess
að bregða svip. Þorláksmessan hafði dregizt á
langinn og enn versnaði
veðrið. Þeir rýndu allir út í
sortann, iðandi kófið. Hann
sá ekki neitt. Engin leið var
að sjá hvert haldið var.
Vegurinn sást ekki og með
öllu var óskiljanlegt hvernig
pabbi rataði. Hann bað
bænirnnar í huganum. En
skyggnið batnaði lítið sem
ekkert. Nú saknaði hann
daganna sem áttu bæði sól
lágt á lofti og fölt tungl.
Ekkert sást, engin ljós, hvað
þá stjörnur. Hvítt kófið iðaði
allt í kring. En rússneska
lúxusbifreiðin silaðist áfram
og pabbi brá ekki svip þótt
hann færi lengri leiðina.
Alltaf miðaði í áttina.
Uppáhaldsbækurnar
þeirra bræðra voru Nonnabækurnar. Og allt í einu stóð
honum ljóslifandi fyrir
sjónum atvikið þegar þá
bræður Nonna og Manna
rak til hafs út Eyjafjörðinn í
þokunni og ekkert beið
þeirra annað en hræðileg
óvissan. Þá hafði Nonni
lofað að gerast prestur ef
þeir björguðst. Hvort
tveggja gekk eftir og séra
Jón Sveinsson varð frægasti
Akureyringurinn og skrifaði
allar sögurnar, sem voru svo
einfaldar og ljóslifandi. Ætti
hann að feta í fótspor
rithöfundarins og prestsins?
Afi hans vildi að drengurinn
lærði til prests. Áður en
þessar miklu hugsanir
leiddu til ákvarðana bilaði
fulltrúi sovézku byltingarinnar. Auðvitað var hann
ekki dæmigerður lúxusbíll,
en traustur samt. Þeir feðgar
áttu ekki annars úrkosti en
að bíða næsta bíls, ef
einhver yrði. Það gekk eftir
og svo varð að skilja allar
jólagjafirnar eftir. Sú hugsun
skaut upp kollinum að ekki
væri sanngjarnt að verða að
ganga frá öllum jólagjöfunum í bílnum. Bót var í máli
að veðrið var heldur að

ganga niður. Bræðurnir
Nonni og Manni stóðu
honum ljóslifandi fyrir
sjónum, sitjandi einir í
litlum báti, svartaþoka allt
um kring og úthafið eitt
framundan. Jólagjafirnar
urðu smáar og gildi þeirra
minna en nokkurn tíma
hefði mátt búast við.
Þeir fengu far með
nágranna, sem hafði átt leið
í Þorpið og var á heimleið.
Veðrið var slæmt, en ekki
viðlíka og á fjallinu.
Loksins þegar heim var
komið beið matur hjá
mömmu. Þegar þeir vöknuðu daginn eftir skinu
stjörnur og tungl og himinhvolfið lofaði fölum mána í
bland við sólina. Hann yrði
fullur í kvöld, aðfangadagskvöld. Fulltrúi sigurs
alþýðunnar stóð á hlaðinu,
jólagjafirnar komnar í hús
og iðandi kófið með villandi
blekkingunum var langt
undan og þó svo ljóslifandi.
Allt gleymdist, enn átti eftir
að setja upp jólatréð og
skreyta. Nægar yrðu
gjafirnar undir trénu um
kvöldið.
Allt var á sínum stað,
heimurinn öruggur, þrátt
fyrir upphlaup veðurs og
vinda.
Nú hringdi síminn í vasanum. Friðfinnur vildi fá
fréttir. Honum var greinilega
brugðið þegar Áleifur sagði
að allt væri óbreytt. Áleifi
varð hugsað til kynna þeirra
Friðfinns og hversu ólíkir
þeir voru. Nú biðu þeirra
vina og félaga sömu örlögin,
að tapa, ekki bara peningum, heldur líka baráttunni
fyrir því að koma uppgötvun
Friðfinns á framfæri og
hagnast í leiðinni. Áleifur
lofaði sjálfum sér að gera
allt til að bæta foreldrum
vinar síns glatað sparifé.
Traust þeirra og Friðfinns
var líkast til glatað. Og hvað
með Þórgerði og börnin?
Vonbrigði þeirra yrðu mikil.
Öll höfðu hlakkað til
jólanna í útlöndum. Verst
þótti honum að geta ekki
bætt þeim brostnar vonir á
nokkurn hátt.
Aftur hringdi litli síminn í
brjóstvasanum. Þórgerður
vildi vita hvort hann kæmi
ekki brátt heim. Hann
sagðist vera upptekinn og
baðst annars hugar afsökunar. Hún vildi vita hvað
væri að og lét sér duga þau
svör að fá skýringar þegar
heim kæmi. Doðinn, deyfðin
og vonleysið helltust yfir
hann. Enn hafði Skarði ekki
hringt. Biðin var svipuð og á
Þorláksmessu forðum. Hann
sá ekki út úr augum og bar
sjálfur ábyrgð ökumannsins.
Nú vantaði ökutækið. Það
voru engar leiðir. Í huganum
bjó hann sig undir að skýra
málið fyrir Þórgerði. Eina
tækið sem var nærtækt var
litli síminn. Hægri höndin
var kreppt svo föst um
símann að hnúarnir minntu á
föður hans, náhvítir.
Friðfinnur gerði oft grín
að þessum litlu símum og
rifjaði upp sjónvarpsþætti

um bandarískan njósnara,
sem talaði í skóinn sinn
þegar mikið lá við. Þá hafði
hugmynd um farsíma í skó
þótt fáránleg. Og nú talar
annar hver nemandi í
háskólanum í lófann á sér
frammi á gangi og úti á
götu. En enginn hringdi með
góðar fréttir. Forstjórar og
peningamenn hringja ekki í
þann sem hefur tapað. Hann
gæti alveg eins talað í
skóinn sinn. Skarði vissi að
minnsta kosti hvað var að
gerast og fylgdi þeirri
hugsjón sinni að hver ætti
að njóta verka sinna og
frelsi í athafnalífi og
viðskiptum væri fyrir alla.
Friðfinnur hafði reynt að
tala við gömlu kennarana
sína í Bandaríkjunum og fá
hjá þeim ráð. Áleifur hafði
talað við bróður sinn og
leitað ráða og eins hjá
Jóhannesi vini sínum. En
þótt báðir væru ráðsnjallir
var tíminn skelfilega
naumur. Nú beið hann
símtals frá fjármálafyrirtækinu Lánsemi. Þetta var
eitt minnsta fyrirtækið, en
hafði á að skipa ungu og
hugmyndaríku fólki,sem lét
það ekki standa í veginum
að einhverjir þingmenn
kepptust við að koma á
einkaleyfi. Þau trúðu á
hugmyndina og tilraunir
Friðfinns höfðu sýnt að
húðáburðurinn, sem unninn
var úr slóginu, virtist hægja
á hrörnun húðar í andliti.
Sumir sem höfðu prófað
vildu meina, að húðin
yngdist. Í kapphlaupi við
tímann leitaði Jóhannes að
samstarfsfyrirtæki í Bretlandi, en Bandaríkin voru út
úr myndinni með tilkomu
Íslenzkrar lyfjalýsingar.
Garri átti bæði aðgang að
fyrirtækjum og fjármagni.
Þingmennirnir féllu algerlega fyrir hugmyndinni um
stórfyrirtæki í lyfjaiðnaði á
Íslandi.
Biðin eftir símtali frá
Jóhannesi var erfið. Hann
var einn þeirra manna sem
aldrei gefast upp. Þeir höfðu
náð saman á þrítugsaldrinum, voru oft ósammála, en
um það sem ekki skipti
miklu. Í grundvallaratriðum
voru þeir sammála. Þar á
meðal um einstaklingsfrelsi
og frelsi til athafna. Tíminn
var að renna út.
Leiðir þeirra Friðfinns
lágu saman í menntaskóla í
höfuðborginni. Báðir féllu
þeir illa inn í hópinn.
Áleifur var sérstaklega utan
gátta. Sveitin var honum
hugstæð. Hann vissi að
mörg lítil ljós skinu svo
bjart að ekkert eitt naut sín.
Þeir félagar höfðu náð
saman sem utangarðsmenn í
þeim skilningi að eiga ekki
samleið með fjöldanum. Það
áttu greinilega að verða
örlög þeirra. Nú benti allt til
þess að þeir yrðu utan garðs
í viðskiptalífinu. Hvar höfðu
þeir villzt af leið? Ekki var
gott að segja til um það. Var
það sveitamaðurinn í Áleifi,
traustið á náunganum, sem
skemmdi fyrir honum?
Lífið í sveitinni hafði

verið einfaldara. Á jólum
fóru þeir bræður á næstu
bæi og næstu pláss og
heilsuðu upp vini og
kunningja. Þess vegna lögðu
þeir mikið upp úr því að
komast heim í skólafríum.
Stundum voru þeir seinir
fyrir. Mitt í þreytandi
biðinni varð Áleifi hugsað
til þess er þeir Skafti bróðir
hans fóru með Ágústi vini
sínum heim á aðfangadag
eitt árið. Þeir urðu seinir
fyrir og hrepptu slæmt veður
á fjallinu. Það árið gengu
jólin í garð í stórhríð þar
sem þremenningarnir sátu
fastir í biluðum bíl. En fleiri
voru seinir og þeir fengu far
til byggða. Faðir Ágústar
sótti þá á öðrum bíl og svo
var haldið á fjallið og bíllinn
sóttur, komið í lag. Jólin
voru góð, enda fóru þeir
félagar allir til messu hjá
sóknarprestinum. Hann vissi
að þeir höfðu mátulega
mikinn áhuga á þessum aldri
á djúpum pælingum í
Biblíunni. Þess vegna lagði
hann út af þeim hættum,
sem tengdust áhugamáli
þeirra allra, rokktónlistinni.
Þessum fulltrúa ungmennafélagshreyfingarinnar tókst
að tryggja að þeir mættu
ávallt í jólamessuna og
hugsjón Krists, boðskapur
hans átti í þessum búningi
greiðan aðgang að strákunum, án þess að þeir væru
sérstakir trúmenn.
Nonnabækurnar höfðu
legið lítt hreyfðar í bókahillunni um nokkurra ára skeið
á menntaskólaárunum.
Ferðin á fjallinu og bilunin
hafði varla rifjað upp
hrakningar þeirra Nonna og
Manna. Bænirnar höfðu
vikið fyrir öðrum hugsunum. Varla þýddi að biðja
guð um hjálp í glímunni við
að vinna hylli stelpnanna.
En jólapredikun sóknarprestsins fékk þá til að
hugsa um fleira en skemmtanir og rokktónlist, að
minnsta kosti um sinn.
Þeir veltu hugmyndinni
um það hvort rokk væri
óguðlegt fyrir sér eftir
messu. Það gat vart verið.
Annars væri presturinn ekki
að vara við hættunum, en
það gerði hann fordómalaust, talaði ekki illa um
tónlistina, en sagði þeim að
gæta sín á því sem fylgdi.
Löngu seinna gerði Áleifur
sér grein fyrir því, að í
mannlífinu skiptust á skin
og skúrir óháð því hvert
viðfangsefnið var. Öll
listiðkun átti sér greinilega
dökkar hliðar. Sól og tungl
skinu stundum í sömu andrá
þar, eins og á himninum.
Þá hafði hann fundið til
öryggis. Himinn bernskunnar var fastur í minni
drengs, sem oft hafði ekið
meðfram stóra vatninu, en
það geymdi helgasta stað
þjóðarinnar á bakka sínum.
Þar höfðu forfeðurnir greitt
úr sínum málum, stofnað
þing til að skapa ramma um
umgengni hver við annan í
stóru landi og strjálbýli.
Kannski tókst þeim betur
upp þá en nú. Hverjum datt í

hug að veita lyfjafyrirtæki
einkaleyfi á framleiðslu úr
fiskúrgangi?
Á þessum sama vatnsbakka, undir þessum sama
himni höfðu beztu menn
þjóðarinnar, á Alþingi, sem
þeir höfðu stofnað 70 árum
fyrr, játað trú á guð, gengið
kristni á hönd. Upp frá þeirri
stundu, er hraunið rann á
fjallinu, trúðu Íslendingar á
guð þegar við átti og börðust
þess á milli, fyrstu aldirnar
með vopnum en síðar með
höndum og beztir þóttu þeir
sem gátu vegið meðbræður
sína með orðum.
Ljúfast hafði Áleifi þótt
að aka gjána, þar sem
hetjurnar riðu til þings og
reyndu að leysa mál með
slagsmálum orða frekar en
sverðum og spjótum. Ef
sólin og tunglið skinu á
sömu stundu, fannst honum
heimurinn fullkominn í
gjánni á leiðinni upp á
sléttuna. Það var sigur að
koma úr hömrunum og bein
leið framundan. Nú mátti
þetta ekki lengur. Enn þá
mátti hirða af mönnum
æruna, þótt þingið væri flutt
í vík landnámsmannsins.
Enn stóðu honum í fersku
minni blíðviðrisdagar á
vatnsbakkanum um jól. Í
logni og stillu var alger
kyrrð og friður jólanna tær
og blíður með kirkjuna í
fjarska, hvíta, litla og tákn
trúarinnar. Náttúran undirstrikaði boðskap jólanna.
Þau yrðu mörgum erfið
komandi jól ef einkaleyfið
hlyti samþykki í þinginu. En
þyngstar voru áhyggjurnar
af Friðfinni og foreldrum
hans og auðvitað vonbrigðum barnanna og Þórgerðar,
sem reyndar var alvön að
takast á við erfiðleika og
vandkvæði. Samt yrðu
sporin heim þung og erfitt
að lýsa því hvernig allt hefði
hrunið, draumurinn horfið
eins og hendi væri veifað
vegna tengsla og sambanda
sem sveitamaðurinn Áleifur
skildi ekki og myndi
sennilega aldrei gera.
Keppinauturinn Íslyf átti
næga peninga en hafi verið í
viðræðum við Íslenzka
lyfjalýsingu, sem óneitanlega réði ferðinni ef einkaleyfið fengist. Nú neitaði
forstjóri þess Hallþór að
vera við, en skrifstofustúlkan hafði komið til hans
skilaboðum, sagði hún. Það
var ekkert að gera, annað en
bíða símtals Jóhannesar og
Skarða þingmanns. Skarði
varð fyrri til. Ríkisstjórnin
hafði samþykkt að taka
frumvarpið til afgreiðslu og
flýtimeðferðar í þinginu.
Það þýddi að búið yrði að
samþykkja lög fyrir jól, ef
allt færi að áætlun. ,,Ég styð
þetta ekki. Mér þykir þetta
leitt. Þetta er ósanngirni.”
Meira sagði Skarði ekki.
Áleifur skalf og titraði.
Iðulaust kófið eitt framundan og farartækið kæmist
ekki á leiðarenda, hugsaði
hann. Hallþór myndi veðja á
peningana og einkaleyfið.
Eina vonin var að Jóhannes

eða Lánsemi hefðu einhverjar fréttir að færa. Það var
borin von. Einkaleyfið réð
úrslitum. Um leið og
fjárfestar fengju af því
fregnir að ríkisstjórnin og
þingmenn væru hlynntir
einkaleyfi væri von hans, og
þeirra Friðfinns fokin út í
veður og vind. Kófið eitt var
framundan, engar stjörnur,
ekki hvítur máni eða
rauðleit sól. Síminn í lófa
hans steinþagði. Svo mikið
lá við að ekki var hættandi á
að teppa símann og sambandið við þá örlitlu von
sem enn örlaði á. Ekkert var
hægt nema bíða.
Um síðustu jól höfðu þau
öll farið í jólamessu. Yngsta
barnið, stúlka hafði spurt
pabba sinn af hverju
presturinn talaði við
hendurnar sér, þegar Faðirvorið var beðið. ,,Af hverju
talar presturinn við lófann á
sér?” spurði barnið agndofa.
Friðfinnur kom upp í
hugann. Kannski hafði
mannkynið einfaldlega alltaf
talað við lófann á sér. Fyrst
við guð sinn og nú við
náungann. Nonni og Manni
sóttu styrk í bænina þegar
hvalirnir nálguðust skektuna
þeirra á leið til hafs. Sjálfur
hafði hann beðið þegar
ekkert sást framundan á
leiðinni heim á fjallinu
forðum. Þá gengu einhver
beztu jólin hans í garð.
Hann spennti greipar og í
huganum bað hann um
einhverja leið út úr vandanum, þótt möguleikarnir væru
litlir. Sennilega voru liðnar
10 mínútur eða meira, þegar
síminn hringdi. Það var
Jóhannes, sem sagðist hafa
fundið lítið fyrirtæki í
Englandi sem væri tilbúið
að leggja í púkk með þeim
Friðfinni, helmingur á móti
helmingi. Áleifur varð mjög
hissa, en fékk svo skýringuna, fyrirtækið var háð
fiskinnflutningi og þeir voru
volgir þegar Jóhannes
bauðst til að leggja í það
með þeim. ,,Ég mátti til,
þingið samþykkir einkaleyfið, en ef við náum að selja
hugmyndina einhverju af
stóru fyrirtækjunum hér úti
sleppum við sennilega.” Enn
vantaði peninga og þeir lágu
ekki á lausu. Síminn hringdi
aftur og nú var það forstjóri
Lánsemi, sem sagði þá vera
tilbúna með 15 milljónir en
skilyrði er eignarhlutur eða
trygging. Ekki var þetta gott
og þó. Heldur hafði rofað til
í skyndingu. En fresturinn
var stuttur. Friðfinnur
hringdi örvæntingarfullur
vegna þess að hann vissi

ekkert. Áleifur sagðist vera
upptekinn og skyldi hringja
aftur að skömmum tíma
liðnum.
Íslyf, af hverju hringdi
Hallþór ekki, spurði hannn
sjálfan sig. Aftur reyndi
hann að ná sambandi og nú
svaraði stúlkan mjúkri
röddu, ,,Augnablik.”
Hallþór kom í símann og
spurði: ,,Af hverju sagðirðu
mér ekki að þú þekktir
Jóhannes? Hann trúir á þig.
Við leggjum helming á móti
þér.” Honum sortnaði fyrir
augum og sagði það er ekki
hægt, enskt fyrirtæki ætlar
að gera það. ,,Við eigum
hlut í því og Jóhannes var að
kaupa hlut. Þið fáið hlut
okkar þar og við ykkar og
svo jöfnum við þetta”.
Tíminn var of skammur til
að þrasa, allt eða ekkert.
Hann leit í lófann á sér,
lokaði augunum og sá fyrir
sér fölt tungl, rauða sól og
hamraveggi gjárinnar hverfa
að baki og sagði já. ,,Komdu
strax og hafðu Friðfinn með
þér Jóhannes hringir eftir 20
mínútur og Lánsemi sendir
fulltrúa sinn”.
Þegar Áleifur mundaði
pennann leit hann á Hallþór
og spurði hvers vegna
svaraði hinn: ,,Vegna þess
að aðferðin ykkar er góð.
Einhver prófessor frá
Bandaríkjunum hringdi og
útlistaði fyrir verkfræðingnum ágæti hennar. Við
þurftum staðfestingu”. Eftir
smá þögn bætti hann við:
,,Ég læt ekki stjórnmálamenn ráða því hvað er gott
eða vont í viðskiptum”.
Á leiðinni á flugvöllinn var
hugur hans í sveitakirkjunni,
þar sem sterk rödd prestsins
leiddi Heims um ból og
greinilega heyrðist að gat
var komið á belg orgelsins.
Svo hugsaði hann um
Þórgerði og börnin. Það
hafði munað litlu að allt færi
verr. Hann sá fyrir sér
krepptar hendur föður síns.
Síminn hringdi og hann
óskaði Friðfinni gleðilegra
jóla í lófann á sér, sem barst
honum með símanum.
Símtalinu lauk með því að
sennilega yrði einkaleyfið
samþykkt þá um nóttina. En
fyrir ótrúlega tilviljun myndi
það engu breyta, það næði
ekki til þeirra félaga. Barnið
horfði á hann með spenntar
greipar og spurði: Af hverju
talarðu í lófann þinn eins og
presturinn”. Af því að það
voru að koma jól.
Ólafur Helgi Kjartansson.

Skilafrestur efnis
og auglýsinga
Skilafrestur efnis og auglýsinga í síðasta
tölublað BB á líðandi ári, er kemur úr þriðjudaginn 29. desember nk., er á hádegi mánudaginn 28. desember.
Útgefendur.
MÁNUDAGUR 21. DESEMBER 1998
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Þegar vindurinn blæs
Fróði hefur sent frá sér
skáldsöguna Þegar vindurinn blæs eftir bandaríska
spennusagnahöfundinn
John Saul.
Sagan gerist í litlum
námubæ er höfundurinn
kallar Amberton. Stundum
blæs þar köldu ofan frá
Klettafjöllunum, sem eru
í næsta nágrenni, og þegar
vindurinn blæs fara undarlegir atburðir að gerast í
bænum og fortíðin að vitja
íbúanna.
Allt frá því fyrsta bók
Johns Saul kom út árið
1977 hefur hann verið í
röð vinsælustu höfunda
Bandaríkjanna og nær allar bækur hans hafa orðið
þar metsölubækur, auk
þess sem þær hafa verið
þýddar á fjölmörg tungumál.

Almúgamenn
Fróði hefur sent frá sér
skáldsöguna Almúgamenn eftir Arnmund
Backman.
Sögusvið bókarinnar er
íslenskt sjávarþorp í upphafi sjötta áratugarins. Það
eru mikil átök í íslensku
þjóðlífi – milli landsbyggðarinnar og höfuðborgarinnar, milli kapítalista og sósíalista og menn
eru jafnvel á öndverðum
meiði í trúmálum. Sumir
telja Jósef Stalín guði
almáttugum æðri.
Arnmundur hafði nýlega lokið við söguna er
hann lést í september sl.,
langt um aldur fram. Áður
hafa komið út eftir hann
tvær skáldsögur, Hermann
og Böndin bresta.

Matreiðsla og
eldhússtörfin
Fróði hefur sent frá sér
Eldhúshandbókina eftir
Þráin Lárusson matreiðslumann. Þetta er
fyrsta bók Þráins, en fyrir
allmörgum árum gaf hann,
ásamt nokkrum félögum
sínum, sem þá stunduðu
nám í Hótel- og veitingaskóla Íslands út bókina
Handbók sælkerans.
Eins og nafn bókarinnar
ber með sér hefur hún að
geyma hagnýtar upplýsingar fyrir alla þá sem
vinna að matargerð og eldhússtörfum, auk þess sem
í bókinni eru uppskriftir
að algengum hversdagsréttum og ráðleggingar um
matreiðslu þeirra.

Snæfinnur snjókarl
Fróði hefur sent frá sér
bókina Snæfinnur snjókarl
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sem ætluð er yngstu lesendunum.
Snæfinnur er sjálfsagt
mörgum vel kunnugur,
þar sem Búnaðarbankinn
hefur um nokkurt skeið
boðið ungum sparendum
upp á Snæfinns-bauka.
Texti bókarinnar er eftir
Jón Ármann Steinsson en
myndirnar eru eftir Jón
Hámund Marinósson.

Ráðgáta um rauðanótt
Fróði hefur sent frá sér
unglingabókina Ráðgáta
um rauðanótt eftir Ingibjörgu Möller. Þetta er
þriðja bók hennar en Ingibjörg hlaut, ásamt dóttur
sinni, Fríðu Sigurðardóttur, Íslensku barnabókaverðlaunin árið 1996 fyrir
bókina Grillaðir bananar.
Sagan fjallar um fjóra
reykvíska krakka á fermingaraldri. Aðstæður
þeirra eru mismunandi og
margt hefur á daga þeirra
drifið. Vináttubönd þeirra
eru sterk og söguhetjurnar
standa saman gegnum
þykkt og þunnt. Sagan bar
sigur úr býtum í samkeppni sem Bandalag
kvenna efndi til 1997.

Til hamingju með
daginn, Sara
Fróði hefur sent frá sér
bókina Til hamingju með
daginn, Sara eftir franska
rithöfundinn Yann Queffélec og er þetta önnur bókin eftir hann sem kemur
út á íslensku.
Sagan gerist um borð í
ferjunni Estóníu frá því
að hún leggur úr höfn í
Tallin uns hún hverfur í
djúp Eystrasaltsins aðfaranótt 28. september
1994. Höfundur bókarinnar er í hópi þekktustu og
virtustu rithöfunda Frakklands en árið 1985 hlautt
hann hin eftirsóttu
Concourt bókmenntaverðlaun auk þess sem
hann hefur hlotið margar
viðurkenningar fyrir verk
sín.

Leit
Fróði hefur sent frá sér
bókina Leit eftir rithöfundinn Stephen King. Í
bókinni eru tvær sögur.
Fyrri sagan nefninst Öndunaraðferðin og segir frá
mönnum sem hittast í
klúbbi betri borgara í New
York.
Síðari sagan nefnist
Fjórir á ferð. Hún segir
frá fjórum unglingspiltum
sem komast fyrir tilviljun
að leyndarmáli um hvar
týndan jafnaldra þeirra sé
að finna.
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Árið 1998
gert upp og litið
til framtíðar

Bæjarins besta leitaði til nokkurra
einstaklinga, sem starfa á ólíkum
sviðum og eiga yfirleitt nokkuð ólíkt
baksvið, og bað þá að greina frá því
sem þeim þykir merkast og minnisstæðast á því ári sem er að kveðja,
hvort sem er í heimsmálum eða fjölskyldumálum eða eitthvað þar á
milli. Og jafnframt að líta til komandi árs og aðgæta hvað það kann að
bera í skauti sér. Sjá einnig bls. 20.

Bryndís Friðgeirsdóttir, svæðisstjóri Rauða krossins

Hæstiréttur er æðsta valdið
Margs er að minnast frá
því ári sem senn er að
kveðja. Þar kemur andlát frú
Guðrúnar Katrínar fyrst í
hugann. Síðan hinn sögulegi
dómur Hæstaréttar fyrir
skemmstu.
Af alþjóðlegum vettvangi
er þess einkum að minnast,
að hinn 10. desember sl. var
50 ára afmæli Mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu
þjóðanna. Fellibylurinn
Mitch óð yfir Mið-Ameríku
með hörmulegum afleiðingum. Uppgangur félagshyggjuflokka í Evrópu er í

senn athyglisverður og
ánægjulegur.
Hér á Ísafirði vekur
athygli mikill uppgangur í
iðnaði. Má þar nefna 3XStál með verksamninga við
erlend fyrirtæki og grósku í
verkefnum Skipasmíðastöðvarinnar hf. Upphaf
kennslu á háskólastigi á
Ísafirði er merkur áfangi í
menntamálum á svæðinu.
Í fjölskyldulífinu er það
minnisstæðast, þegar
eiginmaðurinn féll útbyrðis
af skelveiðibát frá Flateyri
og var bjargað.

Þegar litið er til næstu
framtíðar í íslensku þjóðlífi
ber sameiningu vinstri
manna hæst. Á næsta ári
munu frjálshyggjuöflin
neyðast til að beygja sig
undir vald og vilja félagshyggjuaflanna, sem ætla sér
staðfastlega að jafna
lífskjörin í landinu. Og á
næsta ári mun Hæstiréttur
sýna Davíð og Co. að það
stoðar ekkert að skamma
dómara í fjölmiðlum.
Hæstiréttur er æðsta vald
þjóðfélagsins.
Bryndís Friðgeirsdóttir.

Guðni Einarsson, framkvæmdastjóri á Suðureyri

Bjartara yfir en áður
Á liðnu ári er endurreisn
Fiskiðjunnar Freyju hér á
Suðureyri vissulega
ofarlega í huga, og síðan
sameining hennar við
Básafell og Bræðraverk.
Árið hefur verið ákaflega
viðburðaríkt í atvinnulífinu
á Suðureyri. Uppbyggingin
hefur verið mikil og í
framhaldi af henni niðurrif
á gömlum húsum á eyrinni.
Koma 60 tonna báts,
Súgfirðings, var merkisviðburður. Segja má, að
Súgfirðingar séu nú komnir
aftur fram til ársins 1958 í
sjósókn eftir afturför allt
aftur til síðustu aldamóta.
Og síðan stofnuðum við
hér fimm saman útgerðar-

félag, sem nefnist Fimman,
og keyptum nýjan bát.
Ekki er mér síður rík í
huga uppbygging Klofnings
ehf. og allt sem henni fylgir.
Þar hefur verið unnið mjög
mikið starf á þessu ári. Í
tengslum við starfsemi
Klofnings er mér minnisstæð ferð til Nígeríu, sem
var öðruvísi utanlandsferð
en ég hef farið í áður. Við
ferðuðumst þar um markaðssvæðin okkar, alveg inn í
svörtustu Afríku, eins og
það er stundum orðað, alveg
inn í Biafra og sáum ekki
hvítan mann í fimm daga!
Ég held að við höfum alveg
komist að því í þessari ferð,
að við erum að vinna mat

fyrir fólk en ekki eitthvað
annað, eins og hefur verið
nokkuð almennur hugsunarháttur hér á landi.
Kvótadómurinn er líka
ofarlega í huganum og
ringulreiðin sem honum
fylgir.
Ég lít björtum augum til
komandi árs. Ég hef miklar
væntingar til sameiningarinnar við Básafell. Þar held
ég að við séum að tengjast
kvótanum á ný. Þetta eru
vissulega aðilar sem eiga
mikinn kvóta. Ég lít þannig
á, að við Súgfirðingar
höfum verið að tryggja
okkur atvinnulega séð með
þessari sameiningu.
Við hér í Súgandafirði

áttum mjög yndislegt
sumar, það var fullt af fiski
og skemmtunum og vinnu.
Persónulega á ég góðar
minningar um ættarmót og
sæluhelgi og heimsókn
fimm Indverja til mín og
fjölskyldu minnar og
ferðalag með þeim um
landið. Fyrir þremur árum
fórum við til Indlands í
brúðkaup sem stóð í tólf
daga og nú var verið að
endurgjalda þá heimsókn.
Einnig er mér ofarlega í
huga, að bróðir minn sem
er búsettur í Keflavík hefur
verið að vinna hér frá því í
haust. Mér líður alltaf vel
að hafa hann einhvers
staðar nálægt og vona að

Jónína Ólöf Emilsdóttir, aðstoðarskólastjóri á Ísafirði

STUTTAR

Dularfull reynsla undir Jökli FRÉTTIR

Eitt hið minnisstæðasta
hjá mér á liðnu ári var sú
sérkennilega reynsla, sem
ég og fjölskylda mín
urðum fyrir í sumarfríi á
Snæfellsnesi. Við gistum á
Hellnum rétt fyrir neðan
Snæfellsjökul og þá um
nóttina varð ég vör við
yfirnáttúrlegan kraft frá
jöklinum. Þegar ég var á
milli svefns og vöku
heyrði ég söngl og
hljóðfæraslátt, þannig að
ég vaknaði og fór út til að
líta til jökulsins, því að
mér fannst hljóðið og
sönglið koma þaðan.
Þegar ég stóð þarna úti
var eins og ég sogaðst að
honum. Þetta var einkennilegt og ég kann
engar skýringar á því.
Foreldrar mínir voru með
og þegar ég kom inn voru
þau bæði vöknuð og
spurðu hverjir væru fyrir
utan, því þau höfðu heyrt
söng og raddir. En það

voru engir úti. Þessu fylgdi
engin hræðsla – það var
frekar að maður fylltist
lotningu fyrir náttúrunni og
þeim öflum sem þar búa.
Maðurinn minn og yngsta
dóttirin sváfu hins vegar
vært, enda taldi bóndinn að
það þyrfti eitthvað annað og
meira til að vekja hann en
eitthvert söngl.
Keikó-ævintýrið stendur
einnig upp úr. Þar stóðu
Bandaríkjamenn sig vel,
sendu hvalinn til Íslands svo
útséð yrði að við myndum
hefja hvalveiðar á ný og í
þokkabót gleymdist að
markaðssetja kvikindið.
Hvað heimsmálin varðar
þykja mér friðarsamningarnir á Norður-Írlandi
stórmerkur viðburður. Að
forystumenn mótmælenda
og kaþólikka á NorðurÍrlandi skyldu fá Nóbelsverðlaunin var toppurinn og
vonandi er kominn þar
endanlegur friður. Einnig

Jónína Emilsdóttir.
hef ég haft óhemju skemmtun af Jeltsín Rússlandsforseta – ýmist er hann við
dauðans dyr og fársjúkur
eða hann birtist allt í einu,
að því er virðist við ágæta
heilsu, einungis til að reka
menn. Jafnskjótt og því er
lokið verður hann fársjúkur
enn á ný og leggst í rúmið.
Handtaka Pinochets, fyrrum
einræðisherra í Chile, er í
raun handtaka aldarinnar að
mínu mati. Það hefur ekki

tíðkast hingað til að handtaka einræðisherra og
valdníðinga, og þegar litið er
yfir söguna þykir mér enn
merkilegra að það skyldu
vera Bretar sem handtóku
hann.
Þegar litið er fram á
veginn hef ég áhyggjur af
því, hvernig heilbrigðis- og
menntakerfinu muni reiða
af, því að það virðist vera í
algerri vörn og stöðugt er
verið að herða ólarnar.
Menntun gegnir sífellt
stærra hlutverki í lífi fólks.
Ef landsbyggðin á að halda
velli skiptir miklu máli að fá
vel menntað fólk í byggðirnar og sveitarstjórnarmenn
verða að gera sér grein fyrir
því lykilhlutverki sem góður
grunnskóli gegnir í því
samhengi. Forsætisráðherrann okkar talar um að
kaupmátturinn hafi aukist
hjá fólki, en það er algjör
fjarstæða, eins og menn
vita, nema hjá svo litlu broti

af þjóðinni. Heimilin eru
bara miklu skuldsettari í
dag en þau voru fyrir 1015 árum. Aldraðir og
sjúkir eiga erfitt uppdráttar
í velferðarþjóðfélagi
okkar. Það er alls staðar
verið að taka aura af þessu
fólki, hvort sem það er
gert með meiri álögum eða
í annarri mynd, eins og
það að sjúkir og aldraðir
geti ekki hreyft sig til að fá
þjónustu öðruvísi en að
borga fyrir hvert viðvik.
Það fer lítið fyrir mannúðarstefnunni í þessari
frjálshyggju kapítalismans. Við þurfum að breyta
forgangsröðinni – við
verðum að hlúa að þeim
sem minna mega sín og
eiga um sárt að binda. Við
þurfum að sýna hvert öðru
meira umburðarlyndi og
kærleika. Við eigum að
kenna börnum okkar að
bera virðingu fyrir sjálfum
sér og öðrum.

Halldór Halldórsson, bæjarstjóri í Ísafjarðarbæ

Ögurböll og eldsvoðar
Síðasta árið hefur verið
viðburðaríkt hjá mér og
fjölskyldu minni, og reyndar
síðustu tvö árin. Í ár stendur
það upp úr, að ég fór úr
mínu ágæta starfi sem
framkvæmdastjóri Fjórðungssambands Vestfirðinga
og tók við stöðu bæjarstjóra
Ísafjarðarbæjar. Þó að ég
hafi verið ánægður í mínu
fyrra starfi er ég ekki síður
ánægður þar sem ég er núna.
Ef litið er til heimsmál-

Guðni Einarsson.
hann ílendist hér aftur.
Niðurstaðan er sú, að á
líðandi ári hefur verið
yfirdrifið að gera. Það
stendur upp úr þessu öllu.
Mér finnst vera bjartara
yfir framtíðinni en áður, að
minnsta kosti hér á
Suðureyri.

anna, þá detta manni helst í
hug kvennamál Clintons, þó
að ef til vill séu slíkir hlutir
ekki það sem ætti að skipta
sköpum í heimspólitíkinni.
En maður veit það aldrei.
Kannski kemur það í ljós
seinna meir, að þetta sé það
afdrifaríkasta sem nokkur
forseti Bandaríkjanna hefur
gert!
Á Íslandi finnst mér
ákveðinn stöðugleiki
einkum hafa einkennt
þjóðfélagið að mestu leyti.
Allt gott er um það að segja,
en – mér líkar ekki að menn
skuli ekki vera byrjaðir af
neinum krafti eða neinni
alvöru að taka á málefnum
landsbyggðarinnar. Mér
finnst það skyggja töluvert á
kvótadóminn sem féll um
daginn, þó að hann sé í
sjálfu sér afskaplega
ómerkilegur að flestu leyti,
að menn hefðu átt að taka
honum af meiri alvöru en
gert hefur verið. Og alls
ekki að taka þannig á
málum að það bitni á okkur
Vestfirðingum, eins og það
virðist óneitanlega ætla að
gera, miðað við frumvarp
sjávarútvegsráðherra um
breytingar á lögum um
stjórn fiskveiða, þar sem er
nánast verið að ráðast á
afkomu þeirra sem gera út
smábáta.
Hvað einkalífið varðar, þá
hefur það líka verið viðburðaríkt. Til dæmis náðum
við þeim ánægjulega áfanga
í sumar að klára sumarbú-

Halldór Halldórsson.
staðinn okkar inni í Ögri,
sem við byrjuðum á fyrir
þremur árum og vorum búin
að gera fokheldan áður en
við höfðum hugmynd um að
við værum að flytjast vestur.
Nú er hann tilbúinn og þar
getum við notið góðra
stunda. Að sjálfsögðu
buðum við vinum og
vandamönnum til veislu
þegar bústaðurinn var
tilbúinn og héldum Ögurball. Það var í annað sinn
sem við Guðfinna höldum
Ögurball. Í fyrra sinnið var
það árið 1987 þegar við
giftum okkur og þá brann
Ísafjarðarkirkja um nóttina. Í
þetta sinn brann Aðalstræti
32 á Ísafirði um nóttina. Við
höfum því fengið vinsamleg
tilmæli um að halda ekki
fleiri Ögurböll. Hins vegar
hefur öðrum þótt þau svo
skemmtileg að þeir hafa
beðið okkur um að halda
það þriðja á næsta ári. Við
vonum það besta.
Ég horfi með bjartsýni til

næsta árs, eins og ég geri
reyndar alltaf. Hvað
sveitarfélagið varðar, þá
erum við í þeirri vinnu núna
að reyna að ná tökum á
fjárhagsáætlun. Það er ekki
auðvelt starf og því fylgir
vissulega ýmislegt sem er
ekki mjög til vinsælda fallið
meðan á því stendur. En ég
vil horfa þannig til næsta
árs, að við séum að stíga
fyrstu skrefin til að ná
tökum á rekstri þessa
sveitarfélags, en það er
mjög erfitt verk, ekki síst
vegna þess hvernig það er
samsett úr mörgum litlum
einingum. En það koma
alltaf upp erfiðleikar á hvaða
sviði sem er, hvort sem það
er í atvinnulífinu eða í
rekstri sveitarfélaga.
Þjóðfélag okkar er einfaldlega þannig, að það er
sveiflukennt. Það gengur vel
eitt árið en miður hið næsta
og við þurfum alltaf að vera

viðbúin því.
Í heildina séð sé ég þess
vegna enga sérstaka
ástæðu til að kvíða næsta
ári. Ég held að það ætti
ekki að verða neitt síðra en
árið í ár. Ég tel að við sem
búum hér vestra eigum að
horfa með bjartsýni fram á
veginn og segja við okkur
sjálf: Vestfirðingar hafa
þann kraft og hafa tekist á
við svo marga erfiðleika,
að við eigum alveg að geta
rutt okkur brautina inn í
nýja öld, hvort sem hún
hefst árið 2000 eða 2001.
Stærðfræðilega séð hallast
ég að því að hún komi árið
2001, en fagurfræðilega
séð kemur hún árið 2000!
Við verðum bara að standa
saman og ryðja brautina
fram á við. Við eigum ekki
að velta vandamálunum
fyrir okkur allt of lengi,
heldur taka á þeim.

Au pair
í Lúxemborg
Okkur bráðvantar ,,au pair" stúlku á aldrinum 19-22 ára til Lúxemborgar frá janúar
til vors.
Viðkomandi þarf að vera mjög reglusöm,
dugleg að bjarga sér og óhrædd við að
keyra. Skriflegar umsóknir sendist fyrir 30.
desember til ,,Fjölskyldunnar" Aðalstræti 3,
415 Bolungarvík eða í fax 456 7178.

Útsvar
verður
12,04%

Á fundi bæjarráðs
Bolungarvíkur sem
haldinn var 7. desember sl., voru staðfestar
tillögur um álagningareglur á árinu 1999.
Samkvæmt þeim verður fasteignaskattur af
íbúðarhúsnæði 0,40%
og 1,25% af öðrum
fasteignum og lóðarleiga 1,0% af íbúðarhúsnæði og 2,0% af
öðrum fasteignum.
Vatnsgjald verður
0,15% af öllum eignum, sorphreinsigjald
verður kr. 4.200.- og
so r pe y ð i n g a rg j a l d
verður sama fjárhæð.
Þá hefur útsvar verið
ákveðið 12,04%.

Klerkur í
framboð
Samkvæmt upplýsingum blaðsins er gert
ráð fyrir að sr. Karl V.
Matthíasson fyrrum
sóknarprestur á Ísafirði og síðan á Tálknafirði, skipi annað sætið
á lista samfylkingar Aflokka og Kvennalista
á Vestfjörðum fyrir alþingiskosningarnar í
vor.
Eins og komið hefur
fram í blaðinu, mun
Sighvatur Björgvinsson skipa fyrsta sætið.
Óvíst er hins vegar
hvað Heimir Már Pétursson framkvæmdastjóri Alþýðubandalagsins mun gera, en
hann hafði lýst yfir
áhuga sínum að taka
umrætt sæti.

Óbreytt hjá
Íhaldinu
Einar K. Guðfinnsson og Einar Oddur
Kristjánsson munu að
öllum líkindum skipa
tvö efstu sætin á framboðslista Sjálfstæðisflokksins á Vestfjörðum við alþingiskosningarnar í vor.
Meiri óvissa er um
það hver skipi þriðja
sætið og virðist sem
þrír einstaklingar ætli
að keppa um það en
það eru þeir Guðjón
Arnar Kristjánsson,
Ólafur Hannibalsson
og Þórólfur Halldórsson sýslumaður í Vesturbyggð.
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Gestur Halldórsson var í daglegu
Eftir að Gestur Halldórsson var
tali nefndur Gestur í Þór þegar hann
kominn suður og hafði tekið við
bjó hér fyrir vestan. Ævi hans hefur
starfi staðarhaldara á réttargeðdeildverið nokkuð kaflaskipt, svo ekki sé inni að Sogni í Ölfusi, sem var opnuð
meira sagt. Hann var framkvæmdaí október 1992, var hvergi sparað í
stjóri og aðaleigandi vel stæðs stór- blöðum á borð við Helgarpóstinn að
fyrirtækis á vestfirskan mælikvarða reyta af honum æruna með upplognog hafði auk þess mikið umleikis í
um ávirðingum, án þess að hann
margvíslegum félagsmálum. Síðan
fengi neinum vörnum við komið. Á
hallaði undan fæti í rekstrinum – „ég
þessum erfiðu stundum, þegar lífið
var líklega ekki nógu harður“, segir
var svartnætti og framtíðin auð og
hann – og þar kom að hann fluttist
tóm, átti hann aðeins eitt ljós á vegi
allslaus og niðurbrotinn maður frá
sínum – Ingibjörgu Ágústsdóttur,
Ísafirði sumarið 1991. Sjálfsvirðingin
konu sína. „Hún var eina ljósið sem
var engin, hann forðaðist eins og ég átti í öllu þessu svartamyrkri. Það
heitan eldinn að verða á vegi fólks var enginn annar til að hjálpa mér út
sem hann hafði þekkt fyrir vestan og úr þessu og telja í mig kjark og styðja
þoldi ekki einu sinni að sjá sjónvarps mig á fætur á ný nema hún.“
fréttir frá Ísafirði.

Tvennir tímar

Það er með hálfum huga
sem ég spyr Gest Halldórsson
hvort hann vilji eiga við mig
viðtal um líf hans og lífsreynslu til birtingar í Bæjarins
besta. Einhvern veginn býst
ég alveg eins við afsvari. En
það er öðru nær: Hann þarf
ekki að hugsa sig um tvisvar
áður en hann svarar spurningu
minni játandi. Við setjumst
að tali og tölum lengi. Ákaflega lengi. Það kemur í ljós
að hjónin og stórkratarnir
Gestur Halldórsson og Ingibjörg Ágústdóttir fyrrum bæjarfulltrúi á Ísafirði hafa ekki
skipt sér af pólitík síðan þau
fóru suður. Gestur er því sem
næst hættur í félagsmálum og
klúbbastarfi – einu klúbbfélagarnir og vinirnir sem hann
hittir reglulega á fundum eru
hross. Fjölskyldan býr í Kópavogi, en Gestur hefur litla íbúð
austur á Sogni þar sem hann
dvelst frá mánudagsmorgni
og fram á föstudagskvöld í
viku hverri.
Við sitjum þrjú saman yfir
kaffisopa, Gestur og Ingibjörg
og undirritaður. Þau eru bæði
útitekin og hraustleg, enda
þótt kominn sé hávetur, afslöppuð og glaðleg og jákvæð.

Undirbúningur
réttargeðdeildar
„Já, það var í júní 1991 sem
við fluttum suður og settumst
þá að á Seltjarnarnesi“, segir
Gestur. „Fljótlega eftir að ég
kom suður fór ég að vinna hjá
Ríkisspítölunum við undirbúning að stofnun réttargeðdeildar. Um þetta leyti kom
12

Sighvatur Björgvinsson inn í
heilbrigðisráðuneytið og eitt
af hans fyrstu verkum var að
koma þessari réttargeðdeild á
laggirnar. Í febrúar þetta sama
ár, um eina helgi, voru þrjár
manneskjur sem frömdu
hræðilega verknaði í Reykjavík. Þetta vakti mikið umtal á
sínum tíma. Þessir ógæfusömu einstaklingar voru síðan
dæmdir ósakhæfir, þar eð þeir
reyndust ekki heilir á geði.
Hérlendis var engin aðstaða
til að vista slíka sjúklinga. Þeir
sem höfðu áður framið alvarlega verknaði og verið úrskurðaðir ósakhæfir hérlendis
höfðu verið sendir til Svíþjóðar og vistaðir þar í Västervik og enn áður höfðu slíkir
sjúklingar verið sendir til
vistar í Noregi.“

Læti í kringum málið
„Eins og flestir hljóta að
muna, þá urðu mikil læti í
kringum þetta mál. Fyrst stóð
slagurinn um það, hvar ætti
að setja þessa stofnun niður.
Það var leitað í Reykjavík, á
Akureyri og víðar, en niðurstaðan varð fljótlega sú, að
Náttúrulækningafélag Íslands
bauð húsakynni að Sogni í
Ölfusi. Náttúrulækningafélagið átti stóra húsið, þar sem
áður dvöldust sjúklingar í
áfengismeðferð á vegum
SÁÁ, en starfsmannahúsið
við hliðina var í eigu SÁA.
Þessi hús voru keypt fyrir
væntanlega réttargeðdeild. Í
starfsmannahúsinu er lítil
íbúð sem ég hef til afnota, og
þar er skrifstofa mín og aðstaða fyrir yfirlækni og félags-
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 og þrennir þó

 rætt við Gest Halldórsson og Ingibjörgu Ágústsdóttur um gjaldþrot og
brottflutning, svartnætti og sektarkennd, réttargeðdeildina á Sogni,
rógburð í fjölmiðlum  og síðast en ekki síst  sjálfa lífshamingjuna!
ráðgjafa. Þegar ákveðið hafði
verið að koma á fót réttargeðdeild á Sogni þurfti að ráðast
þar í margvíslegar framkvæmdir. Það var kosin byggingarnefnd og ég var starfsmaður hennar.“

Fjórir ósakhæfir
Íslendingar í Svíþjóð
„Undirbúningurinn tók
langan tíma og réttargeðdeildin að Sogni var ekki opnuð
fyrr en í október 1992. Þá um
sumarið fór ég til Västervik í
Svíþjóð, svo og allir öryggisgæslumennirnir sem ráðnir
höfðu verið, og þar kynntumst
við því sem við ættum í vændum í starfinu. Þar voru þá í
vist fjórir Íslendingar sem
höfðu verið dæmdir ósakhæfir. Þeir komu svo heim
þegar Sogn var opnað og það
voru fyrstu sjúklingarnir sem
komu þar inn.“

Staðarhaldari á Sogni

„Eflaust velta einhverjir því
fyrir sér hvað ég er að gera
þarna og við hvað ég er eiginlega að starfa. Sogn tilheyrir
heilbrigðiskerfinu – það er
heilbrigðisstofnun en ekki
fangelsi. Þar eru starfandi yfirlæknir, sálfræðingur, félagsráðgjafi hjúkrunarfræðingar
og öryggisgæslumenn. Síðan
rekum við eldhús þar sem tvær
konur starfa. Ég er titlaður
staðarhaldari. Við erum ekki
margir með þann titil, einir
fjórir eða fimm, svo sem sr.
Þórir Stephensen í Viðey og
Hallgrímur Sveinsson á
Hrafnseyri. Það sem tilheyrir
mínu starfi er hinn almenni
daglegi rekstur. Sogn er nú
rekið undir stjórn Sjúkrahúss
Suðurlands og þar eru stjórnin
og framkvæmdastjórinn, en
ég er fulltrúi framkvæmdastjórans á staðnum. Síðan fer
ég í ferðir með sjúklingana og
skipulegg þær. Við förum til
Hveragerðis, Selfoss og
Reykjavíkur og víðar, förum í
sund og bíó og gerum sitthvað

fleira til afþreyingar fyrir
sjúklingana. Þetta er allt
skipulagt fyrirfram og ákveðin
regla hversu margir gæslumenn eru með í hverri ferð.
Ég fer í allar þessar ferðir og
er með bílinn.
Þetta var vissulega mikil
breyting hjá mér, alveg kúvending frá því sem ég hafði
gert áður þegar ég var á Ísafirði. Þegar mér bauðst þetta
starf vissi ég í rauninni ekkert
hvað ég var að fara út í, nema
hvað ég vissi hvers konar fólk
yrði vistað á Sogni. Ég hafði
ekki hugmynd um hvernig
þetta myndi eiga við mig. En
ég verð að segja það, þegar
upp er staðið, að ég er mjög
ánægður með þetta starf.“

Friður kominn á og
aldrei neinir árekstrar
– Er ekki kominn friður um
Sogn seinni árin eftir ófriðinn
og deilurnar í upphafi?
„Jú. Fyrstu árin var mikill

djöflagangur í kringum þetta
og miklar deilur. Nábúarnir
voru mjög tortryggnir. Ég get
alveg skilið það, því að umræðan var slík og lýsingarnar
sem ýmsir höfðu í frammi,
þar á meðal fagfólk, jafnvel
læknar. Það voru ægilegar lýsingar á því hvers konar fólk
yrði vistað þarna. Þess vegna
skildi ég vel óróann í fólkinu
þarna í kring. En svo hefur
þetta þróast algerlega á einn
veg. Það hafa aldrei orðið
neinar uppákomur hjá okkur
og aldrei orðið neinir árekstrar
við nábúana. Við skipuleggjum gönguferðir og annað
þarna allt í kring og margir
þarna grenndinni eru komnir
í vinnu til okkar sem gæslumenn. Það hefur þróast mjög
vel.“

Gefandi starf
„Eins og ég sagði, þá vissi
ég ekkert hvað ég var að fara
út í, miðað við það sem ég
hafði gert áður. En ég verð að

segja, að þegar ég lít til baka,
þá hefur mér þótt þetta mjög
gefandi starf. Það byggist afar
mikið á mannlegum samskiptum. Hjá þeim sem þarna starfa
veltur allt á því hugarfari sem
þeir hafa, hvort þeir eru mannþekkjarar og skilningsríkir
eða hvort þeir eru með einhverja fordóma gagnvart
sjúklingunum. Einhvern veginn er það svo, að maður bindur mikla tryggð við þetta fólk.
Ég á mikil samskipti við sjúklingana. Ég sé um ýmsa hluti
fyrir þá, eins og peningamál
og innkaup og samstarf okkar
er bæði mikið og gott.“

Það sem er meira
virði en peningar
„Ef ég lít til baka og leita að
einhverju sem mér finnst
standa upp úr í embættistíð
Sighvats Björgvinssonar sem
heilbrigðisráðherra, þá er það
að hafa komið þessari stofnun
á fót. Menn eru stundum að
tala um hvað þetta kosti mikla
peninga. Fjárhagsáætlunin hjá
okkur í ár er um 75 milljónir
króna. Við erum með sjö sjúklinga um þessar mundir. Þegar
við opnuðum Sogn fyrir rúmum sex árum voru fjórir íslenskir sjúklingar vistaðir úti
í Svíþjóð og vistin fyrir hvern
þeirra kostaði þá íslenska ríkið
11 milljónir á ári á þáverandi
verðgildi. Kostnaður á mann
er því núna nærfellt sá sami í
krónum talið og þá var. Munurinn er hins vegar sá, að nú
fara fjármunirnir ekki úr landi,
heldur skila þeir sér aftur í
veltuna í sköttum starfsmanna
og kaupum á vörum og þjónustu. Og svo er hitt, sem er
miklu meira virði en peningar,
en það varðar sjúklingana
sjálfa og aðstandendur þeirra
– að þeir skuli geta verið
heima á Íslandi og að það
skuli vera hægt að koma og
heimsækja þá. Það eru töluvert mikil tengsl milli sjúklinganna og ættingja þeirra,
sem betur fer.“

Fiskeldi, hænsnarækt og kartöflur
Ingibjörg: „Sogn er alveg
kjörinn staður í þessum tilgangi. Það er svo mikið hægt
að gera þar. Sjúklingarnir eru
komnir með fiskeldi, þeir eru
með hænur...“
Gestur: „Það er í prógramminu fyrir sjúklingana að
þeir sjá um að fóðra fiskana
tvisvar á dag. Þetta höfum við
allt útbúið sjálfir. Já, við erum
líka komnir með hænsni og
það er í prógramminu að gefa
hænsnunum og taka eggin.
Þetta skapar ábyrgðartilfinningu hjá fólkinu. Svo erum
við með ýmsa ræktun, kartöflur og fleira. Þetta höfum
við allt verið að þróa hjá okkur
smátt og smátt. Einnig erum
við þarna með iðjuþjálfun. Við
tökum að okkur ýmis verkefni
fyrir fyrirtæki, svo sem að
pakka jólakortum og jólamerkimiðum, setja skrúfur í
poka og sitthvað af því tagi.
Þetta fá sjúklingarnir allt greitt
fyrir.“

Þegar sjúklingar
útskrifast
– Nú er vistun af þessu tagi
ótímabundin. Hafa einhverjir
verið þarna alla tíð frá upphafi
eða hefur fólkið getað farið út
í samfélagið?
„Frá því að Sogn var opnað
er búið að útskrifa sex manns
út í lífið. Sjúklingar eru úrskurðaðir til vistar hjá okkur,
og þegar þeir eru útskrifaðir
frá okkur, þá verður mál þeirra
að fara sömu leið til baka
gegnum dómskerfið og aðeins
þar er hægt að aflétta vistuninni. Það er háð áliti lækna
hvort eða hvenær þeir sem
hafa verið úrskurðaðir ósakhæfir og til að sæta öryggisgæslu fá að losna. Þegar sjúklingar eru útskrifaðir er það
háð vissum skilyrðum og þeir
eru áfram í tengslum við stofnunina. Þá hafa þeir sérstaka
tengiliði, sem eru gæslumenn
á Sogni. Þeir taka að sér að
vera í sambandi við sjúklingana og heimsækja þá og fylgjast með að allt sé í lagi.“
– Hefur það yfirleitt gengið
vel?
„Já, mjög vel. Það er alveg
aðdáunarvert að sjá hvernig
þeir sem hafa útskrifast hafa
plumað sig úti í þjóðlífinu.
Og þá kem ég aftur inn á það,
– ef þessi þjónusta væri ekki
til hér á landi, þá væri þetta
blessað fólk sem nú er búið
að útskrifa að líkindum ennþá
lokað inni einhvers staðar í
útlöndum. Það hafa aldrei
orðið neinar uppákomur hjá
okkur. Svo koma þessir sjúklingar til okkar austur í viðtöl
og hitta lækninn, sálfræðinginn og félagsráðgjafann og
samskiptin eru mikil. Þeir sem
eru útskrifaðir hafa miklar
taugar til staðarins og eru í
stöðugu sambandi við okkur.“

Þegar Konráð
Jakobsson bauð hest
– Fleira hefur breyst í lífinu
en starfið, eftir að þið fóruð
frá Ísafirði...
Gestur: „Það varð ein
merkileg breyting hjá mér eftir
að ég kom suður. Ég minnist
þess, að í gamla daga nefndi
Konráð Jakobsson það einhverju sinni við mig, hvort ég
væri ekki til í að fara út í
hestamennsku og bauð mér
hest. Ég svaraði því til, að það
væri nokkuð sem ég ætti
aldrei eftir að gera. Ég gat
ekki ímyndað mér að ég gæti
nokkurn tímann fengið áhuga
á hrossum. En svo er það árið
1995, að yngsti sonur minn,
Ágúst Ragnar, eignast hest og
ég fer að dingla með honum í
kringum hestinn. Og í dag
eigum við sex hross. Mér
finnst það alveg stórkostlegt
að vera með hesta.“
– Eruð þið með þá fyrir
austan?
Gestur: „Ég var fyrst með
þá austur á Selfossi...“
Ingibjörg: „Hestarnir eru
farnir að ráða lífi okkar!“
Gestur: „Þeir ráða meira að
segja búsetu okkar.“
Ingibjörg: „Við vorum með

hesthús á Selfossi og vorum
orðin þreytt á því að keyra á
milli um helgar. Þess vegna
fórum við að leita okkur að
húsnæði á Reykjavíkursvæðinu sem væri nálægt hesthúsum. Þar kom Árbæjarhverfið
til greina, Hafnarfjörður eða
Kópavogur. Við fengum svo
húsnæði í Kópavogi, þaðan
sem við erum bara tvær mínútur út í hesthús.“
Gestur: „Þetta er mjög
skemmtileg dægradvöl. Við
förum árlega í hestaferðir.
Núna í sumar fórum við í
þrettán daga ferð alla leið að
Búðum á Snæfellsnesi og
riðum Löngufjörur.“
Ingibjörg: „Þetta er alltaf
sami hópurinn.“
– Hvað er það fleira en
hestamennskan sem þið
stundið í frítímanum?

Ekki ljósabekkjafólk
Gestur: „Við erum mikið
útiverufólk.“
– Þegar ég hef hitt þig á
undanförnum árum hefur þú
verið eins og nýkominn af sólarströnd. Stundarðu ljósabekki?
Gestur (hlær): „Nei, það er
einfaldlega útiveran. Við förum mikið í göngutúra, hjólum
mikið, stundum sund á hverjum morgni og lifum ákaflega
heilbrigðu lífi. Við erum afskaplega sátt og ánægð með
lífið.“
Ingibjörg: „Og þegar hestarnir eru á húsi snýst allt um
þá. Segja má að þá fari allur
frítíminn í hestana. Það þarf
að fara á hverjum einasta degi
að gefa þeim, moka og svo
framvegis. Gestur er svo mikill snyrtipinni, að þeir sem
koma inn í hesthúsið okkar
segja iðulega: Ég er nú búinn
að sjá þau mörg, en þetta er
hreinlega eins og rannsóknarstofa!“
– Er hann kannski í hvítum
slopp að stússast við hrossin?
Ingibjörg: „Nei, en það er
allt smúlað og tandurhreint
og svo er hestunum kembt og
þeir eru þvegnir og pússaðir!
Það fer tími í þetta.“

Gestur Halldórsson
farinn að járna hross!
Gestur: „Við feðgarnir rákum okkur fljótlega á það, að
það þýðir lítið að vera í þessu
nema geta gert allt sjálfir,
járnað hrossin og annað sem
gera þarf. Hvorugur okkar
hafði gert neitt slíkt, en Ágúst
Ragnar var í sveit á sínum
tíma og var reyndar farinn að
halda fótunum þegar verið var
að járna. Og við fórum á bókasafn og fengum lánaða vídeóspólu um járningar og horfðum á hana aftur og aftur og
aftur, og nú sjáum við sjálfir
um að járna alla okkar hesta.
Ef einhver hefði spáð því fyrir
nokkrum árum að ég ætti eftir
að járna hesta, þá hefði ég
væntanlega bent þeim manni
á að leita sér viðeigandi aðstoðar.
Vissulega hafa orðið miklar
breytingar á högum okkar eftir
að við fórum frá Ísafirði. Það
var svo gerólíkt sem maður
MÁNUDAGUR 21. DESEMBER 1998
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vann við hérna og allt önnur
viðfangsefni við að glíma og
samskiptin við fólk með öðrum hætti...“

Samskiptin
við sjúklingana
– Ef til vill ekki alltaf eins
ljúf og við vistfólkið á Sogni?
„Það er nefnilega málið.
Samskiptin eru mjög ólík.
Blessað fólkið sem sem hefur
lent í þessum veikindum og
ógæfu vegna veikinda sinna
– þegar maður fer að kynnast
því og gefa því eitthvað af
sjálfum sér, þá er það alveg
stórkostlegt og maður fær það
margfalt til baka. Að sjálfsögðu nefni ég engin nöfn, en
einn þeirra sem búa hjá okkur
er búinn að vera á stofnunum
í nærri þrjátíu ár. Hann var á
sínum tíma úrskurðaður ósakhæfur vegna geðsjúkdóms og
síðan var hann látinn dúsa á
Hrauninu og fleiri slíkum
stöðum og líka sendur til Noregs um tíma. Hann þekkir í
rauninni ekkert annað en
stofnanir. Síðast var hann vistaður í Svíþjóð áður en hann
kom heim á Sogn þegar við
tókum til starfa. Þessi góði
maður er mjög lokaður og
fæstir sem ná nokkru sambandi við hann. Einhvern veginn hefur mér auðnast að ná
miklu og góðu sambandi við
hann og hann treystir alveg á
mig. Ég var með hestana á
Selfossi einn vetur og þá fór
hann alltaf með mér í hesthúsin og yfirleitt fer hann með
mér hvert sem ég fer. Ef ég fer
í frí verður hann alveg ómögulegur. Þegar hann þarf að hafa
samskipti við einhverja
ókunnuga, þá hverfur öryggiskenndin. Þegar maður finnur
að maður getur gefið eitthvað
svona af sér og náð svona
góðu sambandi við sjúklingana – þegar maður finnur að
þeir treysta á mann, þá er það
alveg stórkostlega góð tilfinning.“
Ingibjörg: „Hann hefur líka
einstaklega gott lag á að ná til
sjúklinganna.“
Gestur: „Einhvern veginn
er eins og mér sé það gefið.
Reyndar hef ég yfirleitt alltaf
getað átt gott samstarf við
fólk.“

Helgarpósturinn
og þjóðarsálin

– Það var dálítill hávaði í
kringum ráðningu þína að
Sogni á sínum tíma...
„Já, það var ekki lítill djöflagangur og blaðaskrif í Helgarpóstinum eða hvað þessi blöð
hétu hverju sinni. Ég átti að
vera vélsmiður að vestan sem
Sighvatur Björgvinsson hefði
fengið til að stunda geðlækningar, ég átti að nota staðarbílinn prívat fyrir mig og þar
fram eftir götunum. Ég fann
strax fyrir því eftir að ég byrjaði á Sogni, hvernig ég hafði
verið ráðinn þangað. Ég fann
vel fyrir andrúmsloftinu í
kringum þetta. Ég fékk að
finna fyrir því að ég væri
einkavinur Sighvats og hann
væri einungis að gera mér
greiða. Það var alltaf að blossa
upp einhver djöfulgangur og
öfund í kringum þetta og
menn svifust einskis í blaðaskrifum. Sum blöð taka á móti
öllu. Það var allt tínt til. Menn
komu í þjóðarsálina til að
rakka mig niður. Vissulega tók
ég þetta nærri mér. Ég upplifði
það mjög sterkt eftir að ég
lenti í þessum blaðaskrifum,
hvað maður er varnarlítill...“
Ingibjörg: „Varnarlaus.“
Gestur: „Algjörlega. Ég
gerði einu sinni tilraun til þess
að leiðrétta Helgarpóstinn
varðandi söluna á húsinu okkar við Urðarveginn á Ísafirði.
Þá var Gunnar Smári Egilsson
ritstjóri. Ég fór og sýndi honum pappíra um að það væri
algerlega rangt sem haldið var
fram í blaðinu. En það kom
aldrei nein leiðrétting. En nú
þegar ég lít til baka finnst mér
að öll þessi skrif og allur þessi
djöflagangur hafi dæmt sig
sjálft.“
– Það hefur ekki borið neitt
á slíku seinni árin...
„Nei, það virðist verða
komin alger ró, bæði um mína
persónu og stofnunina. Ég
held að þessi stofnun hafi
sannað tilverurétt sinn og sé
orðin föst í sessi, þó að stundum komi upp raddir um einhverja sameiningu. Mín skoðun er aftur á móti sú, að réttargeðdeild sé best rekin alveg
sér, þó að mjög gott sé að hafa
tengslin við Sjúkrahús Suðurlands.“

Skiptum okkur
ekkert af pólitík
– Nú voruð þið bæði mjög
virk innan Alþýðuflokksins

Gestur ásamt sonarsyni sínum, Eggert Óskari Ólafssyni.
hér fyrir vestan og Ingibjörg
t.d. bæjarfulltrúi um árabil.
Hafið þið tekið einhvern þátt
í flokksstarfi eftir að þið fóruð
suður?
Gestur: „Nei. Við fórum á
einn fund í Alþýðuflokksfélaginu á Seltjarnarnesi eftir
að við fluttum þangað, en síðan ekki söguna meir. Við bara
skiptum okkur ekkert af pólitík. Það er skrítið, eins og
maður var á kafi í þessu fyrir
vestan. Þar þekktu allir alla
og maður vissi nokkurn veginn hvað myndi koma upp úr
kjörkössunum. En fyrstu
kosningarnar eftir að við fórum voru sveitarstjórnarkosningarnar 1994. Það kosningakvöld var mjög skrítið. Ég
hefði varla trúað því nokkrum
árum fyrr að ég yrði farinn að
sofa klukkan ellefu á kosningakvöldi. Á Ísafirði vakti
maður heilu sólarhringana áður og allan kosningadaginn
og ég tala nú ekki um kosninganóttina. En þetta eru ólíkir
heimar. Það er allt annað fyrir
sunnan en í litlu bæjarfélagi
eins og á Ísafirði þar sem maður lifði og hrærðist í þessu.
Ég minnist vel fyrstu kosninganna sem ég starfaði við
heima á Ísafirði. Það mun hafa
verið í sveitarstjórnarkosningunum árið 1970. Þá var ég
alger nýgræðingur í pólitíkinni. Við komum saman nokkrir og fórum yfir kjörskrá eitthvað tveimur dögum fyrir

Gestur með barnabörnunum á Ísafirði, þeim Margréti Helgu og Örnu Rannveigu.
kosningar. Þar á meðal voru
Björgvin Sighvatsson og fleiri
af þessum gömlu, hörðu
köllum sem vissu að heita má
allt hér á Ísafirði, þar á meðal
hvað hver og einn gerði í kjörklefanum. Og þegar búið var
að telja upp úr kjörkössunum,
þá skakkaði einu atkvæði frá
því sem við vorum búnir að
merkja við og telja saman.
Þetta gera menn ekki í dag.“

Sameining vinstri aflanna

Gestur á skrifstofu sinni að Sogni.
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– Hvað segir þú um sameiningarmál vinstri aflanna?
„Mér finnst að slík sameining eigi fullan rétt á sér. En ég
er hræddur um að hjá ýmsum
þeim sem eru þar í forystu og
eiga að leiða sameininguna,
sé þetta farið að snúast allt of
mikið um persónur fremur en
málefni. Ég er hræddur um að
slagurinn um það, hver eigi
að fá þetta eða hitt sætið, verði
til þess að spilla mjög fyrir.
Og þegar slíkt ástand ríkir, þá
eykst fylgi Sjálfstæðisflokks-

ins. Hann fitnar á þessu.“

Bæjarfulltrúi í fimm ár
Ingibjörg Ágústdóttir var
kjörin bæjarfulltrúi á Ísafirði
árið 1986 og aftur 1990 og
var því bæjarfulltrúi í fimm
ár. Hvernig var sá tími? Var
þetta skemmtilegt? Var þetta
erfitt?
„Þegar ég lít til baka, þá sé
ég að ég hefði ekki átt að fara
út í þetta. Ég hafði aldrei komið nálægt neinu pólitísku starfi
og hafði því ekki næga reynslu
til þess að fara beint í sæti
aðalfulltrúa í bæjarstjórn og
það í meirihluta. Það er heppilegra að mínu áliti að vera
áður varamaður einhvern tíma
og starfa í nefndum bæjarfélagsins. En því er ekki að
neita, að þetta var mjög lærdómsríkt og síðasta árið mitt í
bæjarstjórn fannst mér ég
loksins vera búin að ná valdi
á því sem ég var að gera og
farin að þora að beita mér. Ég
sé ekkert eftir því að hafa gert
þetta, en í ljósi reynslunnar

tel ég heppilegra að byrja neðar á lista og kynnast hlutunum
smátt og smátt.“

Sátt við okkar hlutskipti
– Ég nefndi það áðan,
Gestur, hvað þú hefur alltaf
verið útitekinn þegar ég hef
séð þig á unnförnum árum.
Annað hefur ekki síður vakið
athygli mína, og það er hvað
mér finnst mikill friður og
jafnvægi fylgja þér og ykkur
báðum. Er sú tilfinning rétt?
Gestur: „Já, þetta er rétt.
Okkur líður afskaplega vel.
Við erum ákaflega sátt við
okkar hlutskipti.“
– En mig grunar að tíminn
áður en þið fóruð héðan hafi
verið mjög erfiður...
Gestur: „Já. Síðustu tvö árin
voru mjög erfið. Þegar horft
er til baka, þá getur maður
séð að kannski hefði verið
hægt að taka öðruvísi á málunum. En maður lifði alltaf í
voninni um að þetta myndi
bjargast.“

Ég var ekki nógu harður

þú vissir hvernig þú tókst við
traustu fyrirtæki og hvernig
það endaði.“

– Þeir sem brotna ekki, þeir
standa sterkari eftir...
„Ég lít einfaldlega þannig á
málin núna, að þarna hafi orðið kaflaskil í lífinu. Ég hafði
unnið í Vélsmiðjunni Þór alveg frá því að ég byrjaði þar
sem sendill. Síðan var ég á
lagernum, þar næst skrifstofumaður, skrifstofustjóri og tók
loks við sem framkvæmdastjóri árið 1978. Og ég tók við
mjög góðu búi af fósturföður
mínum. Ég fór út í ýmsar
breytingar og umsvifin jukust.
Einkum var mikill uppgangur
hjá okkur frá 1981 og til 198586 og fyrirtækið þandist út.
Eftir að við keyptum Rörverk
vorum við komnir með milli
60 og 70 manns í vinnu. Og
þegar svo er komið, þá er
margt sem þarf að halda utan
um. Þetta voru vissulega
skemmtilegir tímar, vinnufélagarnir voru skemmtilegir og
við vorum bjartsýnir. Ef til
vill hefur það verið mín linkind sem átti stóran þátt í því
hvernig fór, linkind að rukka
inn. Ég vildi reyna að hliðra
til í lengstu lög og koma til
móts við menn. Ég var ekki
nógu harður. Svo komu ár
þegar við töpuðum miklu fé,
töpuðum miklum kröfum. Við
fórum út í verktakastarfsemi
sem við réðum einfaldlega
ekki við.“

Skrítið að koma
á gömlu skrifstofuna
Gestur: „Já, mér fannst ég
hafa brugðist. Árið 1995 kom
ég hingað vestur og stóð við
tvo eða þrjá daga. Þá var hún
fóstra mín að flytjast yfir á
sjúkradeildina og þá fór ég
niður í vélsmiðju. Þegar ég
kom var ég ákveðinn í því að
gera það alls ekki. En ég gerði
það samt og reyndin varð sú
að mér fannst bæði gaman og
einkennilegt að koma þar. Það
var skrítið að koma upp á efri
hæðina, skrítið að koma inn á
gömlu skrifstofuna mína. Þar
var allt eins og það var þegar
ég labbaði þaðan út sumarið
1991 – sömu innréttingarnar,
sami stóllinn, sömu gardínurnar. Þarna var allt nema ég.
Pétur Jónasar sem var þarna í
mörg ár með mér sagði að
þetta væri eiginlega til minningar um mig.“
– Þú nefndir að þú hefðir
ekki getað hugsað þér að hitta
neinn sem þú hafðir þekkt hér
fyrir vestan. Aldrei hef ég
heyrt talað um þig öðruvísi en
með hlýju...

Ekki í neinu félagsstarfi
nema með hestunum

Gjaldþrot fyrirtækjanna og
persónulegar ábyrgðir
– Stjórnsýsluhúsið?
„Já, það var Stjórnsýsluhúsið. Rörverk bauð í það og við
tókum það að okkur. Þetta var
of stór biti fyrir okkur. Þegar
við fórum út í þetta stóð Vélsmiðjan Þór mjög vel fjárhagslega og á traustum
grunni. En svo fóru verkefni
Rörverks ekki nógu vel og þá
blandaðist vélsmiðjan inn í
það líka. Ég gekk í ábyrgðir
og annað slíkt. Svo reistum
við íþróttahúsið á Torfnesi og
það var þessi verktakastarfsemi sem fór með okkur. Nú,
árið 1991 þegar fyrirtækin fara
í gjaldþrot, þá er staðan orðin
þannig að ég var kominn í
miklar persónulegar ábyrgðir
og það fór alveg með fjárhag
fjölskyldunnar. Ég varð að
semja mig út úr því og þessi
ár mín frá því að ég fór suður
hef ég verið að greiða úr þeirri
flækju.“

Þung spor til sýslumanns
– Stundum virðist að þeir
sem verða gjaldþrota séu aldrei múraðri en eftir það. Hins
vegar grunar mig að þú hafir
farið héðan því sem næst allslaus og með miklar skuldir á
bakinu að auki...
„Ég var ekki svo klókur.
Og ég hef oft verið spurður
hvort ég hafi ekki verið búinn
að sjá að hverju stefndi. Jú,
ég var farinn að sjá það, en
samt lifði ég alltaf í voninni.
Og þá kemur næsta spurning:
Varstu ekki farinn að undirbúa
þig og koma einhverju undan?
Það hvarflaði aldrei að mér.
Það hvarflaði aldrei að mér

,,Ingibjörg var eina ljósið sem ég átti í öllu þessu svartamyrkri. Það var
enginn annar að hjálpa mér út úr þessu og telja í mig kjark og leiða mig
á rétta braut á ný nema hún. Þetta hefði ég aldrei getað einn.
Konan mín er bjargið sem líf mitt í dag byggist á.
að fara að koma einhverju
undan og undirbúa gjaldþrot.
Ég man þá stund ennþá, eins
og það hefði gerst núna í dag,
þegar ég labbaði út úr fyrirtækinu klukkan 10 á þriðjudagsmorgni seinni hluta júnímánaðar 1991. Þá stóð ég upp
úr stólnum mínum á skrifstofunni í síðasta skipti og labbaði
til Péturs Hafstein sýslumanns
og bað hann um gjaldþrotaskipti. Það voru þung spor og
svart framundan. Ég sá eiginlega hvergi ljós. Mér fannst
allt vera búið, allt hrunið.“

Eina ljósið í þessu
svartamyrkri

„Ég var stærsti hluthafinn.
Þegar ég lít til baka, þá er ég
óskaplega þakklátur fyrir það,
sem ég held að ég fari örugglega rétt með, að meðeigendur
mínir hafi ekki verið í neinum
persónulegum ábyrgðum.
Ekki heldur nokkur í fjölskyldu minni eða neinir aðrir.
Það var eingöngu ég sjálfur.
Ég er ákaflega þakklátur fyrir
að ég dró enga einstaklinga
með mér. Vissulega urðu önnur fyrirtæki fyrir áföllum
vegna þessa. En hvað persónulegar ábyrgðir snertir
gekk ég einn alla þessa leið
og ég hef náð mér upp andlega
með aðstoð konu minnar sem
hefur alltaf staðið eins og

klettur við bakið á mér. Hún
var eina ljósið sem ég átti í
öllu þessu svartamyrkri. Það
var enginn annar að hjálpa
mér út úr þessu og telja í mig
kjark og leiða mig á rétta braut
á ný nema hún. Þetta hefði ég
aldrei getað einn. Konan mín
er bjargið sem líf mitt í dag
byggist á.“

Gat ekki hugsað mér
að hitta Ísfirðing
– Finnst þér erfitt að koma
til Ísafjarðar, eftir það sem á
undan er gengið?
„Já, en það er að breytast.
Ég get alveg viðurkennt það,
að fyrstu árin var það svo

slæmt, að ég þoldi það ekki
einu sinni ef Ísafjörður kom á
sjónvarpsskjáinn. Ég fann einhverja tómleikakennd og eftirsjá. Ég gat ekki hugsað mér
að fara út á flugvöll. Ég gat
ekki hugsað mér að hitta Ísfirðing. Ég gat ekki hugsað
mér að koma neins staðar þar
sem ég gæti hugsanlega rekist
á fólk sem ég þekkti. Ég var
hreinlega á flótta. Ég hafði
svo sterka sektarkennd. En
með árunum hefur þetta verið
að breytast. Og eftir á að
hyggja er þetta alger kjánaskapur. En tilfinningar eru
vissulega máttugar.“
Ingibjörg: „Sektarkenndin
var svo sterk vegna þess að

„Ég hef vissulega fundið
það þegar ég hef komið vestur
allra síðustu árin, hvað það er
í rauninni gaman að hitta
gömlu kunningjana.
Það er svo skrítið, að þegar
maður var hérna fyrir vestan á
sínum tíma, þá var maður allt
í öllu. Sólarhringurinn dugði
varla. Maður var í allskonar
félagsstörfum, í Alþýðuflokknum og fjáröflunarstarfinu
þar, í Rótarýklúbbnum og
fleiri félögum, á skíðum, alltaf
á fullu. En eftir að við komum
suður er ég ekki í neinu
félagsstarfi nema með hestunum! Og ég vil ekkert breyta
því núna. Nú er nýr kafli í
lífinu. Góður kafli og gerólíkur kaflanum á undan. Börnin
eru komin upp og þeim vegnar
vel. Ólafur er viðskiptafræðingur í Reykjavík. Marías
Halldór er hagfræðingur og
er núna úti í Englandi í framhaldsnámi. Ásthildur er hjúkrunarfræðingur og búsett hér á
Ísafirði og gott til þess að vita
að hér skuli þó vera einhver
frá manni. Svo er sá yngsti,
Ágúst Ragnar, og hann stundar nám í Menntaskólanum í
Kópavogi.“

Hvers getur maður
óskað sér meira?
„Niðurstaðan er sú, að ég
get ekki annað en verið mjög
sáttur við lífið og tilveruna.
Þetta var svart á tímabili en
nú er orðið bjart á ný. Okkur
hjónunum líður vel, börnunum vegnar vel – og hvers getur
maður óskað sér meira?“
– Hlynur Þór Magnússon.
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Góðglaður Sighvatur

Gamansögur af íslenskum alþingismönnum

Hæstvirtur forseti
Bókaútgáfan Hólar hefur
sent frá sér bókina ,,Hæstvirtur forseti – gamansögur af
íslenskum alþingismönnum”
í samantekt og ritstjórn þeirra
Guðjóns Inga Eiríkssonar og
Jóns Hjaltasonar. Blaðið hefur
fengið góðfúslegt leyfi útgáfunnar til að birta nokkra sögur
úr bókinni og fara þær hér á
eftir.

6. mál á dagskrá
Eftir alþingiskosningarnar
1979 var Sverrir Hermannsson kjörinn forseti neðri deildar. Svo var það eitt sinn sem
oftar að blásið var til fundar
klukkan tvö um daginn. Forseti var mættur stundvíslega
og hafði fyrir framan sig prentaða dagskrá eins og ævinlega.
En nú ber þess að geta að
forseti er ekki bundinn af því
að byrja á máli númer eitt.
Hann má bera niður þar sem
honum þóknast í dagskránni
og getur ýmislegt ráðið
ákvörðun hans, svo sem veikindi eða ferðalög þess sem á
að mæla fyrir málinu, svo eitthvað sé nefnt.
Í þetta sinnið var Sverrir
með ein tíu mál á dagskrá en

honum þykir þingbekkurinn
þunnskipaður og byrjar á því
að segja fáein orð um að forseti sjái ástæðu til að setja út á
það að menn mæti ekki betur
til fundar klukkan tvö eftir
hádegi, flestum eigi að vera
það vorkunnarlaust að vera
þá komnir á ról.
Að því búnu segir Sverrir:
,,Verður þá gengið til dagskrár og tekið fyrir 6. mál á
dagskrá, frumvarp til laga um
horfna menn.”

Geldingahnappur
Fjárveitinganefnd Alþingis
var fyrir nokkrum árum á
ferðalagi í rútu um Norðurland. Voru Ólafur Þ. Þórðarson
og Málfríður Sigurðardóttir,
Kvennalistakona, á meðal
nefndarmanna.
Á afviknum stað stoppar
rútan til þess að Ólafur geti
létt á sér. Þegar verkinu er
lokið og Ólafur er sestur inn í
bílinn á ný segir hann glaðhlakkalega, að nú sé hann búinn að bjarga náttúru Íslands
á þessum stað. Samstundis
heyrðist í Málfríði:
,,Þetta hlýtur þá að hafa verið geldingahnappur.”

Guðmundur á þing
Fyrir alþingiskosningarnar
1991 fóru fjórir efstu frambjóðendurnir á lista Framsóknarflokksins á Vestfjörðum með lítilli flugvél frá
Reykhólum til fundarhalds á
Hólmavík. Þetta voru Ólafur
Þ. Þórðarson, Pétur Bjarnason, fræðslustjóri á Ísafirði,
Magnús Björnsson á Bíldudal
og Katrín Marísdóttir á
Hólmavík. Fimmti maðurinn
á listanum var Guðmundur
Hagalínsson á Hrauni á Ingjaldssandi, en hann var ekki
með í þessari ferð.
Veður var slæmt og flugvélin lét illa. Farþegarnir voru
nokkuð þögulir og ekki laust
við að fölva slægi á andlit.
Eftir langa þögn segir þó
Ólafur með þeirri grafarraust
sem hæfði alvöru málsins:
,,Ef við förumst hérna öll
þá er Guðmundur Hagalínsson kominn á þing.”

Á skíðum í guðsgrænni
náttúrunni
Karvel Pálmason, þá kominn í Alþýðuflokkinn eftir dvöl
í Samtökum frjálslyndra og

vinstri manna, og Eggert
Haukdal úr Sjálfstæðisflokknum sátu einhverju sinni í
kaffistofu Alþingis og ræddu
saman um daginn og veginn.
Sól skein í heiði og það glampaði á snjóinn í garði þinghússins.
,,Það liggur við að mann
langi á skíði í svona blíðviðri,”
segir Karvel.
,,Ég er nú lítið fyrir svoleiðis
lagað,” skaut Eggert inn í.
,,Hvað segirðu, maður?”
rymur í Karvel. ,,Það er svo
yndislegt að vera á skíðum í
svona veðri úti í guðsgrænni
náttúrunni.”

Hvað megum við segja?
Frambjóðendur á Vestfjörðum fóru eitt sinn saman í
langferðabíl á milli fundarstaða í kjördæminu. Þegar
komið var til Ísafjarðar að
kvöldi dæsti Sighvatur Björgvinsson, núverandi alþingismaður og formaður Alþýðuflokksins, og sagði:
,,Maður er nú bara orðinn
dauðþreyttur eftir að hafa flutt
ræður á fimm fundum í dag.”
Þá heyrist í járnkarlinum,
Matthíasi Bjarnassyni, þáver-

andi alþingismanni Sjálfstæðisflokksins:
,,Hvað megum við þá segja
sem höfðum þurft að hlusta á
þær allar?”

Að fjölga í héraðinu
Það var á almennum fundi
sem alþingismenn Vestfjarða
héldu í Mjólkurstöðinni á
Reykhólum fyrir nokkrum
árum. Rætt var um fólksfækkun á Vestfjörðum, einkum í
Austur-Barðastrandarsýslu,
og skoraði Sveinn Guðmundsson bóndi á Miðhúsum á þingmennina að gera
allt sem í þeirra valdi stæði til
að snúa þessari óheillaþróun
við, þannig að aftur færi að
fjölga í héraðinu.
Matthías Bjarnason tók
heilshugar undir þetta og lýsti
því samstundis yfir að þeir
Ólafur Þ. Þórðarson og Karvel
Pálmason tækju verkið að sér
af hálfu þingmanna kjördæmisins.

Þegar Sighvatur Björgvinsson gegndi embætti fjármálaráðherra í minnihlutastjórn
Alþýðuflokksins, sem var við
völd frá miðjum október 1979
til byrjun febrúar 1980, sótti
hann eitt sinn ráðstefnu í Genf.
Einn daginn bauð svissneski sjávarútvegsráðherrann
ráðstefnugestum til síðdegisdrykkju og þáði fjöldi Íslendinga boðið, þeirra á meðal
Sighvatur. Þegar leið á samdrykkjuna, og menn voru orðnir góðglaðir, fór Sighvatur
að hafa það í flimtingum við
gestgjafann að það væri skrýtið land, sem hvergi lægi að
sjó, væri að burðast með sjávarútvegsráðherra. Sá svissneski svaraði um hæl:
,,En eruð þið Íslendingar
ekki með fjármálaráðherra?”

Hvar er Bryndís?
Fyrir alþingiskosningarnar
1991 gerði Jón Baldvin
Hannibalsson víðreist um
höfuðborgina og kom við á
fjölmörgum vinnustöðum í
von um atkvæði til handa
Alþýðuflokknum. Hélt hann
ræðu á þeim flestum og gerði
stormandi lukku eins og hann
var von og vísa.
Hjá einu fyrirtæki unnu
einungis karlmenn. Eftir ræðu
sína bauð hann viðstöddum
að bera fram spurningar. Sú
fyrsta og eina var: ,,Af hverju
kom Bryndís ekki með þér?"

Guðsþjónustur um jól og áramót
Bolungarvíkurprestakall
Sr. Agnes M. Sigurðardóttir
Aðfangadagur
Aftansöngur
í Hólskirkju kl. 18.
Jóladagur
Hátíðarguðsþjónusta
í Hólskirkju kl. 14.
Guðsþjónusta
á Sjúkrahúsinu kl. 15.15.
Gamlársdagur
Aftansöngur
í Hólskirkju kl. 18.

Suðureyrarprestakall
Sr. Valdimar Hreiðarsson
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Aðfangadagur
Aftansöngur
í Suðureyrarkirkju kl. 18.
Gamlársdagur
Aftansöngur
í Staðarkirkju kl. 18.
Ráðgerð er blysför
frá Suðureyri.

Holtsprestakall
Sr. Valdimar Hreiðarsson
Jóladagur
Jólaguðsþjónusta
í Flateyrarkirkju kl. 14.
Annar dagur jóla
Jólaguðsþjónusta
í Holtskirkju kl. 14.

Þingeyrarprestakall
Sr. Guðrún Edda
Gunnarsdóttir
Aðfangadagur
Hátíðarguðsþjónusta
á jólanótt
í Þingeyrarkirkju kl. 23.
Jóladagur
Hátíðarmessa
í Þingeyrarkirkju kl. 14.
Jólamessa
í Núpskirkju kl. 16.
Annar dagur jóla
Jólamessa áætluð
á Hrafnseyri kl. 15.
Tími ákveðinn síðar

Jólamessa áætluð
í Sæbólskirkju.
Nýársdagur
Guðsþjónusta
í Þingeyrarkirkju kl. 17.

Vatnsfjarðarprestakall
Sr. Baldur Vilhelmsson
Jóladagur
Jólaguðsþjónusta í Vatnsfjarðarkirkju kl. 14.
Annar dagur jóla
Jólaguðsþjónusta á Nauteyri eða Melgraseyri kl. 14.
Sunnudagur 27. desember
Jólaguðsþjónusta í Ögri kl. 14.

Hraðfrystihúsið hf.
Mjölvinnslan hf.
Hnífsdal

Ísafjarðarprestakall
Aðfangadagur
Aftansöngur
í Hnífsdalskapellu kl. 18.
Prestur sr. Magnús Erlingsson. Kvennakór Hnífsdalskapellu syngur. Organisti Hulda Bragadóttir.
Aftansöngur
í Ísafjarðarkirkju
kl. 23.30. Prestur sr. Skúli
Ólafsson. Kór Ísafjarðarkirkju syngur. Organisti
Hulda Bragadóttir.
Jóladagur
Jólamessa í Súðavíkurkirkju kl. 14. Prestur sr.

Skúli Ólafsson. Kór
Súðavíkur syngur. Organisti Sigríður Ragnarsdóttir.
Jólamessa
í Ísafjarðarkirkju kl. 14.
Prestur sr. Magnús
Erlingsson. Kór Ísafjarðarkirkju syngur. Organisti
Hulda Bragadóttir.
Jólamessa
á Fjórðungssjúkrahúsinu
kl. 15.30. Prestur sr.
Magnús Erlingsson.
Kvennakór Hnífsdalskapellu syngur undir stjórn
Huldu Bragadóttur.
Gamlársdagur
Aftansöngur

Landsbanki
Íslands
Útibúið á Ísafirði

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar sendir íbúum
sveitarfélagsins og viðskiptavinum sínum bestu
jóla- og nýárskveðjur með þökk fyrir hið liðna.
Bæjarstjórinn.

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega jóla- og
nýárshátíð og þökkum árið sem er að líða.

Gleðileg jól og farsælt komandi ár.
Þökkum viðskiptin á líðandi ári.

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega jóla- og
nýárshátíð og þökkum árið sem er að líða.

Óskum viðskiptavinum okkar, starfsfólki og
landsmönnum öllum gleðilegra jóla og farsældar
á komandi ári.

Súðavíkurhreppur
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Ísafirði, Bíldudal, Patreksfirði

Óskum Súðvíkingum sem og öðrum Vestfirðingum
gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári.

Jólakveðja frá Strætó!
Strætisvagnar Ísafjarðar óska
viðskiptavinum sínum gleðilegra jóla
og farsæls komandi árs með þökk
fyrir viðskiptin á árinu sem er að líða.
Sérstakar kveðjur fá öll skólabörnin
fyrir góð samskipti.
Sjáumst öll hress á nýju ári.
Geiri og Rúna.

Þakkir
Ég þakka öllum þeim sem glöddu mig á
áttræðisafmæli mínu þann 28. nóvember
síðastliðinn.
Ég óska ykkur gleðilegra jóla og guðsblessunar á komandi ári.
Leifur Pálsson, Hnífsdal.

Rjúpnaveiði á Kleifum!
Það tilkynnist hér með að rjúpnaveiði, svo
og öll önnur skotveiði er undantekningarlaust stranglega bönnuð í landareign Kleifa
í Skötufirði.
Þeir sem áður hafa fengið veiðileyfi í landareigninni hafa þau ekki lengur.
Landeigandi.

Alþýðubandalagið

Fagnar dómi
Hæstaréttar

Blaðinu hefur borist eftirfarandi fréttatilkynning frá
Alþýðubandalaginu í Ísafjarðarbæ:
,,Félagsfundur í Alþýðubandalaginu í Ísafjarðarbæ,
haldinn 13. desember 1998,
fagnar framkomnum dómi
Hæstaréttar um atvinnufrelsi
landsmanna.
Jafnframt lýsir fundurinn
yfir andstöðu sinni við framkomið frumvarp Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks um breytingar á lögum um stjórn fiskveiða, enda

skapar það meiri vanda en
því er ætlað að leysa, sbr.
ályktun Fjórðungssambands Vestfirðinga frá 10.
desember sl.
Framkomið frumvarp
tekur í engu á því misrétti
sem gjafakvótakerfi til fáeinna útvaldra er. Fundurinn
skorar á alþingismenn að
afnema þegar í stað kvótakerfið í núverandi mynd og
koma á fiskveiðistjórnun
sem tryggi jafnan aðgang
landsmanna að auðlindinni."

TRYGGVI GUÐMUNDSSON HDL
HAFNARSTRÆTI 1 • ÍSAFIRÐI
456 3940 & 456 3244 • Fax: 456 4547 • Netfang: tryggvi@snerpa.is

Fasteignaviðskipti
Sendum viðskiptavinum okkar sem
og Vestfirðingum öllum, bestu
jóla- og nýárskveðjur og óskum
farsældar á komandi ári með þökk
fyrirviðskiptin á árinu
sem er að líða.

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

Fasteignaviðskipti

í Ísafjarðarkirkju kl. 18.
Prestur sr. Skúli Ólafsson.
Kór kirkjunnar syngur undir

stjórn Huldu Bragadóttur
organista.
Gleðilega hátíð!

Gleðileg jól
og farsælt nýtt ár!
Þakka viðskiptin á árinu
sem er að líða.

Kristinn H.
Óneitanlega teljast það tíðindi þegar alþingismaður skiptir um
stjórnmálaflokk. Að vísu hafa þeir gert það margir á yfirstandandi
Alþingi. Þess vegna ætti engum að bregða þó Vestfjarðaþingmaður
slægist í hópinn. Kristinn H. Gunnarsson, sem kosinn var á þing
fyrir Alþýðubandalag er nú kominn í þingflokk Framsóknarmanna.
Var honum vel tekið í nýju flokksherbergi, enda búinn að vera hálf
heimilislaus síðan Alþýðubandalagið ákvað að leggja sig niður og
undir örlög ákveðin af Kvennalistanum. Vel er skiljanlegt að
Kristinn hafi ekki verið áhugasamur um pláss á skútu, sem í raun er
enn stýrt af sérvitringum af Kvennalistanum. Skoðanakannanir
sýna að flestir treysta Margréti Frímannssdóttur til að stýra hinni
svokölluðu vinstri samfylkingu. Í raun eru það fylgislausar þingkonur
og aðrar utan þings með von í brjósti um að komast inn í svarta
húsið við Austurvöll, sem tekið hafa völdin. Sennilega er þetta best
heppnaða byltingin á Íslandi.
Þegar Kristinn gekk úr þingflokki Alþýðubandalags hefur hann líkast til séð vandræðaganginn. Hann starfaði með óháðum
um skeið, en fetar nú í fótspor Steingríms
Hermannssonar á Vestfjörðum. Hann
hefur lýst áhuga sínum á því að skipa
efsta sætið á lista Framsóknarflokksins á Vestfjörðum.
Einhverjir hafa reiðst vistaskiptum Kristins. Það er þeirra mál.
Ekkert bannar þingmönnum að
flytja sig milli þingflokka að
loknum kosningum. Þótt það sé
ekki öllum að skapi væri kolrangt
að banna slíkan flutning með
einhverjum hætti. Kjósendur eiga
val í næstu kosningum. Þess utan
er munur á skoðunum þingflokka lítill, nema rétt í eldhúsdagsumræðum og við atkvæðagreiðslur, sem skiptast eins og hjá
íþróttafélögunum, mitt lið, þitt lið, stjórn og stjórnarandstaða.
Kristni H. Gunnarssyni er óskað velfarnaðar í nýrri vist.

Kvótinn
Dómur Hæstaréttar hefur hlotið mikla umfjöllun í þjóðfélaginu,
reyndar langt umfram mikilvægi hans. Að þessu var vikið fyrir
viku. Ríkisstjórnin hefur lagt fram lagafrumvarp, sem ætlað er að
breyta lögunum um fiskveiðistjórnun. En sama daginn og Hæstiréttur
kvað upp dóminn fræga hrósaði Filipus drottningarmaður í Bretlandi
Íslendingum fyrir fiskveiðistjórnun og benti þar á fyrirmynd annarra.
Sem fyrr segir er hætt við að margir lesi meira í dóminn og dragi
víðtækari ályktanir en efni standa til. Einn þeirra er Valdimar
Jóhannesson, sem hefur látið hafa eftir sér að verði lögum ekki
breytt honum að skapi, það er í samræmi við ályktanir hans af
dóminum, þá muni hann láta Hæstarétt dæma aftur. Svo virðist sem
óljóst orðalag í dóminum hafi orðið til þess að margir dragi
óþarflega víðtækar ályktanir af niðurstöðu hans.
En fari svo, að almennt verði dregin sú ályktun, að Hæstiréttur sé
orðinn eins konar afgreiðslustofnun einstaklinga með sérskoðanir,
er óþarflega víðtækt ályktað. Hæstiréttur er æðsti dómstóll íslenska
ríkisins, reyndar sá eini, sem er öðrum æðri. Aðeins tvö dómstig eru
hérlendis, 8 héraðsdómstólar og áfrýjunardómstóllinn, Hæstiréttur.
Varað er við því, að líta svo á að Hæstiréttur sé einhvers konar
afgreiðslustofnun, hvort heldur í hlut eiga einstaklingar, hópar eða
félög og fyrirtæki. Jafnt er varað við því, að líta fram hjá hlutverki
Alþingis. Það setur lög og dómstólarnir dæma eftir stjórnarskrá og
lögum. Ef sátt væri um öll mál þyrfti ekki löggjafarvald fremur en
dómstóla. Svo oft hefur Hæstiréttur dæmt á þann veg að kvóti teljist
eign, að um væri að ræða byltingu ef hann sneri við blaðinu.
Dómurinn snerist um það, að neitun framkvæmdavaldsins hefði
ekki verið réttilega grunduð, samkvæmt lögum.
Dómurinn sagði ekkert um það, að leggja skyldi kvótakerfið af.
Svo einfalt var það. Alþingi setur lögin. Ekkert bendir til þess að
það hyggist afnema kvótakerfið.

Kári

Sparisjóður Bolungarvíkur
Bolungarvík  Suðureyri

Sendum, Bolvíkingum, Súgfirðingum og öðrum
Vestfirðingum bestu óskir um gleðileg jól, gott
og farsælt komandi ár með þökk fyrir viðskiptin.

Bolungarvíkurkaupstaður
Sendum okkar bestu óskir um gleðilega jóla- og
nýárshátíð og þökkum árið sem er að líða.

Útvegsmannafélag
Vestfjarða
Aðalstræti 24, Ísafirði
Sendum okkar bestu óskir um gleðilega jóla- og
nýárshátíð og þökkum árið sem er að líða.

Óskum viðskiptavinum okkar, starfsfólki og
landsmönnum öllum gleðilegra jóla og farsældar
á komandi ári.

Alþingi setur lög. Nú er þar langt komið vinnu við að setja lög
um miðlægan gagnagrunn. Enn skortir á, að í lögunum verði
ákvæði um upplýst samþykki þeirra sem fara inn í gagnagrunninn.
Einkennilegt er að heyra sjálfskipaða talsmenn frjálslyndis þenja
sig upp í hástert yfir kvótanum og meintu óréttlæti honum samfara,
en steinþegja við því, að einu fyrirtæki skuli ætlað einkaleyfi til að
fjalla um erfðaefni allra þeirra sem leitað hafa til lækna um áratugaskeið. Allar þær upplýsingar um heilsufar landsmanna, sem liggja
fyrir um allt land skulu fara inn í gagnagrunninn. Lífsýni sem tekin
hafa verið úr fólki vegna sérstakra rannsókna um áratugaskeið
skulu renna til fyrirtækis, sem rekið er undir stjórn eins manns að
svo stöddu.
Hvar eru þeir nú sjálfskipaðir talsmenn litla mannsins í
þjóðfélaginu? Miðlægur gagnagrunnur hefur vafalaust ýmsa kosti
frá vísindalegu sjónarmiði. En það réttlætir ekki að menn ráði því
ekki sjálfir hvort þeir vilja standa þar inni. Einkaleyfið er þó enn
undarlegra. Aðrir vísindamenn verða biðja einstaklinga leyfis til
töku lífsýna. Látnir verða eign Kára næstu 12 árin. Upplýsingar,
sem lifendur hafa ekki fengið, verða honum heimilar án samþykkis
einstaklings sem í hlut á. Hér ætti hver maður að ráða sér og sínum
upplýsingum.
–Stakkur.
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Óskum starfsfólki
okkar, viðskiptavinum
og Vestfirðingum öllum
gleðilegra jóla
og farsæls
komandi árs

Halldór Halldórsso

bæjarins á

Vin
eft

Guðfinna afhendir forseta bæjarstjórnar Joensuu gjafirnar.
Mjólkursamlag
Ísfirðinga

Ísafjarðarleið ehf.

Flutningamiðstöð
Vestfjarða
Sindragötu 11,
Ísafirði

Eiríkur &
Einar Valur hf.

Gunnvör hf. Ísafirði

Netagerð Vestfjarða

Þrymur hf. Vélsmiðja

Fiskmarkaður
Suðurnesja

Patreksfirði

Dagana 28.-30. nóvember
voru Halldór Halldórsson,
bæjarstjóri, og kona hans,
Guðfinna Hreiðarsdóttir, gestir á 150 ára afmæli finnska
vinabæjarins Joensuu. Bærinn er nálægt rússnesku landamærunum u.þ.b. 600 km
norður af Helsinki og tekur
rúma klst. að fljúga þangað
frá Helsinki. Íbúar eru 51.000,
flestir vinna við iðnað og þjónustu en á svæðinu er 20%
atvinnuleysi. Í bæjarstjórn eru

51 bæjarfulltrúar, 9 í bæjarráði
og bæjarstjórinn er ráðinn
ævilangt. Sá bæjarstjóri sem
nú er ráðinn er sá fjórði frá
árinu 1939.
Hófst dagskráin föstudagskvöldið 28. nóvember þar sem
gestgjafarnir buðu gestum sínum til kvöldverðar og fólki
gafst kostur á að hittast og
kynnast. Þarna voru ekki einungis bæjarstjórar norrænu
vinabæjanna Hróarskeldu,
Linköping og Tönsberg, held-

ur einnig varaborgarstjórinn í
Vilníus í Litháen, borgarstjórinn í Hof í Þýskalandi og
borgarstjóri rússnesku borgarinnar Petrozavodsk en
vegna nálægðar þeirrar borgar
við Joensuu, hafa verið talsverð samskipti þar á milli.
Varaborgarstjórinn í Vilníus
og hans fylgdarmenn sýndu
Íslandi mikinn áhuga en
ástæðan var að sjálfsögðu sú,
að Ísland var fyrst landa til að
viðurkenna sjálfstæði Lithá-

ens. Auðheyrt var að Jón Baldvin Hannibalsson, núverandi
sendiherra Íslands í Washington, er í miklum metum hjá
íbúum Litháen og ber þar opinberlega heiðurstitil sem aðeins örfáum er veittur. Óx Ísafjörður mikið í augum þessa
fólks þegar það frétti að Jón
Baldvin væri fæddur þar og
uppalinn. Lýsti varaborgarstjórinn yfir áhuga á því að
komið yrði á tengslum milli
Ísafjarðar og Vilníusar, og

SAMSKIP
Strengjasveit á afmælishátíðinni, u.þ.b. 150 börn á aldrinum 5-7 ára.

RÚV

Svæðisútvarp
Vestfjarða

Sendum öllum Vestfirðingum okkar bestu jóla- og
nýársóskir með þökk fyrir viðskiptin á liðnum árum.

Óskum starfsfólki okkar, viðskiptavinum
og Vestfirðingum öllum gleðilegra
jóla og farsældar á nýju ári.

Umboð: Eimskip og Sjóvá  Almennar hf.

Óskum starfsfólki okkar, viðskiptavinum
og Vestfirðingum öllum gleðilegra
jóla og farsældar á nýju ári.
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Fundur smábátaeigenda á norðanverðum Vestfjörðum

Krefst nægilega margra veiðidaga til reksturs smábátanna

Blaðinu hefur borist eftirfarandi ályktun sem samþykkt
var á fundi Félags smábátaeigenda á Vestfjörðum sem
haldinn var í Vagninum á Flateyri, fimmtudaginn 10. desember sl., en á hann mættu
yfir sjötíu félagsmenn:
,,Við skorum á þingmenn
Vestfjarða að vinna af alefli
gegn framkomnu frumvarpi
til laga um breytingar á fiskveiðilögum. Við tökum undir
með Fjórðungssambandi
Vestfirðinga og bæjarstjórn
Bolungarvíkur um að ef frumvarp þetta verður að lögum,
þá blasi við algjört hrun á
Vestfjörðum.
Það er krafa fundarins að
sóknarbátum verði tryggðir
nægilega margir veiðidagar
sem dugi til rekstrar báta og
framfærslu fjölskyldu, að lágmarki 40 dagar án topps. Það
er einnig krafa fundarins að
allar þær tegundir sem hafa

,,Við skorum á þingmenn Vestfjarða að vinna af alefli gegn framkomnu frumvarpi til laga
um breytingar á fiskveiðilögum," segir í ályktun Félags smábátaeigenda á norðanverðum
Vestfjörðum.
verið utan kvóta í þorskafla- eyði með þeim hörmulegu af- ingar sem af þessu frumvarpi
leiðingum sem það mun hafa hljótast, munu höggva stærri
hámarki verði það áfram.
skörð í vestfirskar byggðir en
Þetta er ekki einkamál smá- í för með sér.
Vestfirðingar hafa að und- áður hefur þekkst," segir í
bátasjómanna. Nái frumvarp
þetta fram að ganga, mun það anförnu gengið í gegnum ályktun fundar Félags smáleggja vestfirskar byggðir í miklar hamfarir, en þær afleið- bátaeigenda.

on, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar skrifar um ferð fulltrúa

á 150 ára afmælishátíð finnska vinabæjarins Joensuu

nabænum fært listaverk
tir Dýrfinnu Torfadóttur
varð að samkomulagi að báðir
aðilar myndu kanna grundvöllinn fyrir slíku heima fyrir.
Á laugardeginum var byrjað
á því að heimsækja tvö fyrirtæki sem eru sérstök hvort á
sínu sviði. Hið fyrra var
,,European Forest Institute”
sem sérhæfir sig í rannsóknum á skógum og skógrækt í
Evrópu. Hið síðara var ,,Science Park” sem er þróunarsetur margra fyrirtækja sem
sérhæfa sig í ýmiss konar
framleiðslu, m.a. lásagerðin
,,Abloy” o.fl. Húsnæði þessa
þróunarseturs er gamall
grunnskóli í miðbænum sem
lagðist af vegna þess að fólk
flutti úr miðbænum í úthverfin. Var húsinu þá fundið þetta
nýja hlutverk.
Mikið var um að vera um
kvöldið en þá var boðið til
hátíðarleiksýningar í leikhúsi
sem staðsett er í Ráðhúsi bæjarsins. Hét verkið Herra Untolan rakkaudet, sem á íslensku
útleggst, sem Ástarmál hr.
Untolan. Þarna var um að
ræða þriggja tíma verk um
finnskan rithöfund sem lifði
og starfaði á fyrstu áratugum

aldarinnar en var myrtur í
seinni heimsstyrjöldinni.
Verkið var að sjálfsögðu flutt
á finnsku og voru Halldór og
Guðfinna svo heppin að hjá
þeim sat kona sem þýddi fyrir
þau þannig að þau gátu skilið
söguþráðinn. Sumir hinna útlendu gesta voru ekki svo lánsamir og skildu því hvorki
upp né niður í því sem fram
fór á sviðinu. Að leiksýningu
lokinni var hátíðarkvöldverður þar sem Joensuu voru færðar gjafir frá vinabæjunum.
Gjöf Ísafjarðarbæjar var listaverk eftir Dýrfinnu Torfadóttur, unnið úr vestfirskum steini
og kopar. Á því stóð: ,,Innilegar hamingjuóskir til finnskra vina okkar í tilefni af 150
ára afmælinu. Ísafjarðarbær”.
Las Halldór Halldórson, bæjarstjóri, kveðjuna á finnsku
og var eini gesturinn sem lagði
í slíkt. Þá var líka bókin Vestfirðir og íslenskt brennivín
sem gjafir frá Ísafjarðarbæ.
Á sunnudeginum var hinn
opinberi afmælisdagur og
hófst hann með hátíðarmessu.
Þá var athöfn þar sem Eva
Ahtisaari, forsetafrú, opnaði

Nýjar vestfirskar þjóðsögur Gísla Hjartarsonar

Önnur prentun
að koma út
Vestfirska forlagið (Hallgrímur Sveinsson á Hrafnseyri) hefur gefið út bókina
Hundrað og ein ný vestfirsk
þjóðsaga, sem Gísli Hjartarson ritstjóri á Ísafirði hefur
skráð. Fyrsta prentun seldist
upp á örskömmum tíma og
þessa dagana mun annað upplag vera á leiðinni. Hér fylgir
sýnishorn úr bókinni:
Séra Jakob Ágúst Hjálmarsson frá Bíldudal, dómkirkjuprestur í Reykjavík, var
um árabil prestur á Ísafirði.
Skömmu eftir að séra Jakob
kom til Ísafjarðar messaði
hann í Ísafjarðarkirkju, eins
og vænta mátti. Óskar, sonur
séra Jakobs, venjulega kallaður Óskar prestsins, kom til
messu eins og góðum prestssyni sæmir. Hann hafði boðið
með sér félaga sínum á líku
reki. Sá hafði verið lítt kirkju-

Fjórðungssamband
Vestfirðinga

Samband sveitarfélaga
á Vestfjörðum

Kaupfélag
Steingrímsfjarðar
Hólmavík

Bolungarvík

Gjöf Ísafjarðarbæjar, vestfirskur steinn, táknrænn þorskur
og hafið.
nýtt menningarsetur og safn. setahjónunum og spjalla við
Seinna um daginn var hátíð- þau. Eva Ahtisaari veitti ísardagskrá í íþróttahöll bæj- lensku þjóðbúningunum sérarins þar sem forseti Finn- staka eftirtekt og þótti kvenlands, Martti Ahtisaari og búningurinn einstaklega
kona hans, Eva Ahtisaari, glæsilegur. Haldið var heim
heiðruðu bæjarbúa með nær- eftir ánægjulega dvöl í fögru
veru sinni. Síðan var móttaka umhverfi og vinsemd heimaí ráðhúsi bæjarins og þar gafst manna í þúsund vatna landinu,
gestum kostur á að heilsa for- Finnlandi.

kaup & sala
ókeypis smáauglýsingar

Til sölu er hjónarúm. Upplýsingar í síma 456 4640
eftir kl. 17.
Til sölu er Subaru Legacy
árg. 1995. Upplýsingar í
síma 456 3697.
Óskum eftir notuðum ísskáp, í góðu lagi, fyrir lítinn
pening. Upplýsingar gefa
Sæunn eða Steingrímur í
síma 456 4277.
Til sölu er hjónarúm.
Stærð: 1,60x2,0 m. Selst
ódýrt. Uppl. í síma 456 5050.
Atvinna óskast! Tveir
strákar, 18 og 19 ára, óska
eftir vinnu. Margt kemur til
greina svo sem málun eða
byggingarvinna. Vanir
menn. Uppl. gefa Guðni og
Heimir í síma 861 1416.
Ertu að flytja suður? Er
með til sölu 4-5 herbergja
eldra einbýlishús á Suðurnesjum. Vil skipta á 4-5

Gísli Hjartarson.
rækinn og þekkti ekki vel til
messusiða.
Drengirnir settust innarlega
í kirkju. Allt í einu risu kirkjugestir úr sætum og séra Jakob
gekk tignarlega inn kirkjugólfið í fullum skrúða.
Þá spyr félaginn í einfeldni
sinni: „Er þetta Guð?“
Óskar prestsins svarar:
„Nei, þetta er bara hann pabbi.
Og hann er ekki einu sinni
orðinn biskup ennþá.“

Óskum starfsfólki
okkar, viðskiptavinum
og Vestfirðingum öllum
gleðilegra jóla
og farsæls
komandi árs

herb. íbúð á Eyrinni. Upplýsingar í síma 456 4721
eftir kl. 19.
Jólaball Kvenfélagsins
Hvatar í Hnífsdal verður
haldinn sunnudaginn 27.
desember kl. 16-18. Allir
velkomnir!

Verslunarmannafélag
Ísafjarðar

Sparisjóður Súðavíkur

Sparisjóður
Önundarfjarðar

Sparisjóður
Þingeyrarhrepps

Hjólbarðaverkstæði
Ísafjarðar

Vélbátaábyrgðarfélag
Ísfirðinga
Ísafirði

Au pair! Okkur bráðvantar
,,au pair" stúlku á aldrinum
19-22 ára til Lúxemborgar
frá janúar til vors. Þarf að
vera mjög reglusöm, dugleg
að bjarga sér og óhrædd við
að keyra. Skriflegar umsóknir sendist fyrir 30.
desember til ,,Fjölskyldunnar" Aðalstræti 3, 415
Bolungarvík eða í fax 456
7178.
S.O.S! Okkur bráðvantar
borðstofuborð fyrir jólin,
helst með fjórum stólum,
gefins eða fyrir lítinn pening. Getum sótt það. Upplýsingar í síma 456 5069.

Augnlæknir
á Ísafirði
Augnlæknir verður með móttöku á Ísafirði
dagana 11. janúar til 15. janúar nk.
Tímapantanir eru í síma Heilsugæslustöðvarinnar 450 4511, en þar er opið frá kl.
08:00-16:00 alla virka daga.
Ath! Á öðrum tímum eru ekki gefnar upplýsingar um þjónustu augnlæknis.

Tækniþjónusta
Vestfjarða hf.
Ísafirði

Vélsmiðja Ísafjarðar

Lífeyrissjóður
Vestfirðinga

ÍSAFIRÐI

Skeiði 1, Ísafirði

Ísfang hf. Ísafirði

Olíufélag útvegsmanna

Skipasmíðastöðin hf.
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Ástir konu og
skógarbjarnar
Fróði hefur sent frá
sér skáldsöguna Langferð Lúsíu eftir frönsku
skáldkonuna Alinu
Reyes.
Saga þessi er mjög
sérstæð og hafa gagnrýnendur erlendra stórblaða sagt að í henni
fjalli Reyes um óraunveruleikann á svipaðan
hátt og miklir sagnameistarar eins og Geraud de Nerval hafi gert.
Sagan fjallar um
unga konu sem villist í
fjalllendi og sest að í
helli sem hún deilir
með bjarndýri. Í algjörri einangrun frá
siðmenningunni tekur
hún upp hætti villidýrsins og björninn
verður elskhugi hennar.
Síðan er skipt um sögusvið, sem verður stræti
stórborgar, þar sem
konan reikar um með
barn sitt í fanginu.

Ógnþrungin ævintýri á Búðum
Fróði hefur sent frá
sér bókina Nóttin lifnar
við eftir Þorgrím Þráinsson. Sagan er sjálfstætt framhald bókarinnar Margt býr í
myrkrinu, er út kom í
fyrra, en sú bók hlaut
þá Íslensku barnabókaverðlaunin.
Sagan fjallar um þrjá
unglinga í Reykjavík
og franska vinkonu
þeirra sem leggja leið
sína að Búðum á Snæfellsnesi þar sem þau
ætla að dveljast um
verslunarmannahelgina.
Þau eru ekki fyrr komin
á staðinn en dularfullir
atburðir fara að gerast
og gegn vilja sínum
dragast félagarnir inn í
atburðarás sem engan
þeirra óraði fyrir að
gætu átt sér stað.

Útisetan
Fróði hefur sent frá
sér skáldsöguna Útisetan eftir Guðrúnu Bergmann.
Sögusvið bókarinar
er Norður-Noregur og
Ísland á fyrri hluta
níundu aldar. Þar takast
á tveir menningarheimar, annars vegar samfélag norrænna manna,
þar sem völd og yfirráð
eru stöðutákn og hins
vegar samfélag Sámi
fólksins, þar sem seiðferðir og tengsl við dulræn öfl eru hluti hins
daglega lífs.
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Jólahald í Vigur
– rætt við ungu húsfreyjurnar sem eru þessi árin að ala upp
fimmtu kynslóð sömu ættar í eynni grænu
Í Vigur hefur stórfjölskyldan búið
mann fram af manni og kynslóð eftir
kynslóð. Séra Sigurður Stefánsson, alþingismaður og prestur til Ögurþinga,
settist að í Vigur fyrir bráðum 120 árum
og bjó þar búi sínu. Nú er fimmti ættliðurinn frá honum í beinan karllegg að
vaxa úr grasi í eynni grænu þar sem
tíminn stendur kyrr og börnin leika sér í
húsinu sem langalangafi byggði sér og
fjölskyldu sinni í öndverðu.

Nú eru tíu manns í stórfjölskyldunni í Vigur. Baldur
Bjarnason bóndi þar andaðist
8. júlí síðastliðinn en daginn
áður fæddist honum sonarsonur, sem ber nafn afa síns. Sigríður Salvarsdóttir lifir mann
sinn, en bændur í Vigur eru
nú bræðurnir Salvar og Björn
Baldurssynir. Eiginkonur
þeirra eru þær Hugrún Magnúsdóttir og Ingunn Ósk Sturludóttir og börnin eru orðin
fimm á aldrinum fimm og
hálfs mánaðar til tæplega saut-

ján ára.
Eins og gefur að skilja eru
ungu húsfreyjurnar í Vigur
sóttar til „meginlandsins“ eins
og ævinlega hefur tíðkast, og
þær hafa samlagast lífinu og
hefðunum þar, einnig eins og
ævinlega hefur tíðkast. Undirritaður spjallaði við þær Hugrúnu og Ingunni um jólin í
Vigur, söguna og samhengið
milli kynslóðanna. Þær segja
að jólahaldið í eynni sé að
sumu leyti dálítið frábrugðið
því sem gengur og gerist, en

það hefur verið með nær
óbreyttu sniði eins lengi og
elstu menn muna.
Að sjálfsögðu er ævinlega
kæst skata á borðum á Þorláksmessu. Reyndar er hún
ekki verkuð heima og hefur
ekki verið á síðari árum, að
minnsta kosti. Á Þorláksmessu er jólatréð skreytt og
húsið allt. Það sem hefur
breyst frá því í gamla daga, er
að þá fengu börnin ekki að sjá
jólatréð fyrr en á aðfangadagskvöld. Annað sem hefur

Sr. Guðrún Edda Gunnarsdóttir, sóknarprestur á Þingeyri

Eitt á enda ár vors lífs er runnið
Margt kemur upp í
hugann, þegar litið er yfir
farinn veg á árinu sem er
að líða. Á Þingeyri urðu
mikil umskipti í atvinnumálum á milli ára. Atvinnuleysið hvarf að miklu
leyti og Þingeyri ársins
1998 hefur á sér bjartara
yfirbragð en Þingeyri
ársins 1997. Smábátaútgerð hefur vaxið og
frystihúsið er nú rekið af
fullum krafti. Auk Íslendinga starfa þar rúmlega
sextíu Pólverjar sem setja
svip á umhverfið. Tungumálaörðugleikar hafa
komið í veg fyrir að
Íslendingarnir og Pólverjarnir hafi getað talað mikið
saman nema á ensku, sem
er ekki á allra færi. Eftir
áramótin verður haldið
íslenskunámskeið hér á
Þingeyri á vegum Farskóla
Vestfjarða. Það er fagnaðarefni og ég vona, að
tunguhöft leysist og kynni
styrkist á milli Þingeyringa
og Pólverja. Stór hópur
Pólverja söng nokkra
pólska jólasálma á
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aðventukvöldum í Þingeyrarkirkju og Mýrakirkju nú á
aðventu. Söngur þeirra
gladdi kirkjugesti mjög og
auðséð var að gleðin var
gagnkvæm. Margra góðra
stunda annarra er að minnast
úr kirkjulegu starfi á liðnu
ári.
Nú á þessari stundu er
ofarlega í mínum huga
spurningin um framtíð
Vestfirðinga, ef smábátaútgerðin fær ekki að lifa
áfram. Þá eru ýmsar aðrar
blikur á lofti. Ég vona, að
mannlífinu á Vestfjörðum
verði búin þau skilyrði, að
það megi dafna og fólk þurfi
ekki að hrökklast héðan.
Þjóðmálaumræðan virðist í
auknum mæli einkennast af
tali um peningagróða en
ekki af virðingu fyrir
manninum og náttúrunni
sem sköpun Guðs, sem
okkur er falið að vernda,
byggja upp og nýta okkur til
lífsafkomu, en ekki til að
arðræna og eyðileggja.
Í starfi mínu þarf að sinna
margvíslegum verkefnum og
tækifærin eru mörg til að

kynnast fólki. Þar finnur
prestur að þær systur gleði
og sorg eru sjaldnast langt
hvor frá annarri. Hér í
prestakalli mínu búa margir
afskekkt og hefur mér
fundist bæði lærdómsríkt og
dýrmætt að kynnast og eiga
stundir með þeim sóknarbörnum mínum sem og
öðrum. Mér var það t.d.
sérstök ánægja í ágúst að fá
að taka þátt í heyskap í
Álftamýrarkirkjugarði ásamt
bændum við norðanverðan
Arnarfjörð.
Hvað mig og mína
fjölskyldu varðar var árið
ánægjulegt og viðburðaríkt.
Tvö elstu börn okkar luku
stórum áföngum í skólum,
sem var bæði þakkar- og
gleðiefni. Barnabarnið kom
þrisvar í heimsókn og
eiginmaður minn og börn
okkar hafa dvalist hér eins
mikið og þau hafa getað
vegna náms og starfa í
Reykjavík. Tómstundum
mínum og fjölskyldunnar
hefur mest verið varið til að
kynnast vestfirskri náttúru,
aðallega í prestakallinu sem

er víðlent og bæði fagurt og
hrikalegt. Við höfum farið
margar skemmtilegar
gönguferðir og fjallgöngur.
Hæst í þeim efnum á árinu
ber það afrek að hafa gengið
á Kaldbak ásamt Einari
eiginmanni mínum í björtu
og fallegu veðri í lok júní
undir leiðsögn þeirra
Sigrúnar og Eggerts
Stefánsbarna (Eggertssonar,
prófasts). Kaldbakur er eins
og Vestfirðingar vita bæði
hæsta fjall á Vestfjörðum
(998 m.y.s.) og einnig í
Þingeyrarprestakalli, svo að
þar hefur sem sé hátindinum
verið náð!
Að lokum óska ég
Vestfirðingum árs og friðar
með orðum úr nýárssálmi
séra Matthíasar:
Í hendi Guðs er hver ein tíð,
í hendi Guðs er allt vort stríð,
hið minnsta happ, hið mesta fár,
hið mikla djúp, hið litla tár.
Í almáttugri hendi hans
er hagur þessa kalda lands,
vor vagga, braut, vor byggð og gröf,
þótt búum við hin ystu höf.

Sr. Guðrún Edda Gunnarsdóttir.

Árið 1998
gert upp
og litið til
framtíðar.
Framhald
af bls.
10 og 11.

Ungu húsfreyjurnar í Vigur, þær Ingunn Ósk Sturludóttir og Hugrún Magnúsdóttir.
breyst er tilkoma sjónvarpsins, sem vissulega stjórnar að
nokkru daglegu lífi nær allra
Íslendinga, rétt eins og tilkoma útvarpsins fyrir bráðum
sjötíu árum hafði sín áhrif á
lífshættina. Reyndar er lítið
horft á sjónvarp í Vigur um
jólin.

Gleðidagur hjá mönnum
og skepnum
Tilhleypingarnar byrja líka
á Þorláksmessu í Vigur, þannig að þá er ekki bara gaman
hjá mönnum, heldur er hún
einnig gleðidagur og hátíðarbrigði hjá sauðfénu. Þær eru
vissulega einn jólaboðinn, rétt
eins og skötulyktin, og ekki
sá ómerkasti.

Aðalmáltíðin
kl. 2 á aðfangadag
„Það er sérstætt hér í Vigur
á aðfangadag“, segja þær
Hugrún og Ingunn, „að þá er
aðalmáltíðin borðuð kl. tvö
eftir hádegi, en ekki um kvöldið. Það er bæði hentugra út af
gegningunum og líka auðveldara fyrir húsfreyjuna (húsfreyjurnar) að hafa lokið öllu
og geta því betur notið aðfangadagskvöldsins. Þegar
heilagt verður klukkan sex
mætum við öll prúðbúin í stofuna, hlustum á útvarpsmessuna, tökum virkan þátt í henni

við kertaljós og allir syngja
með.“

Dagar hinna tíðu
fataskipta
„Það er hátíðlegasta stund
jólanna þegar við setjumst
niður til að hlusta á messuna.
Þá fyllist maður þessum hátíðleika sem fylgir jólunum.
Yngstu börnin fara þá að vúsu
að verða svolítið þreytt. Og
eftir messuna er fastur siður,
sem okkur sem erum aðfluttar
finnst dálítið sérstakur, að þá
er komið inn með jólakörfur
sem kallað er. Það eru jólapokar sem eru búnir til hér
heima, fullir af vínberjum og
konfekti og smákökum, og
svo er þetta maulað. Eftir það
fara bændur í fjós. Í munni
þeirra eru jólin dagar hinna
tíðu fataskipta og nokkurt
vafamál hversu skemmtilegt
þeim finnst að vera sífellt að
skipta um föt.“
– Er farið með jólakörfur til
kúnna?
„Að vísu ekki, en það er
vissulega gert óvenju vel við
skepnurnar á jólum, kýrnar
og kindurnar og líka hænurnar.“
– Eitthvert sérstakt lostæti
fyrir hænsnin?
„Já, þau fá leifarnar af jólamatnum!“

Jólasveinninn birtist
einhvern veginn
Á meðan bændur eru í fjósi
er súkkulaði hitað, kökur settar á borð og pakkar bornir í
stofu. Þá er gjarnan jólasveinn
á ferð.
– Kemur hann á báti eða
syndir hann úr landi?
„Hann kemur bara einhvern
veginn utan úr myrkrinu og
dettur víst niður um strompinn!“
– Hefur nokkurn tíma komið upp hjá ykkur þetta gamalkunna: Ég sá mömmu kyssa
jólasvein?
„Að minnsta kosti hefur það
ekki farið hátt. Löngum hafa
verið frændur í þessu hlutverki, en það er að sjálfsögðu
algert leyndarmál. Síðan er
sest að drykkju á heitu súkkulaði eftir að pakkar hafa verið
rifnir upp og glaðst yfir þeim.
Það er hefðbundið og hefur
örugglega verið gert hér alla
þessa öld, að drekka ekta
súkkulaði á aðfangadagskvöld. Síðan fer hver til síns
heima í húsinu og lítur í bækur
og og skoðar dótið og aðrar
jólagjafir.“
– Er munur á vinsældum
mjúkra og harðra pakka?
„Ætli það sé ekki eins alls
staðar!“
Þegar börnin eru lítil (nú
eru tvö lítil í Vigur), þá er
dansað í kringum jólatréð og

sungið. Það er þó frekar á
sjálfan jóladaginn.
– Er spilað á jólanótt?
„Nei, en fyrr á árum var
mikið spilað á spil um jóladagana. Þá var líka yfirleitt
mun fleira fólk í heimili. Nú
er frekar að spiluð séu einhver
fjölskylduspil.“
– Hvað með sjónvarpið?
„Hér er í rauninni ekki horft
svo mikið á sjónvarp um jólin,
að það taki mikið frá leikjum
krakkanna.“

Tengslin við gengnar
kynslóðir
– Finnið þið, ungu húsfreyjur, vel fyrir tengslunum við
gamla tímann, söguna, sambandið við formæður eiginmanna ykkar?
„Óneitanlega gerum við
það. Og okkur fannst það dálítið skrítið þegar við vorum
hér á jólum í fyrsta sinn, hvað
venjurnar hér eru sterkar. Þær
hafa haldist óbreyttar í áratugi
og við vitum raunar ekki
hversu lengi. Það er ekki síst
á jólum sem maður finnur
hvernig kynslóðirnar tengjast
saman.“
– Og Vigur-Breiður gamli
stendur á kambinum eins og
staðfesting á þessum tengslum...
„Einmitt. Og líka húsið sem
við búum í. Séra Sigurður
byggði það og meira að segja

eru hér líka húsgögn og fleira
frá því að hann fluttist hingað.“

Skyldurnar við staðinn
– Nú er eyjan Vigur og
flest sem á henni er að finna
nokkurs konar lifandi
byggðasafn. Finnst ykkur
þið vera eins konar safngripir?
„Við erum nú stundum að
grínast með það, en líklega
finnum við ekki svo mikið
fyrir því dags daglega! En sú
tilfinning er vissulega rík, að
þetta er mjög sérstakur staður. Að vissu leyti má segja,
að við höfum skyldum að
gegna gagnvart sögu hans og
öllu því sem hér er.“
– Þið finnið þessa skyldu,
sem mér finnst einmitt hvíla
á ykkur, þá skyldu, að bera
arfinn áfram...
„Já, vissulega.“

Baldur heitinn
– Á þessu ári sem nú er að
kveðja má segja að bæði hafi
fjölgað og fækkað í stórfjölskyldunni í Vigur. Hvernig
er að hugsa til jólanna núna
þegar Baldur tengdafaðir
ykkar er horfinn á vit genginna kynslóða?
„Það er svo margt sem við
rifjum upp í jólaundirbúningnum og segjum: Þetta
hefði nú Baldri þótt gott eða

þetta hefði Baldur viljað. Við
tengjum svo margt við minningu hans og reynum að halda
öllu í því horfi eins og hann
hefði viljað. Við söknum
tengdaföður okkar ákaflega
mikið. Hann myndaði líka alveg sérstök tengsl við liðna
tíma á þessum stað og okkur
er mjög í mun að halda minningu hans í heiðri og þar með
hefðinni hér. Það er mikil eftirsjá að þeim manni, eins og
allir vita sem kynntust honum.“
– Ég kynntist honum fyrst
fyrir um fimmtán árum. Hann
var maður sem öllum þótti
vænt um – en það sem meiru
skiptir, honum þótti vænt um
allt og alla...
„Það eru orð að sönnu. Nú
er reyndar kominn hér nýr
Baldur og okkur finnst við oft
sjá afa hans í honum. Hann er
mjög broshýr og geðgóður
eins og hann og einmitt brosið
minnir sérstaklega á afa
hans.“
Kynslóðirnar koma og fara.
Allt hefur sinn tíma. Að fæðast
hefur sinn tíma, að deyja hefur
sinn tíma. Það er vissulega
umhugsunarefni, að gamli
Baldur í Vigur skyldi kveðja
eyna sína, óðalið sitt, daginn
eftir að ungi Baldur í Vigur
fæddist. Enn er Baldur í Vigur
á jólunum, rétt eins og um
síðustu jól.
– Hlynur Þór Magnússon.

MÁNUDAGUR 21. DESEMBER 1998

21

Dagskrá
21. desember til 29. desember
FÖSTUDAGUR
25. DESEMBER 1998

MÁNUDAGUR
21. DESEMBER 1998
11.30
16.15
16.25
16.45
17.30
17.35
17.50
18.00
18.05
18.30
19.00
19.27
19.50
20.00
20.40
21.10
22.00
23.00
23.20
23.45

Skjáleikurinn
Jóladagskráin
Helgarsportið
Leiðarljós
Fréttir
Auglýsingatími
Táknmálsfréttir
Jóladagatal Sjónvarpsins
Eunbi og Khabi (24:26)
Ævintýri H.C. Andersens
Ég heiti Wayne (11:26)
Kolkrabbinn
Jóladagatal Sjónvarpsins
Fréttir, íþróttir og veður
Kóngur í ríki sínu (2:2)
Jólaóratorían (3:3)
Öld uppgötvana (6:10)
Ellefufréttir og íþróttir
Mánudagsviðtalið
Skjáleikurinn

ÞRIÐJUDAGUR
22. DESEMBER 1998
11.30
16.45
17.30
17.35
17.50
18.00
18.10
18.35
19.00
19.27
19.50
20.00
20.40
21.20
22.20
23.00
23.20
23.35

Skjáleikurinn
Leiðarljós
Fréttir
Auglýsingatími
Táknmálsfréttir
Jóladagatal Sjónvarpsins
Eyjan hans Nóa (12:13)
Töfrateppið (6:6)
Nornin unga (12:26)
Kolkrabbinn
Jóladagatal Sjónvarpsins
Fréttir, íþróttir og veður
Eftir fréttir
Ekki kvenmannsverk (5:6)
Titringur
Ellefufréttir og íþróttir
Auglýsingatími - Víða
Skjáleikurinn

MIÐVIKUDAGUR
23. DESEMBER 1998
11.30 Skjáleikurinn
16.45 Leiðarljós
17.30 Fréttir
17.35 Auglýsingatími
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Jóladagatal Sjónvarpsins
18.05 Myndasafnið
18.30 Nýjasta tækni og vísindi
19.00 Andmann (11:26)
19.27 Kolkrabbinn
19.50 Jóladagatal Sjónvarpsins
20.00 Fréttir, íþróttir og veður
20.40 Víkingalottó
20.50 Mósaík
21.30 Pastor Islandiae
22.05 Jóladagskráin
22.20 Nýi presturinn (8:12)
23.10 Klúbburinn
(Cheyenne Social Club)
Bandarísk bíómynd frá 1970 um
ævintýri tveggja kúreka sem erfa
vændishús í vestrinu. Aðalhlutverk:
Henry Fonda, James Stewart og
Shirley Jones.
00.50 Útvarpsfréttir í dagskrárlok
01.00 Skjáleikurinn

FIMMTUDAGUR
24. DESEMBER 1998
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
11.00 Jóladagatal Sjónvarpsins
11.15 Töfratónar
(The Song Spinner)
Bandarísk ævintýramynd frá 1996.
Aðalhlutverk: Patti LuPone, John
Neville og Meredith Henderson.
12.50 Táknmálsfréttir
13.00 Fréttir og veður
13.20 Beðið eftir jólum
Stundin okkar. Gömlu leikföngin
Þrjú ess. Í skógi jólatrjánna. Jólaósk
Annabellu. Þorskurinn. Jólatréð.
Lúlla litla. Brúðuleikur. Jólasveinninn og týndu hreindýrin.
16.30 Jóladagskráin
Kynningarþáttur um jóladagskrá
16.45 Hlé
21.00 Chilingirian- strengjakvartettinn á Listahátíð
Upptaka frá tónleikum kvartettsins
á Listahátíð í Reykjavík í sumar
leið.
22.00 Aftansöngur jóla í Hallgrímskirkju
Herra Karl Sigurbjörnsson biskup
prédikar og Schola Cantorum syngur undir stjórn Harðar Áskelssonar.
23.00 Jólatónleikar í Vínarborg
Placido Domingo, söngkonan Patricia Kaas og Alejandro Fernández
frá Mexíkó flytja jólalög.
00.10 Dagskrárlok
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09.00 Morgunsjónvarp barnanna
11.15 Hlé
13.30 Lofsöngvar
13.30 Ys og þys út af engu
(Much Ado About Nothing)
Leikrit Williams Shakespeares í
uppfærslu BBC. Aðalhlutverk: Jon
Finch, Vernon Dobtcheff, Robert
Reynolds, Robert Lindsay og Lee
Montague.
16.00 Jólaleyfið
(National Lampoon’s Christmas
Vacation)
Bandarísk gamanmynd frá 1989 um
raunir Griswold-fjölskyldunnar þegar nöldursamir ættingjar koma í
heimsókn um jól. Aðalhlutverk:
Chevy Chase, Beverly D’Angelo,
Randy Quaid og Diane Ladd.
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Jólastundin okkar
19.00 Eldur og ís
(Fire and Ice: An Icelandic Saga)
Heimildarmynd eftir Magnús Magnússon um íslenska náttúru.
20.00 Fréttir og veður
20.25 Hátíð fer í hönd
Jólin í Sjónvarpinu á ýmsum tímum.
21.25 Salómon (1:2)
(Solomon)
Fjölþjóðleg sjónvarpsmynd í tveimur
hlutum byggð á sögum úr Gamla
testamentinu. Seinni hlutinn verður
sýndur annan í jólum. Aðalhlutverk:
Ben Cross, Vivica A. Fox.
22.40 Hvítklædda konan
(The Woman in White)
Bresk spennumynd frá 1997 gerð eftir
sígildri sögu Wilkies Collins. Aðalhlutverk: Tara Fitzgerald, Justine
Waddell, Ian Richardson, Andrew
Lincoln, James Wilby og Simon
Callow.
00.15 Útvarpsfréttir

LAUGARDAGUR
26. DESEMBER 1998
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
10.30 Hlé
14.00 HM í knattspyrnu
Samantekt frá heimsmeistaramótinu
sem fram fór í Frakklandi í sumar.
15.25 Það var ein jól
(One Christmas)
Bandarísk sjónvarpsmynd frá 1994
byggð á sögu eftir Truman Capote
um dreng sem fer að hitta pabba sinn
í New Orleans um jól 1930. Aðalhlutverk: Katherine Hepburn, Henry
Winkler og Swoosie Kurtz.
16.55 Heimsmeistaramót í suðuramerískum dönsum
Upptaka frá síðasta mótinu í mótaröð
Alþjóða dansíþróttasambandsins sem
fram fór í Bremen.
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Engin jól án Bassa
Hundurinn Bassi verður fyrir því
óláni að týnast á jólunum. Myndin er
framlag Sjónvarpsins til norrænu
þáttaraðarinnar Sögur fyrir unga
fólkið. Leikendur: Ólafur Evert
Ingólfsson, Linda Jóhannsdóttir,
SjöfnEvertsdóttir, Baldur Trausti
Hreinsson, María Guðmundsdóttir,
Baldvin Halldórsson, Örn Árnason
og Randver Þorláksson.
18.25 Gamla testamentið (9:9)
18.50 Trúarsöngvar frá Osló
20.00 Fréttir, íþróttir og veður
20.35 Lottó
20.40 Dómsdagur
Ný sjónvarpskvikmynd eftir Egil Eðvarðsson. Óvænt skilaboð á miðilsfundi fá unga konu til að grufla í
þekktu sakamáli frá síðustu öld. Anna
kemst fljótlega að því að atburðir
hafa gerst með öðrum hætti en hingað
til hefur verið haldið fram. Kvikmyndin er skáldverk, en er byggð á
atburðum sem áttu sér stað árið 1893
á prestsetrinu Svalbarði við Þistilfjörð. Í helstu hlutverkum eru María
Ellingsen, Arnar Jónsson og Hilmir
Snær Guðnason.
22.10 Salómon (2:2)
(Solomon)
Fjölþjóðleg sjónvarpsmynd í tveimur
hlutum byggð á sögum úr Gamla
testamentinu.
23.45 Dolores Claiborne
(Dolores Claiborne)
Bandarísk bíómynd frá 1995 gerð
eftir sögu Stepens Kings um ráðskonu
í Maine sem er sökuð um að hafa
myrt vinnuveitanda sinn. Aðalhlutverk: Kathy Bates, Jennifer Jason
Leigh, Judy Parfitt og Christopher
Plummer.
01.55 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Domingo, Sarah Brightman, Helmut
Lotti og Ricardo Cocciante.
15.55 Ferðin til Hvíta hússins
(Angel of Pennsylvania Avenue)
Bandarísk sjónvarpsmynd sem segir
frá baráttu þriggja barna um jól í
kreppunni miklu. Aðalhlutverk:
Robert Urich og Diana Scarwid.
17.25 Nýjasta tækni og vísindi
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Úr gömlum jólastundum
Sýnd verða atriði úr Jólastundinni
okkar frá liðnum árum.
18.30 Víetnam (1:3)
19.00 Geimferðin (23:52)
19.50 Ljóð vikunnar
20.00 Fréttir, íþróttir og veður
20.35 Sunnudagsleikhúsið
Þegar það gerist
Sjónvarpsmynd eftir Hrafn Gunnlaugsson. Myndin segir frá ungum
borgardreng sem dvelur í sveit hjá
þekktum hrossaræktarráðunauti á
tamningastöð úti á landi. Drengurinn
lærir margt um lífið og dularkrafta
ástarinnar þegar Bjarni ráðunautur
hittir fyrir tilviljun, draumadís glansmyndablaðsins á Landsmóti hestamanna og býðst til að sýna henni
einn frægasta graðhest landsins, sem
er notaður til undaneldis á tamningastöðinni. Drengurinn fylgist með
Bjarna þegar hann sýnir konunni sín
sérstöku handtök við stóðhestinn, og
þeim óvæntu afleiðingum sem sú
sýning hefur. Leikendur: Pálmi
Gestsson, Steinar Torfi Vilhjálmsson
og UnnurSteinsson.
21.20 Tuttugasta öldin (2:8)
21.55 Hamsun
Dönsk bíómynd frá 1996 um norska
rithöfundinn Knut Hamsun.
00.30 Ljóð vikunnar
00.35 Útvarpsfréttir í dagskrárlok
00.45 Skjáleikurinn

MÁNUDAGUR
28. DESEMBER 1998
11.30 Skjáleikurinn
16.25 Helgarsportið
16.45 Leiðarljós
17.30 Fréttir
17.35 Auglýsingatími
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Eunbi og Khabi (25:26)
18.30 Ævintýri H.C. Andersens
19.00 Ég heiti Wayne (12:26)
19.27 Kolkrabbinn
20.00 Fréttir, íþróttir og veður
20.40 Á sviði (1:3)
Í þessum fyrsta þætti af þremur um
fólk sem vinnur við það að koma
fram á sviði og miðla einhverju til
annars fólks er fylgst með Árna Pétri
Guðjónssyni leikara að störfum í
Borgarleikhúsinu.
21.05 Örlagadansinn (1:4)
(Falling for a Dancer)
Írskur myndaflokkur um ástir og
örlög á Írlandi á fyrri hluta aldarinnar.
Aðalhlutverk: Elisabeth DermotWalsh og Liam Cunningham.
22.00 Öld uppgötvana (7:10)
7. Nýjar uppfinningar
Bandarískur heimildarmyndaflokkur
um helstu afrek mannsins í tækni og
vísindum á 20. öldinni.
23.00 Ellefufréttir og íþróttir
23.20 Mánudagsviðtalið
23.45 Skjáleikurinn

ÞRIÐJUDAGUR
29. DESEMBER 1998
11.30 Skjáleikurinn
16.45 Leiðarljós
17.30 Fréttir
17.35 Auglýsingatími
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Eyjan hans Nóa (13:13)
18.30 Þrír vinir (1:8)
19.00 Nornin unga (13:26)
19.27 Kolkrabbinn
20.00 Fréttir, íþróttir og veður
20.40 1999
Þáttur í beinni útsendingu þar sem
nokkrir valinkunnir Íslendingar horfa
fram á veginn.
21.20 Ekki kvenmannsverk (6:6)
22.15 Titringur
23.00 Ellefufréttir og íþróttir
23.20 Auglýsingatími - Víða
23.35 Skjáleikurinn

Klukkan 19:55 í kvöld 21.
des. mætast Charlton
Athletic og Aston Villa á
The Valley í Charlton.
Leikurinn er sýndur á Sýn
og Canal+ Gul.

SUNNUDAGUR
27. DESEMBER 1998
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
10.45 Skjáleikur
14.15 Heims um ból
Bresk heimildarmynd um tilurð þessa
þekkta jólasálms.
14.45 Jólatónleikar í Vínarborg
Upptaka frá tónleikum sem haldnir
voru í Vínarborg 21. desember í fyrra.
Fram koma söngvararnir Placido

MÁNUDAGUR 21. DESEMBER 1998

Klukkan 17:50 laugardaginn 26. des. mætast
Blackburn Rovers og Aston Villa á Ewood Park í
Blackburn. Leikurinn er
sýndur á Sýn.

MÁNUDAGUR
21. DESEMBER 1998
13.00 Sprelligosar (e)
14.50 Ally McBeal (8:22) (e)
15.40 Spékoppurinn
16.05 Köngulóarmaðurinn
16.30 Bangsímon (4:39)
16.55 Hreiðar hreindýr
17.05 Úr bókaskápnum (e)
17.10 Lukku-Láki
17.35 Glæstar vonir
18.00 Fréttir
18.05 Sjónvarpskringlan
18.30 Nágrannar
19.00 19>20
20.05 Ein á báti (16:22)
20.55 Annað tækifæri
(Their Second Chance)
22.30 Kvöldfréttir
22.50 Ensku mörkin
23.45 Sprelligosar (e)
01.20 Dagskrárlok

ÞRIÐJUDAGUR
22. DESEMBER 1998
13.00 Chicago-sjúkrahúsið (14:26)
13.45 Fyrstur með fréttirnar (2:23)
14.25 Flottustu töfrabrögð í heimi
16.00 Í Sælulandi
16.25 Bangsímon (5:39)
16.45 Illi skólastjórinn 2
17.10 Simpson-fjölskyldan
17.35 Glæstar vonir
18.00 Fréttir
18.05 Sjónvarpskringlan
18.30 Nágrannar
19.00 19>20
20.05 Ekkert bull (5:13)
20.30 Handlaginn heimilisfaðir
21.00 Þorpslöggan (9:17)
21.55 Fóstbræður (4:8) (e)
22.30 Kvöldfréttir
22.50 Dragnet (e)
Frábær gamanmynd sem er spunnin
upp úr mjög vinsælum sjónvarpsþáttum. Aðalhlutverk: Dan Aykroyd
og Tom Hanks.
00.35 Dagskrárlok

MIÐVIKUDAGUR
23. DESEMBER 1998
11.00 Kolli káti (e)
12.35 Kona klerksins
(The Preacher’s Wife)
Gamansöm og rómantísk bíómynd
um engilinn Dudley sem er sendur af
himnum ofan til að hjálpa séra Henry
Biggs sem á í miklum vandræðum
bæði í einkalífi sínu og starfi. Aðalhlutverk: Denzel Washington, Whitney Houston og Courtney B. Vance.
14.35 Ein á báti (16:22) (e)
15.30 Gæludýr í Hollywood (5:10)
16.00 Brakúla greifi
16.25 Bangsímon (6:39)
16.45 Hreiðar hreindýr
16.55 Ómar
17.20 Glæstar vonir
17.40 Sjónvarpskringlan
18.00 Fréttir
18.05 Beverly Hills 90210
19.00 19>20
20.05 Chicago-sjúkrahúsið (15:26)
21.00 Ellen (21:25)
21.30 Ally McBeal (17:22)
22.25 Rapa Nui
Myndin gerist á Páskaeyju seint á 17.
öld. Þar búa tveir ættbálkar sem hafa
lengi eldað grátt silfur saman. Nú er
svo komið að allsherjarstríð þeirra í
millum er í uppsiglingu því kúgaði
ættbálkurinn hefur fengið sig fullsaddan á ofríki hinna sem drottna.
Aðalhlutverk: Jason Scott Lee, Esai
Morales og Sandrine Holt.
00.10 Uppgjörið (e)
(Desperado)
Dularfullur farandsöngvari með
gítartösku fulla af vopnum er á ferli
í undirheimum Mexíkó. Hann er staðráðinn í að hefna dauða unnustu sinnar. Aðalhlutverk: Antonio Banderas,
Joaquim De Almeida og Salma
Hayek.
01.55 Tildurrófur (1:1) (e)
(Absolutely Fabulous)
Bresk gamanmynd um vinkonurnar
Edinu og Patsy, aðalpersónurnar í
samnefndum gamanmyndaflokki.
03.20 Dagskrárlok

FIMMTUDAGUR
24. DESEMBER 1998
09.00 Leynivopnið
Talsett teiknimynd, spennandi og
fyndin, um apana í skóginum.
10.30 Hrói og eyðimerkubörnin
Jólasveinninn og hreindýrið hans,
Hrói, brotlenda sleðanum sínum einhvers staðar í eyðimörkinni.
11.00 Kærleikstárið
Einstaklega hugljúf talsett teiknimynd um litla rauða jólakúlu sem er
búin að vera í eigu sömu fjölskyldu í
60 ár og er orðin kær vinur fyrir jólin.
11.25 Hreiðar hreindýr
Talsettur teiknimyndaflokkur um
uppáhaldshreindýr jólasveinsins.
11.40 Jólasveinn og töframaðurinn
Skemmtilegur þáttur um litla greifingjann sem hélt að það yrðu engin
jól því jólasveinninn hafði veikst.
12.05 Prinsessan og durtarnir (e)
Skemmtilegt ævintýri með íslensku

tali sem segir frá prinsessunni Irenu
sem lifir vernduðu lífi innan kastalaveggjanna.
13.30 Fréttir
13.50 Óþekktarormurinn
(Problem Child 3)
Healy er algjör óþekktarormur og
ástandið versnar bara eftir því sem
hann verður eldri. Nú er hann kominn
í skóla og verður bálskotinn í vinsælustu og sætustu stelpunni. Healy gerir
allt til að geta nálgast stelpuna og þeir
sem reyna að stöðva hann fá það
óþvegið. Aðalhlutverk: William Katt
og Justin Chapman.
15.15 Ástríkur í Ameríku (e)
(Asterix Conquers America)
Teiknimynd um ævintýri Ástríks,
Steinríks og félaga þeirra.
16.40 Hlé á dagskrá
20.00 Jólatónleikar í Hallgrímskirkju
Upptaka frá tónleikum Gunnars
Guðbjörnssonar og Mótettukórsins
sem haldnir voru í Hallgrímskirkju
fyrr í mánuðinum.
20.45 Boðorðin tíu
(The Ten Commandsments)
Stórmynd Cecils B. DeMilles um ævi
Móse frá fæðingu og til þess tíma er
hann leiddi þjóð Ísraela í gegnum
Rauða hafið. Myndin er af flestum
talin eitt helsta stórvirki kvikmyndasögunnar. Aðalhlutverk: Charlton
Heston, Anne Baxter, Yul Brynner og
Edward G. Robinson.
00.20 Dagskrárlok

FÖSTUDAGUR
25. DESEMBER 1998
09.00 Jólaævintýri steinaldarmannanna
Steinaldarmennirnir færa hina einu
sönnu jólasögu Charles Dickens á
svið.
10.15 Skógarlíf (e)
(The Jungle Book)
Myndin fjallar um ævintýri Mowglis
sem frá barnæsku elst upp með úlfum
í frumskógum Indlands.
12.05 Dómkórinn (e)
Kór Dómkirkjunnar í Reykjavík
flytur nokkur sígild verk.
12.40 Snjókarlinn
(The Snowman)
Skemmtileg ballettútfærlsa fyrir alla
fjölskylduna á sögu Raymonds
Briggs. Lítill strákur býr til snjókarl
úti í garði og töfrar jólanna gæða
hann lífi. Bernskudraumarnir um að
geta flogið lifna við í þessu ljúfa
ævintýri.
13.40 Jumanji (e)
Bráðskemmtileg en svolítið draugaleg bíómynd fyrir alla fjölskylduna.
Aðalhlutverk: Robin Williams, Bonnie Hunt, Kirsten Dunst og Bradley
Pierce.
15.25 Jólahasar (e)
(Jingle All The Way)
Sumir draga allt fram á síðustu stundu.
Þannig er einmitt kaupsýslumaðurinn
Howard Langston. Þegar jólaannirnar
bresta á má hann ekkert vera að því
að sinna fjölskyldunni. Honum þykir
þó vænt um sína nánustu og rétt fyrir
lokun á aðfangadagskvöld þýtur
hann af stað til að kaupa síðasta túrbókarlinn í bænum handa syni sínum.
Aðalhlutverk: Arnold Schwarzenegger, Sinbad og Phil Hartman.
16.50 Hnotubrjóturinn
Ballett Georges Balanchines við
tónlist Tsjaikovskís.
18.20 Bóndi
Heimildarmynd um líf og störf íslenska bóndans. Myndin var tekin
upp við Ísafjarðardjúp og vann til
fyrstu verðlauna á kvikmyndahátíðinni í Reykjavík 1978.
18.50 Jólakirkjur (e)
19.30 Fréttir
19.50 Öskubuska
(Rogers and Hammerstein’s Cinderella)
Sígildur söngleikur Rogers og
Hammersteins um Öskubusku.
21.15 Heima (12:12)
Húsmóðirin að Gljúfrasteini, frú Auður Laxness, býður landsmenn velkomna inn á heimili sitt að þessu
sinni. Hún er höfðingi heim að sækja
og orðlögð fyrir gestrisni sína, kímnigáfu og yndislega frásagnarlist.
21.45 Kolya
Franta Louka nær varla að láta enda
ná saman eftir að hafa misst vinnuna
sem sellóleikari hjá ríkishljómsveitinni í Tékkóslóvakíu. Vinur Loukas
stingur upp á því að hann giftist rússneskri konu fyrir dágóðan pening en
þannig fengi hún tékknekst vegabréf
og kæmist til elskhuga síns í VesturÞýskalandi. Franta Louka fellst á þetta
með semingi og afleiðingarnar eru
ófyrirséðar. Myndin hlaut Óskarsverðlaun sem besta erlenda myndin
árið 1996. Aðalhlutverk: Zdenek
Svérak og Andrej Chalimon.
23.35 Hunangsflugurnar (e)
01.35 Dagskrárlok

LAUGARDAGUR
26. DESEMBER 1998
09.00 Með afa
09.50 Sögustund með Janosch
10.20 Dagbókin hans Dúa
10.45 Batman
11.05 Tasmanía
11.30 Hreiðar hreindýr
11.45 Ævintýraheimur Enid Blyton
12.10 Algjör jólasveinn (e)
(The Santa Clause)
Þriggja stjarna gamanmynd með
handlagna heimilisföðurnum Tim
Allen í aðalhlutverki. Hann leikur
fráskilinn náunga sem lendir óvart í
því að hræða jólasveininn ofan af
húsþaki. Sveinki safnast til feðra sinna
eftir slysið en vinur okkar smeygir

sér í búninginn hans. Smám saman
breytist hann í hinn eina sanna
jólasvein, fyrst að utan en síðan hið
innra. Ævintýrin sem gerast í framhaldinu eru óborganleg. Aðalhlutverk: Judge Reinhold, Wendy Crewson og Tim Allen.
13.45 Fagri Blakkur (e)
(Black Beauty)
Falleg mynd gerð eftir kunnri sögu
Önnu Sewell. Sagan gerist á þeim
tímum er hestar voru manninum
nauðsynlegir. Fylgst er með einum
tilteknum hesti sem er í eigu bæði
góðra manna og slæmra. Aðalhlutverk: Sean Benn og David Thewlis.
15.10 Annar í jólum
(On the Second Day of Christmas)
Rómantísk gamanmynd sem færir
okkur heim sanninn um að allir eiga
rétt á öðru tækifæri. Hér segir af
frænkunum Trish og Patsy sem sjá
fyrir sér með vasaþjófnaði. Þeim
gengur ljómandi vel að krækja sér í
peninga þar til á aðfangadagskvöld
að öryggisvörðurinn Bert grípur þær
glóðvolgar. Aðalhlutverk: Mary
Stuart Masterson, Lauren Suzanne
Pratt og Mark Ruffalo.
16.45 Í allra kvikinda líki
(Never Mind the Horrocks)
Breska gamanleikkonan Jane Horrocks lætur allt flakka í þessum óviðjafnanlega grínþætti. Henni er ekkert
heilagt og hún bregður sér meðal
annars í gervi Cillu Black, Shirley
Bassey og Marlene Dietrich. Aðalhlutverk: Jane Horrocks og Martin
Clunes.
17.25 Konungur dansins
(Michael Flatley: Lord of the Dance)
Michael Flatley var einn aðaldansarinn í Riverdance-sýningunni. Hann
hefur nú sett upp sína eigin sýningu í
anda írskrar danshefðar og hér fáum
við að sjá afraksturinn.
18.30 Jól með Pavarotti (e)
Mögnuð ný upptaka frá jólatónleikum Lucianos Pavarottis í Notre-Dame
dómkirkjunni í Montreal.
19.30 Fréttir
20.05 Bræðurnir frá Múla
Nýr þáttur um bræðurna Jónas og
Jón Múla Árnasyni. Í þættinum er
birt síðasta viðtalið sem tekið var við
Jónas en hann lést sem kunnugt er
fyrr á árinu.
21.00 Gullauga
(Goldeneye)
Hörkuspennandi mynd með Pierce
Brosnan í hlutverki spæjarans 007.
Fyrrverandi bandamaður James
Bonds er orðinn stórtækur í undirheimum Rússlands og svífst einskis.
En illvirkin bitna ekki einungis á
kommúnistaríkinu fyrrverandi því
hinum vestræna heimi er einnig ógnað. Aðalhlutverk: Pierce Brosnan,
Sean Bean, Izabella Scorupco og
Robbie Coltrane.
23.15 Kansas City
Sagan gerist í Kansas árið 1934.
Kreppan er í hámarki en borgin iðar
af mannlífi og leiftrandi djassi. Blondie O’Hara hefur uppi áform um að
ræna eiginkonu eins og af ráðgjöfum
Roosevelts forseta og skipta á henni
og eiginmanni sínum sem er í haldi
hjá glæpaforingjanum Seldom Seen
eftir misheppnað rán. En samband
kvennanna tveggja breytist smám
saman úr sambandi mannræningja
og fórnarlambs í sterkt vináttusamband. Aðalhlutverk: Jennifer Jason
Leigh, Miranda Richardson og Harry
Belafonte.
01.10 Geggjun Georgs konungs (e)
(The Madness Of King George)
Seint á 18. öld verður hinn góðviljaði
Englandskonungur skyndilega veikur og ber þess merki að hann sé tæpur
á geði. Getur það verið? Hefur hið
ótrúlega gerst? Er Georg konungur
orðinn vitskertur? Aðalhlutverk:
Helen Mirren, Ian Holm og Nigel
Hawthorne.
03.00 Peningalestin (e)
(Money Train)
Félagarnir úr Hvítir geta ekki troðið
leika hér saman í hörkuspennandi og
bráðskemmtilegri bíómynd. Fósturbræðurnir John og Charlie eru löggur
í neðanjarðarlestarkerfi New York
borgar. Þá hefur lengi dreymt um að
ræna hina svokölluðu peningalest
sem hirðir daglega allan arðinn af
rekstri lestarkerfisins. Aðalhlutverk:
Wesley Snipes, Woody Harrelson og
Jennifer Lopez.
04.50 Dagskrárlok

SUNNUDAGUR
27. DESEMBER 1998
09.00 Sögur úr Broca stræti
09.15 Köttur út’ í mýri
09.40 Brúmmi
09.45 Tímon, Púmba og félagar
10.05 Andrés Önd og gengið
10.30 Urmull
10.55 Unglingsárin (9:13) (e)
11.20 Frank og Jói
11.45 Hreiðar hreindýr
12.00 Björk á útopnu
(Björk Live’n’Loud)
Tónleikaupptökur með Björk Guðmundsdóttur.
12.30 Jólastjarna (e)
Sigrún Hjálmtýsdóttir flytur lög af
jólaplötu sinni.
13.00 Í útvarpinu heyrði ég lag (e)
Björgvin Halldórsson hefur um langt
árabil verið vinsælasti dægurlagasöngvari Íslands. Í þessum þætti
sjáum við upptökur frá stórsýningu
hans á Broadway auk þess sem rætt
er við söngvarann um lífið og
listina.1998.
14.00 Jólatréð (e)
(The Christmas Tree)
Um hver einustu jól lendir það á
herðum Richards Reillys að finna

jólatré fyrir Rockefeller Center. Tréð
þarf að vera fullkomið í laginu og
það er mikið mál að finna það. Eitt
árið breytir þessi leit lífi hans gjörsamlega. Hann kynnist nunnunni systur
Anthony og hún segir honum frá lífi
sínu. Aðalhlutverk: Andrew McCarthy og Julie Harris.
15.30 Indíáninn í skápnum (e)
Skemmtileg bíómynd fyrir alla
fjölskylduna sem gerð er eftir barnasögu Lynne Reid Bank. Aðalhlutverk:
Lindsay Crouse, Hal Scardino og
Litefoot.
17.05 Í hæpnasta svaði (e)
(Spy Hard)
Hér er á ferðinni 220 volta, hátækni,
ævintýraleg, undirbeltis gamanmynd.
Aðalpersónan er sjónvarpsáhorfendum að góðu kunn en söguþráðurinn
kemur á óvart með háðbeittu og
undiralvarlegum ádeilutóni. Aðalhlutverk: Charles Durning, Leslie
Nielsen og Nicollette Sheridan.
18.30 Glæstar vonir
19.00 19>20
19.30 Fréttir
20.05 Ástir og átök (20:25)
20.40 Fornbókabúðin
Fyrsti þáttur nýrrar syrpu um Fornbókabúðina. Aðalhlutverk: Ingvar
Sigurðsson, Guðmundur Ólafsson,
Edda Heiðrún Backman, Hjálmar
Hjálmarsson, Steinn Ármann Magnússon og Þórhallur Sigurðsson.
21.15 Rómeó og Júlía
(Romeo and Juliet)
Sígilt leikrit Shakespeares er fært til
nútímans í hreint magnaðri útfærslu.
Aðalhlutverk: Leonardo DiCaprio,
Claire Danes og Brian Dennehy.
23.15 60 mínútur
00.05 Viðtal við vampíruna (e)
(Interview With the Vampire)
Takmarkalaus þekking, óstjórnlegt
vald og ódauðleiki eru aðalsmerki
vampírunnar. Til að geta notið þessa
verður vampíran hins vegar að drepa
á hverju kvöldi um alla eilífð. Aðalhlutverk: Tom Cruise, Antonio Banderas og Brad Pitt.
02.05 Dagskrárlok

MÁNUDAGUR
28. DESEMBER 1998
13.00 Eldibrandur (e)
14.30 Ally McBeal (9:22) (e)
15.15 Vinir (8:25) (e)
15.40 Spékoppurinn
16.05 Eyjarklíkan (1:26) (e)
16.30 Bangsímon (7:39)
16.55 Hreiðar hreindýr
17.05 Úr bókaskápnum (e)
17.10 Lukku-Láki
17.35 Glæstar vonir
18.00 Fréttir
18.05 Sjónvarpskringlan
18.30 Nágrannar
19.00 19>20
19.30 Fréttir
20.05 Ein á báti (17:22)
20.55 Óliver Twist
Klassísk saga Charles Dickens um
hinn munaðarlausa Óliver sem strýkur af ómagahælinu og lifir eftir það á
götum Lundúnaborgar. Hann lendir
fljótlega í slagtogi með Fagin sem
fæðir og klæðir unga drengi gegn því
að þeir gerist vasaþjófar og skili
honum aurunum sem þeir stela.
Aðalhlutverk: Richard Dreyfuss,
Elijah Wood og Alex Trench.
22.30 Kvöldfréttir
22.50 Ensku mörkin
23.45 Eldibrandur (e)
(Lightning Jack)
Paul Hogan er mættur aftur en ekki
sem Krókódíla Dundee heldur Eldibrandur. Drengurinn sá veit rétt
rúmlega af sér og er þess fullviss að
hann sé algjör þjóðsagnarpersóna í
villta vestrinu. Verst er bara allt tómlætið sem aðrir sýna honum og því er
ljóst að hann verður að láta eitthvað
að sér kveða til að standa undir merki.
Aðalhlutverk: Paul Hogan, Beverly
D’Angelo og Cuba Gooding Jr..
01.20 Dagskrárlok

ÞRIÐJUDAGUR
29. DESEMBER 1998

MÁNUDAGUR
21. DESEMBER 1998
**** Skjáleikur
17.00 Í ljósaskiptunum
17.30 Ítölsku mörkin
17.50 Ensku mörkin
18.45 Sjónvarpsmarkaðurinn
19.00 Í sjöunda himni (2:22) (e)
19.55 Enski boltinn
Bein útsending frá leik Charlton
Athletic og Aston Villa í ensku
úrvalsdeildinni.
21.50 Trufluð tilvera (14:31)
22.10 Stöðin (12:24)
22.35 Á ofsahraða
23.00 Fótbolti um víða veröld
23.25 Klappstýrurnar
Gamansöm mynd um starfsemi
sumarbúða þar sem föngulegum
klappstýrum eru kennd réttu sporin.
Bucky Berkshire rekur vinsælustu
klappstýrubúðirnar í Bandaríkjunum og hyggur á landvinninga um
allan heim. Aðalhlutverk: Stephen
Shellen, Mark Keyloun, Jennifer C.
Cooke og Beth Miller.
01.00 Í ljósaskiptunum (e)
01.25 Dagskrárlok og skjáleikur

ÞRIÐJUDAGUR
22. DESEMBER 1998
**** Skjáleikur
17.00 Í ljósaskiptunum
17.25 Dýrlingurinn
18.15 Sjónvarpsmarkaðurinn
18.30 Ofurhugar
19.00 Knattspyrna í Asíu
20.00 Brellumeistarinn (20:21)
21.00 Skrifstofulíf
(Desk Set)
Miklar breytingar standa fyrir
dyrum á stórri sjónvarpsstöð. Ný
tækni er að ryðja sér til rúms og
hana þurfa starfsmennirnir að tileinka sér. Aðalhlutverk: Spencer
Tracy, Katharine Hepburn og Gig
Young
22.40 Enski boltinn
Rifjaðir verða upp eftirminnilegir
leikir nágrannaliðanna Manchester
United og Manchester City.
23.40 Óráðnar gátur (e)
00.25 Í ljósaskiptunum (e)
00.50 Dagskrárlok og skjáleikur

MIÐVIKUDAGUR
23. DESEMBER 1998
**** Skjáleikur
17.00 Í ljósaskiptunum
17.25 Gillette sportpakkinn
17.50 Golfmót í Bandaríkjunum
18.45 Sjónvarpsmarkaðurinn
19.00 Leiðin á toppinn (e)
20.00 Mannaveiðar (16:26)
21.00 Frances
(Frances)
Átakanleg bíómynd um kvikmyndastjörnuna Frances Farmer. Sextán
ára var hún fyrirmyndar nemandi í
miðskóla í Seattle. Nokkrum árum
síðar voru hæfileikar hennar og fegurð á hvers manns vörum. Aðalhlutverk: Jessica Lange, Sam Shepard,
Kim Stanley, Bart Burns og Anjelica
Huston.
23.15 Lögregluforinginn Nash
00.00 Fjársjóðurinn
Ljósblá kvikmynd.
01.25 Í ljósaskiptunum (e)
01.50 Dagskrárlok og skjáleikur

FIMMTUDAGUR
24. DESEMBER 1998
AÐFANGADAGUR
Engin dagskrá er á Sýn í dag.

13.00 Chicago-sjúkrahúsið (15:26)
13.45 Lífverðir (1:7) (e)
14.25 Sannleikurinn um töfrabrögðin
16.00 Í Sælulandi
16.25 Bangsímon (8:39)
16.45 Illi skólastjórinn 2
17.10 Simpson-fjölskyldan
17.35 Glæstar vonir
18.00 Fréttir
18.05 Sjónvarpskringlan
18.30 Nágrannar
19.00 19>20
19.30 Fréttir
19.55 Íþróttamaður ársins
Bein útsending frá krýningu íþróttamanns ársins. Samtök íþróttafréttamanna standa að kjörinu.
20.30 Handlaginn heimilisfaðir
21.00 Þorpslöggan (10:17)
21.55 Fóstbræður (5:8) (e)
22.30 Kvöldfréttir
22.50 Tólf apar (e)
(Twelve Monkeys)
Leyndardómurinn um apana 12 liggur á mörkum fortíðar og framtíðar,
skynsemi og geðveiki og draums og
veruleika. Þetta er framtíðarsaga
gerist árið 2035. Jörðin er óbyggileg
eftir helför þar sem 99% af öllu mannkyninu var eytt. Nú þrauka þeir sem
eftir lifa í eyðilegum undirheimum
jarðarinnar. Aðalhlutverk: Bruce
Willis, Madeleine Stowe og Brad Pitt.
Leikstjóri: Terry Gilliam Stranglega
bönnuð börnum.
00.55 Dagskrárlok

FÖSTUDAGUR
25. DESEMBER 1998
**** Skjáleikur
16.30 Kraftaverk á jólum
(Miracle on 34th Street)
Falleg kvikmynd um Susan Walker,
sex ára hnátu, sem hefur sínar efasemdir um jólasveininn. Aðalhlutverk: Richard Attenborough, Elizabeth Perkins, Dylan McDermott og
Mara Wilson.
18.20 Lilli er týndur
(Baby’s Day Out)
Gamanmynd fyrir alla fjölskylduna.
Níu mánaða snáði í Chicago í Bandaríkjunum fer á flakk og lendir í ótrúlegustu ævintýrum. Aðalhlutverk:
Joe Mantegna, Laura Flynn Boyle,
Jacob Worton, Adam Worton og Joe
Pantoliano.
20.00 Burknagil
(Ferngully)
Teiknimynd. Í hjarta skógarins er
Burknagil. Þar á skrítin og skemmtileg stelpa heima sem á fjöldann allan
af sniðugum vinum.

Netfang ritstjórnar
bb@snerpa.is

21.15 Fjögur brúðkaup og jarðarför
(Four Weddings and a Funeral)
Hér segir af Charles sem er heillandi
og fyndinn en virðist gjörsamlega ófær
um að bindast konu. Hann er dæmigerður Englendingur í þeim skilningi
að hann getur ekki tjáð tilfinningar
sínar. Aðalhlutverk: Hugh Grant,
Andie MacDowell og Kristin Scott
Thomas.
23.10 Blóraböggullinn
(Hudsucker Proxy)
Sagan fjallar um sveitadrenginn Norville Barnes sem er nýútskrifaður í
viðskiptafræði og fær vinnu í Hudsuckerfyrirtækinu. Um svipað leyti
styttir stofnandi fyrirtækisins sér aldur
með því að stökkva út um glugga á
fertugustu og fjórðu hæð. Hann hafði
enga erfðaskrá gert og því ríkir algjör
óvissa um framtíð fyrirtækisins. Aðalhlutverk: Tim Robbins, Jennifer Jason
Leigh, Paul Newman og Charles
Durning.
01.00 Hanna og systur hennar
(Hannah and Her Sisters)
Meistaraverk frá Woody Allen sem
jafnframt leikur eitt aðalhlutverkanna.
Rakin er saga fjölskyldu í New York
en í lífi hennar skiptast á skin og skúrir.
Aðalhlutverk: Barbara Hershey, Mia
Farrow og Michael Caine.
02.45 Dagskrárlok og skjáleikur

LAUGARDAGUR
26. DESEMBER 1998
**** Skjáleikur
14.50 Enski boltinn
Bein útsending frá leik Manchester
United og Nottingham Forest í ensku
úrvalsdeildinni.
17.00 Gerð myndarinnar Egypski
prinsinn
17.50 Enski boltinn
Bein útsending frá leik Blackburn
Rovers og Aston Villa í ensku úrvalsdeildinni.
20.00 Kung Fu - Goðsögnin lifir
21.00 M People á tónleikum (e)
Upptaka frá tónleikum bresku hljómsveitarinnar M People.
22.00 Frú Doubtfire
(Mrs. Doubtfire)
Ein af betri gamanmyndum síðari ára.
Leikarinn Daniel Hillard er ekki auðveldur í sambúð og svo fer að konan
hans óskar eftir skilnaði. Daniel er
ósáttur við hlutskipti sitt enda nýtur
eiginkonan fyrrverandi nú forræðis
yfir börnunum þremur. Daniel neitar
samt að láta í minni pokann og tekur
til sinna ráða með eftirminnilegum
hætti. Aðalhlutverk: Robin Williams,
Sally Field og Pierce Brosnan.
00.00 Grikkinn Zorba
(Zorba the Greek)
Heimsfræg kvikmynd sem byggir á
skáldsögu eftir Nikos Kazantzakis en
sagan var einnig sett upp sem söngleikur á Broadway. Ungur, breskur
rithöfundur af grískum ættum kemur
til Grikklands að vitja námu sem hann
erfði eftir föður sinn. Á eyjunni Krít
kynnist hann eldri manni, Zorba, sem
smitar alla með lífsgleði sinni. Aðalhlutverk: Anthony Quinn, Alan Bates,
Irene Papas og Lila Kedrova.
02.10 Léttúð
Ljósblá kvikmynd.
03.10 Dagskrárlok og skjáleikur

SUNNUDAGUR
27. DESEMBER 1998
**** Skjáleikur
17.00 Ameríski fótboltinn
18.00 19. holan
18.30 Einu sinni var skógu
20.00 Heimsbikarinn í golfi
Þrjátíu og tvær þjóðir reyndu með sér
á Heimsbikarmótinu í golfi sem haldið
var í Auckland á Nýja-Sjálandi í síðasta
mánuði. Á meðal keppenda voru Fred
Couples, Ernie Els, Ian Woosnam,
Colin Montgomerie, Bernard Langer,
Nick Price og Davis Love III. Írar
sigruðu á mótinu í fyrra en bestum

Síðasta
tölublað BB
á árinu
kemur út
þriðjudaginn
29. desember nk.
Skilafrestur
efnis og
auglýsingar
er á hádegi
mánudaginn
28. desember.

árangri kylfinga náði Colin Montgomerie.
21.00 Hjartarbaninn
Fimmföld Óskarsverðlaunamynd
um vini og starfsfélaga í Pennsylvaníu í Bandaríkjunum. Þeir eyða
öllum stundum saman, skreppa á
krána eða fara í veiðiferðir. En árið
1968 skilja leiðir. Félagarnir eru kallaðir í herinn og sendir til Víet-nam.
Þeir upplifa hörmungar stríðsins og
verða að takast á við lífið í nýju
ljósi. Aðalhlutverk: Robert De Niro,
John Cazele, John Savage, Meryl
Streep, Christopher Walken og
Chuck Aspegren.
23.55 Ráðgátur (8:48)
00.40 Tveir truflaðir
(Who’s the Man)
Bráðskemmtileg mynd um tvo léttgeggjaða náunga sem starfa á rakarastofu. Ekki verður sagt að þeir beiti
faglegum vinnubrögðum og svo fer
að báðir eru reknir. En rakararnir
fyrrverandi, Dre og Ed, gefast ekki
svo auðveldlega upp. Aðalhlutverk:
Ed Lover og Doctor Dre.
02.05 Dagskrárlok og skjáleikur

FRUMMYND - VÍDEÓHÖLLIN
við Norðurveg, sími 456 4853
Opið mánudaga - föstudaga
frá kl. 13:00-23:30,
laugardaga kl. 11:00-23:30
og sunnudaga kl. 14:00-23:30

Geisladiskar
Frábær jólagjöf
fyrir fólk á
öllum aldri

MÁNUDAGUR
28. DESEMBER 1998
**** Skjáleikur
14.45 Enski boltinn
Bein útsending frá leik í ensku
úrvalsdeildinni.
17.00 Fótbolti um víða veröld
17.25 Ensku mörkin
18.20 Sjónvarpsmarkaðurinn
18.35 Í sjöunda himni (3:22) (e)
19.35 Stöðin (13:24)
20.05 Trufluð tilvera (15:31)
20.35 Skallapopp
(This Is Spinal Tap)
Æskuvinunum David St-Hubbins og
Nigel Tufnel gekk brösuglega að
komast á toppinn í tónlistinni. Þeir
störfuðu í ýmsum hljómsveitum en
ekkert gekk upp fyrr en Spinal Tap
var stofnuð 1967. Ári síðar fóru lög
þeirra að njóta vinsælda og ísinn var
brotinn. Aðalhlutverk: Harry Shearer, Michael McKean, Rob Reiner og
Christopher Guest
21.55 Á ofsahraða
22.20 Fleiri strákapör
(Porky’s II: The Next Day)
Kanadísk kvikmynd á léttum nótum
um nokkra léttlynda félaga sem
hugsa um það eitt að skemmta sér.
Stelpur eru ofarlega á vinsældarlistanum hjá þeim en aðfarir strákanna við hitt kynið eru ekki alltaf til
fyrirmyndar. Aðalhlutverk: Dan
Monahan, Wyatt Knight, Mark
Herrier, Roger Wilson og Kaki
Hunter.
23.55 Í ljósaskiptunum
00.20 Dagskrárlok og skjáleikur

ÞRIÐJUDAGUR
29. DESEMBER 1998
**** Skjáleikur
17.00 Taumlaus tónlist
17.20 Dýrlingurinn
18.05 Sjónvarpskringlan
18.25 Ofurhugar (e)
18.50 Knattspyrna í Asíu
19.50 Enski boltinn
Bein útsending frá leik Chelsea og
Manchester United í ensku úrvalsdeildinni.
21.50 Þrúgur reiðinnar
(Grapes Of Wrath)
Sígild saga eftir John Steinbeck sem
gerist á kreppuárunum. Þegar Tom
Joad kemur heim úr fangelsi hefur
fjölskyldan afráðið að flytja frá
Oklahoma til Kaliforníu. Eftir erfitt
ferðalag koma þau til vesturstrandarinnar en þar tekur ekkert betra við.
Aðalhlutverk: Henry Fonda, Jane
Darwell, John Carradine og Charlie
Grapewin.
23.55 Enski boltinn
00.55 Óráðnar gátur (e)
01.40 Dagskrárlok og skjáleikur

Munið!

Þriðjudagstilboðið
Tvær nýjar spólur
á kr. 400.Persónuleg þjónusta!
Söluaðili
Gervihnattabúnaðar
Frum-Mynd
VIÐ nORÐURVEG
sÍMI 456 4853

Beinar útsendingar sjónvarpsstöðva
STÖÐ 2

Þriðjudagur 29. desember kl. 19:55
Kjör Íþróttamanns ársins á Íslandi
SÝN

Mánudagur 21. desember kl. 19:55
Charlton Athletic - Aston Villa
Laugardagur 26. desember kl. 14:50
Manchester United - Nottingham F.
Laugardagur 26. desember kl. 17:50
Blackburn Rovers - Aston Villa
Mánudagur 28. desember kl. 14:45
Enski boltinn
Þriðjudagur 29. desember kl. 19:50
Chelsea - Manchester United
CANAL+ GUL

Mánudagur 21. desember kl. 19:55
Charlton Athletic - Aston Villa

Stamford Bridge
heimavöllur
Chelsea

Laugardagur 26. desember kl. 02:05
NHL - Íshokký - Colorado-Dallas
Þriðjudagur 29. desember kl. 19:55
Chelsea - Manchester United
EUROSPORT

Þriðjudagur 22. desember kl. 19:00
Americas Dart - pílukeppnin
Miðvikudagur 23. desember kl. 19:00
Americas Dart - pílukeppnin
Sunnudagur 27. desember kl. 09:00
HM- Stórsvig kvenna f. umferð
Sunnudagur 27. desember kl. 12:00
HM- Stórsvig kvenna s. umferð
Mánudagur 28. desember kl. 11:00
HM- Svig karla á Ítalíu

MÁNUDAGUR 21. DESEMBER 1998
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Óskum viðskiptavinum okkar
og landsmönnum öllum
gleðilegrar hátíðar
með þökk fyrir viðskiptin
á liðnum árum

Snerpa

Mánagata 6  Ísafjörður  456 5470  www.snerpa.is

