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Fór sem skipti-
nemi til Tælands

og heillaðist af
landi og þjóð

sjá viðtal í miðopnu

Úr leikhússtörfum
og forsetakosning-

um til Ísafjarðar

Nefnd Framsóknarmanna um atvinnu- og byggðamál skilar skýrslu

Bensínstöð Orkunnar í Súðavík var opnuð við hátíðlega athöfn á laugardag. Opnunarhátíðin hófst með því að her-
trukkur merktur Orkunni ók frá Ísafirði til Súðavíkur í fylgd fjölda einkabíla. Þegar bílalestin var komin til Súðavíkur
vígði Jón Fanndal Þórðarson verslunarmaður á Ísafirði bensínstöðina með því að dæla fyrsta bensínlítranum. Að lok-
inni vígslunni lék hljómsveitin Appollo fyrir gesti og Orkan bauð viðstöddum veitingar. Um kvöldið var síðan haldið há-
tíðlegt níu ára afmæli Orkunnar á veitingarhúsinu Jóni Indíafara í Súðavík að viðstöddu fjölmenni. Í tilefni opnunar
bensínstöðvarinnar var verðið í bensínlítranum 99,90 krónur.                                                                             – hj@bb.is

Samkeppni í bensínsölu við Djúp hafin

Jón Fanndal
Þórðarson dælir

bensíni á bíl sinn.

Nefnd sú sem Halldór Ás-
grímsson forsætisráðherra og
formaður Framsóknarflokks-
ins skipaði til þess að ræða
um atvinnu- og byggðamál í
Norðvesturkjördæmi lagði
skýrslu sína fram á kjördæm-
isþingi sem haldið var í Borg-
arnesi um síðustu helgi.

Nefndinni var ætlað að „fara
yfir og fjalla um ofangreind
mál í kjördæminu s.s. stöðu
og horfur, almennt um rekstr-

arumhverfið í kjördæminu
sem og leiðir til úrbóta og
brýnustu aðgerðir í því efni.

Meðal tillagna í skýrslunni
er að lagt er til að lagt til að
Fiskistofa verði flutt til Ísa-
fjarðar og þar þróist stofnana-
klasi tengdur málefnum sjáv-
arútvegsins. Þá er hvatt til þess
að stjórnvöld beiti sér fyrir
sérhæfingu í heilbrigðiskerf-
inu, þannig að áhersla verði
lögð á að sjúkrahús og heil-

brigðisstofnanir í ólíkum
landshlutum sérhæfi sig  á til-
teknum sviðum og í því sam-
bandi hvatt til þess að á Ísafirði
verði byggt upp öflugt rann-
sóknasjúkrahús.

Þá er einnig lagt til að stofn-
aður verði háskóli á Ísafirði
innan þriggja ára og stofnun
háskólaseturs verði fyrsta
skrefið í þá átt. Háskólinn
starfi á sviði rekstrar- og verk-
fræði sjávarútvegs, vinnuvís-

inda, frístundafræða og fjöl-
menningarfræða. Þá er einnig
lagt til að stofnað verði ung-
mennafangelsi á Núpi þar sem
lögð verði áhersla á sálgæslu
og menntun fanga. Nefndin
telur einnig að kannaðar verði
forsendur þess að sameina
starfsemi Rarik á Vesturlandi
og Norðurlandi vestra Orkubúi
Vestfjarða og höfuðstöðvar
þess fyrirtækis verði á Ísafirði.

– hj@bb.is

Þurfti að fara
krókaleiðir
Flugvél frá Flugfélagi Ís-

lands þurfti að fara króka-
leiðir til að komast á Ísa-
fjarðarflugvöll á fimmtu-
dag í síðustu viku.

Rafmagnsleysi var í Ísa-
fjarðardjúpi og þar með
voru aðflugsvitar ekki virk-
ir. Reynt var að fljúga leið-
ina frá Patreksfirði og með-
fram ströndinni en það
gekk ekki heldur. Að lok-
um reyndi vélin aftur að
fara sína vanalegu leið um
Djúpið sem tókst og lenti
flugvélin án vandræða.

sjá viðtal á bls. 4

Gerir tillögu um flutning
Fiskistofu til Ísafjarðar
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Skýrsla nefndar um atvinnu- og byggðamál í Norðvesturkjördæmi

Sveitarstjórnarstig verði eflt og
seta í bæjarráði verði aðalstarf
Meðal þeirra tillagna sem

nefndar eru í skýrslu nefndar
um atvinnu-og byggðamál í
Norðvesturkjördæmi er að
sveitarstjórnarstigið verði
styrkt. Í skýrslunni segir m.a.:

„Meðal mikilvægustu að-
gerða til að efla landsbyggðina
er að styrkja sveitarstjórnar-
stigið og er nauðsynlegt að
þær aðgerðir sem stjórnvöld
undir forystu félagsmálaráðu-
neytisins vinna nú að nái fram
að ganga, ásamt þeim mark-
miðum sem hafa verið sett
fram í tengslum við þær til-
lögur. Þessi markmið eru að
sveitarfélög verði heilsteypt
atvinnu og þjónustusvæði. Til
að auka trúverðuleika á sveit-
arstjórnarstiginu verður að
endurskoða tekjustofna sveit-
arfélaga miðað við þau verk-
efni sem sveitarfélögunum eru
falin.“

„Að undanförnu hafa kröf-
ur, bæði íbúa til þjónustunnar
og ríkisins með breyttum
áherslum með laga- og reglu-
gerðarsetningu, stóraukist og
þannig hefur kostnaður vaxið
án þess að leiðréttingar hafi
fengist á tekjustofnum. Þegar
búið verður að efla sveitar-
stjórnarstigið er eðlilegt að
horfa til þess að auka verkefni
sveitarfélaganna þannig að
byggðalögin verði minna háð
skömmtunarkerfi ríkisins. En
forsenda þess að svo geti orð-
ið, er að við flutning verkefna
verði samhliða tryggðar tekjur
í samræmi við verkefnin.Við
stækkun sveitarfélaga verður
nokkur breyting á þörf til jöfn-
unaraðgerða. Við stækkun og
fækkun sveitarfélaga mun
stjórnkerfið í héraði verða
markvissara og fljótvirkara og
í mörgum tilfellum mun nýting

fjármuna verða betri.“
Í skýrslunni er lagt er til að

sveitarstjórnarlögum verði
breytt í þá veru að í sveitarfé-
lögum yfir ákveðinni stærð
verði skilyrði að seta í bæjar-
ráði sé aðalstarf viðkomandi.
Í skýrslunni segir: „Jafnframt
er lagt til að í lögum eða reglu-
gerð þeim fylgjandi verði
ákveðið að laun fyrir þá vinnu
taki mið af þingfararkaupi. Til-
laga þessi er sett fram af gefnu
tilefni. Löngu er ljóst að vinna
í sveitarstjórn er afar tímafrek
og krefjandi þó einstaka nefnd-
ir beri þungann. Byggðarráð /
Bæjarráð er sú nefnd sem
mesta ábyrgð og vinnu hefur.
Borið hefur á því að illa hefur
gengið að manna framboðs-
lista og eru ástæðurnar eflaust
margar. Nokkrar eru þó mest
áberandi m.a. er því borið við
að tímaskortur, önnur atvinna,

launatap ofl. geri fólk afhuga
því að taka þátt í slíku starfi.
Má ætla að í sumum tilfellum
gefi þeir sem mestu hæfileik-
ana hafa ekki kost á sér þar
sem þeir eru ekki tilbúnir að
fórna góðri atvinnu og tíma
fjölskyldunnar fyrir slík störf.
Þá má fullyrða að fullt starf í
byggðaráði / bæjarráði geri
fulltrúana óháðari öðrum störf-
um s.s. setu í launuðum stjórn-
um og nefndum sem geti gert
þá vanhæfa til að fjalla um
einstök mál. Í fámennum sam-
félögum getur þetta verið
vandamál þar sem sömu menn
eru gjarnan áhrifamiklir í at-
vinnu- og félagslífi ásamt því
að starfa að málefnum sveitar-
félagsins.“

„Síðast en ekki síst þá er
mjög mikilvægt að þeir sem
taka að sér trúnaðarstörf fyrir
sveitarfélögin geti sinnt þeim

að fullu. Þannig eru meiri líkur
á að þeir geti axlað þá ábyrgð
sem á herðar þeirra er lögð og
árangur í þágu sveitarfélagsins
verður meiri. Þeir sem taka að
sér slík störf þurfa mikinn tíma
til að kynna sér nauðsynleg
gögn, ferðast innan og utan
síns sveitarfélags, funda með
ráðuneytum og öðrum sveit-
arfélögum, sækja námskeið og
ráðstefnur, funda með nefnd-
um og starfsmönnum, hitta
umbjóðendur o.s.frv. Stjórn-
sýsla nútímans krefst þess að
sveitarfélögin séu rekin af
ábyrgð og af fólki sem hefur
tíma til að sinna þeim. Lagt er
til að breytingar þessar verði
kynntar hið fyrsta en taki gildi
að afloknum sveitarstjórnar-
kosningum 2006,“ segir m.a. í
skýrslu nefndar um atvinnu-
og byggðamál í NV-kjördæmi.

– hj@bb.is

Fíkniefni fyr-
ir 300 þúsund
Frá árinu 2002 hefur verið
lagt hald á 315.500 krónur

í sjö fíkniefnamálum sem
upp hafa komið á Ísafirði.

Þetta kemur fram í svari
dómsmálaráðherra á Al-

þingi við fyrirspurn Jó-
hönnu Sigurðardóttur

þingmanns Samfylkingar-
innar. Í svarinu kemur
fram að hald hafi verið

lagt á fjármuni í sjö mál-
um á þessum árum.

Tveimur málanna er lokið
og voru í þeim gerðar upp-

tækar 120.000 krónur.
Fjögur málanna eru nú í
ákærumeðferð og eitt er

ennþá í rannsókn. Á sama
tíma hafa 5.000 krónur

verið gerðar upptækar í
Bolungarvík.

Stöðvaður fyrir
of hægan akstur
Lögreglan á Ísafirði stöðv-

aði í síðustu viku ökumann
bifreiðar sem ekið var

„óhóflega rólega“ um fjöl-
farna götu á Ísafirði.

Truflaði ökumaðurinn
umferðina með háttsemi

sinni. Ekki fóru allir öku-
menn hægt yfir því einn

ökumaður var stöðvaður á
128 km/klst hraða þar sem

hámarkshraði er 80 km/
klst. Einnig voru höfð af-

skipti af ökumanni sem ók
bifreið sinni mjög ógæti-

lega fram úr öðru ökutæki
í miðbæ Ísafjarðar.

Marzellíus
ráðinn

Marzellíus Sveinbjörnsson
hefur verið ráðinn starfs-

maður Fasteigna Ísafjarð-
arbæjar ehf. en starfið var
auglýst laust til umsóknar

fyrir skömmu. Alls sóttu
19 manns um stöðuna og
að loknu mati á umsókn-

um ákvað stjórn félagsins
að ráða Marzellíus til

starfans.

Pálína opnar
sýningu

Ísfirðingurinn Pálína Jó-
hannsdóttir hefur opnað

myndlistasýningu á kaffi-
húsinu Langa Manga á
Ísafirði. Um er að ræða

hennar fyrstu sýningu og
verða landslagsmyndir í

fyrirrúmi sem unnar eru
með akrýllitum. „Ég hef

verið að dunda mér við að
mála í leyni síðan 1997“,

segir Pálína. Hún er sjálf-
menntuð í myndlist og hef-

ur nú hafið nám í Kenn-
araháskóla Íslands. „Ég

stefni á að fara í myndlist-
arkennarann“, segir

Pálína. Þess má geta fyrir
ættfræðiþyrsta að Pálína

er dóttir Jóhanns Króknes
Torfasonar og Helgu

Sigmundsdóttur. Sýningin
mun standa út nóvember.

Samrekstri bensínstöðva lýkur
Olíufélagið hefur ákveðið

að hætta þátttöku í sam-
rekstri bensínstöðva á land-

inu og hefur þar með ákveð-
ið að taka yfir rekstur

bensínstöðvarinnar á Ísafirði.
Jafnframt hefur verið tekin
sú ákvörðun að verðbreyt-

ingar á eldsneyti verði örari
en áður. Með þessu er fyrir-

tækið að bregðast við
skýrslu Samkeppnisráðs um
meint samráð olíufélaganna.

Í tilkynningu sem félagið
sendi frá sér segir m.a.:

„Eigendur, stjórn og
stjórnendur Olíufélagsins

ehf. harma þátt Olíufélagsins
Esso í samráði íslenskra

olíufélaga á árum áður og
biðjast afsökunar fyrir hönd

fyrirtækisins. Unnið hefur
verið náið með samkeppn-
isyfirvöldum til að upplýsa

málið og mun fyrirtækið
axla fulla ábyrgð gjörða

sinna.“ Sem kunnugt er hafa
þrjú olíufélög; Essó, Skelj-
ungur og Olís rekið saman

Vestfirðingum fækkaði um
264 á árunum 2000-2003 eða
um 3,25%. Á sama tímabili
fjölgaði landsmönnum um
2%. Ef sama þróun hefði átt

sér stað á Vestfjörðum hefði
fjölgað þar um 160 manns.
Þetta kemur fram í skýrslu sem
norðvesturnefnd Framsóknar-
flokksins lagði fram á kjör-

dæmisþingi um helgina.
Fram til ársins 2007 er áætl-

að að landsmönnum fjölgi um
3,26%. Til þess að Vestfirð-
ingar haldi í við landsmeðaltal

þarf að fjölga á Vestfjörðum
um 256 íbúa til ársins 2007.
Þá segir einnig að ef reiknað
er með að íbúum Vestfjarða
fjölgi um 1,5% að meðaltali á

ári þá þarf íbúum að fjölga um
481 fram til ársins 2007. Ef
þeim fjölgar um 1,5% að með-
altali á ári þarf að fjölga störf-
um um 312 til ársins 2007.

Fjölga þarf störfum um 312 sé
reiknað með 1,5% fólksfjölgun

Áætlanir gera ráð fyrir að landsmönnum fjölgi um 3,26% til ársins 2007

bensínstöð á Ísafirði um ára-
tuga skeið. Í viðtali við for-

stjóra Olíufélagsins ehf. á
dögunum lýsti hann þeim
vilja að hætta á næstunni

þeim samrekstri. Í skýrslu
Samkeppnisráðs sem birt var

í síðustu viku er lagt fyrir
olíufélögin að hætta sam-

rekstri bensínstöðva innan
sex mánaða. Hjörleifur

Jakobsson forstjóri Olíufé-
lagsins ehf. segir að nú hafi
verið tekin sú ákvörðun að
taka fyrir öll samskipti við
önnur olíufélög og starfs-
menn þeirra. Einn þáttur í

þeirri ákvörðun hafi verið að
hætta strax öllum samrekstri

bensínstöðva. Hafi félagið
tekið þá einhliða ákvörðun

að taka yfir rekstur þeirra
bensínstöðva sem félagið

hafi haft umsjón með rekstri
á undanfarin ár m.a. stöðvar-

innar á Ísafirði. Jafnframt
hafi félagið ákveðið að af-

sala sér tekjum af samrekstri
annarra stöðva sem önnur

olíufélög hafi borið ábyrgð
á. Einnig hafi verið tekin sú
ákvörðun að vísa ágreiningi

um uppskiptingu samrekinna
bensínstöðva til gerðardóms.

Hjörleifur segir að hér eftir
verði einungis seldar olíu-

vörur frá Olíufélaginu á
bensínstöðinni á Ísafirði.
Aðspurður hvort að með

þessari ákvörðun legði fé-
lagið á hilluna áform um að

byggja nýja stöð á Ísafirði
sagði Hjörleifur það ekki

ákveðið. „Við erum þarna að
bregðast við, en hver niður-

staða gerðardóms verður á
eftir að koma í ljós. Hvað

gerist í kjölfarið verður
tíminn að leiða í ljós.“

Hjörleifur segir að neyt-
endur verði ekki að öðru

leyti varir við breytingar á
starfsemi félagsins á Ísafirði.
„Það hafa átt sér stað breyt-

ingar í umhverfinu vestra
undanfarna daga og þessi
ákvörðun er hluti af þeirri

þróun.“ – hj@bb.is Arnar Stefánsson fellir fána Olís.
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Nýjasta skífa Mugison fær frábæra dóma gagnrýnenda

„Menn virðast almennt láta
ágætlega af þessu drasli“

Ísfirski tónlistarmaðurinn
Mugison, sem réttu nafni heitir
Örn Elías Guðmundsson hefur
fengið óhemju góða dóma
gagnrýnenda fyrir nýjustu
skífu sína Mugimama, is this
monkey music. Skarphéðinn
Guðmundsson, poppskríbent
á Morgunblaðinu, gefur Erni
5 stjörnur af 5 mögulegum og
heldur mikla lofræðu um plöt-
una.

„Of langt mál væri þó að
ætla sér að tala út um alla þá
snilld sem platan hefur að
geyma, hvert og eitt einasta
lag er á sinn hátt það besta
sem maður hefur heyrt að
manni finnst nokkru sinni.
Lesbókin öll dygði vart til þess
að gefa hér tæmandi rökstuðn-
ing, en mun þó vonandi einn
góðan veðurdag verða helguð
þessum mikla músíkanti. Von-

andi leiðarar líka og Reykja-
víkurbréf, stefnuræða forsæt-
isráðherra og nýársávarp for-
seta“, segir Skarphéðinn.

„Það er gaman að sjá að það
er húmor í þessu“, segir Örn
Elías um þennan dóm Skarp-
héðins. „Annars finnst mér
þetta alveg frábært. Menn
virðast almennt láta ágætlega
af þessu drasli og það virðist
almenn jákvæðni í gangi í

sambandi við þessa plötu.“
Örn heldur útgáfutónleika í

Edinborgarhúsinu á Ísafirði á
laugardag. Tónleikarnir hefj-
ast klukkan 21 og verður ís-
firska skáldið með hattinn, Ei-
ríkur Örn Norðdahl, Erni innan
handar og hitar tónleikagesti
upp með lestri úr skáldsögu
sinni sem kemur út innan fárra
daga.

– halfdan@bb.is Örn Elías Guðmundsson.

Hafstjarnan fær gjafir
Jóhann Jónasson og Albert

Högnason eigendur 3X-Stál
færðu Hafstjörnunni, ungl-
ingadeild Björgunarfélags

Ísafjarðar, Viking flotgalla
að gjöf í tilefni af 60 ára

afmæli deildarinnar. Óskar
Ágúst Albertsson formaður

Hafstjörnunnar tók við
gjöfinni í afmælisveislu sem
haldin var í Guðmundarbúð í

gær þar sem margir góðir
gestir færðu deildinni gjafir.

Þá flutti Jón Gunnarsson
formaður Slysavarna-

félagsins Landsbjargar nokk-
ur orð og færði Hafstjörn-
unni gjafabréf fyrir fimm

manns á námskeið hjá úti-
vistarskólanum á Gufuskál-

um. Jóhann Ólafson, for-
maður Björgunarfélags

Ísafjarðar, færði deildinni
tvö GPS handtæki. Guðrún

Kristjánsdóttir, formaður
kvennadeildar Slysavarna-

félagsins Landsbjargar á
Ísafirði, færði Hafstjörnunni
gjafabréf fyrir þrjá í útivist-

arskólann á Gufuskálum.

Björgunarsveitin Tindar og
unglingadeild Tinda gáfu

kíki og Hraðfrystihúsið
Gunnvör veitti deildinni

höfðinglegan styrk. „Ungl-
ingadeildin Hafstjarnan vill
þakka öllum þessum aðilum
og að sjálfsögðu öllum þeim

sem styrkt hafa á einhvern
hátt starf Hafstjörnunnar í

gegnum tíðina“, segir í
tilkynningu frá deildinni.

– thelma@bb.is

Jóhann Jónasson og Albert Óskarsson eigendur 3X Stáls afhenda gjöfina.
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Úr leikhússtörfum
og forsetakosning-

um til Ísafjarðar
– rætt við Hrafnhildi Hafberg, íslensku-

kennara við Menntaskólann á Ísafirði

Hrafnhildur Hafberg ís-
lenskukennari hefur komið sér
vel fyrir í litlu og notalegu
einbýlishúsi neðarlega á Eyr-
inni á Ísafirði. Þar býr þessi
Akureyringur með fjölskyldu
sinni og unir vel við sitt. Á

stuttum tíma hafa Hrafnhildur
og Þorleifur maður hennar náð
að festa rætur vestra, hafa
keypt hús og unnið hörðum
höndum að því að bæta ástand
þess. Hrafnhildur segir að það
hafi aldrei komið til greina að

flytja til Ísafjarðar með hálfum
huga – það hafi verið allt eða
ekkert.

„Ég er oft spurð að því hvort
ég sé að vestan vegna þessa
ættarnafns sem ég ber þar sem
margir Hafbergar koma frá

Flateyri. Já, ég er vissulega að
ættuð vestan. Móðuramma
mín er frá Vífilsmýrum í Ön-
undarfirði. En Hafbergsnafnið
er upprunnið í Reykjavík.

Það voru þrír bræður um
aldamótin 1900, ættaðir frá

Hraunsholti í nágrenni Reyk-
javíkur, sem tóku upp þetta
nafn því það þótti svo smart
að hafa ættarnafn í þá daga.
Einn af þessum bræðrum var
Engilbert föðurafi minn en
Friðrik bróðir hans flutti til
Flateyrar og þaðan koma vest-
firsku Hafbergarnir. Þetta
veldur oft skemmtilegum mis-
skilningi. Ég ætti kannski að
vera með smábækling um ættir
mínar til útskýra málið, eins
og frændi minn Hlynur Snorra-
son lagði til. Við erum syst-
kinabörn, hann er líka af Haf-
bergsættinni.“

LeikhúsnámLeikhúsnámLeikhúsnámLeikhúsnámLeikhúsnám
og leikhúsvinnaog leikhúsvinnaog leikhúsvinnaog leikhúsvinnaog leikhúsvinna

Hrafnhildur er fædd og upp-
alin á Akureyri. Að loknu stúd-
entsprófi flutti hún til Parísar
og var þar einn vetur. „Annars
hef ég lengst búið í Reykjavík
eftir að ég komst til vits og
ára. Ég ætlaði alltaf að stoppa
stutt við og halda til útlanda í
nám í leikhúsfræðum en af
ýmsum ástæðum dróst það
alltaf. Bæði var ég að vinna
og stunda nám við Háskóla
Íslands. Ég tók BA í íslensku
svo og M.Paed. eða meistara-
próf kennara eins og það heitir.

Eftir um það bil 10 ár í
Reykjavík var ekki lengur eftir
neinu að bíða. Ég hélt til Eng-
lands í leikhúsnám eins og
alltaf hafði staðið til. Háskól-
inn var í Essex og þar var ég í
alhliða leikhúsnámi, bæði
akademísku og praktísku. Ég
lagði þó mesta áherslu á leik-
stjórn.

Útskrifuð úr námi fór ég
ekki strax að vinna við leik-
listina. Ég flutti heim til Ís-
lands og alla leið heim til Ak-
ureyrar þar sem ég fór að kenna
við Menntaskólann. Ásamt ís-
lenskukennslu starfaði ég mik-
ið með leikfélagi skólans, leik-
stýrði verkum og hélt nám-
skeið.“

Kæran beindistKæran beindistKæran beindistKæran beindistKæran beindist
ekki gegn neinumekki gegn neinumekki gegn neinumekki gegn neinumekki gegn neinum

Um þetta leyti flæktist
Hrafnhildur inn í mál sem átti
eftir að vekja mikla athygli á
landsvísu. „Ég var mikið að
vinna með Leikfélagi Akur-

eyrar á þessum tíma. Staða
leikhússtjóra var auglýst til
umsóknar og ég sótti um ásamt
fleirum, en ég var eina konan.
Eins og kunnugt er fór svo að
Þorsteinn Bachmann var ráð-
inn.

Ég kann vel við Þorstein og
ber engan kala til hans, síður
en svo. Ég hugsaði aftur á móti
sem svo: Ef ég væri karlmaður
með þessa menntun og reyn-
slu, hefði þetta þá farið eins?

Mér fannst það ósennilegt
og ákvað því að kæra ráðning-
una til Jafnréttisráðs. Sú kæra
beindist ekki gegn einum eða
neinum, allra síst Þorsteini
Bachmann.“

FullkominnFullkominnFullkominnFullkominnFullkominn
misskilningurmisskilningurmisskilningurmisskilningurmisskilningur

„Aldrei hefði mig grunað
að málið ætti eftir að vinda
svona upp á sig. Ég hélt í sak-
leysi mínu að ég gæti fengið
úr þessu skorið án þess að mín
persóna eða annarra myndi
lenda svona í sviðsljósinu. Það
reyndist vera fullkominn mis-
skilningur.

Þetta var gríðarlega erfitt allt
saman. Akureyri er tiltölulega
lítið samfélag og Leikfélag
Akureyrar náttúrlega enn
minna samfélag þar sem menn
vinna mjög náið saman. Það
gerði málið svo enn flóknara
að sú sem stóð að ráðningunni
var einnig æðsta manneskja
jafnréttismála.

Málið fór fyrir dóm og mér
var dæmt í hag í héraðsdómi
en dómnum var snúið við í
hæstarétti.“

Áhugaverður tímiÁhugaverður tímiÁhugaverður tímiÁhugaverður tímiÁhugaverður tími
Hrafnhildur hefur ekki snúið

baki við leiklistinni þrátt fyrir
þessa reynslu sína.

„Meðan á þessu stóð flutti
ég til Reykjavíkur. Þar fór ég
að vinna í Borgarleikhúsinu.
Ég starfaði á markaðsdeild
leikhússins og kynntist þannig
leikhúsheiminum frá nýju
sjónarhorni. Þetta var mjög
áhugaverður og lærdómsríkur
tími. Þessi markaðsmál eru
ekki alveg það sem ég hef
mestan áhuga á, þó að vissu-
lega séu þau mikilvægur hluti
af leikhúslífinu. Það væri lítið
gaman að leiklist ef aðsókn á

Úr leikhússtörfum
og forsetakosning-

um til Ísafjarðar
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leikrit væri engin.
Eftir eitt leikár söðlaði ég

um og fór að starfa við kvik-
myndagerð, starfaði um tíma
hjá litlu fyrirtæki í Keflavík
sem heitir ÍsMedia. Þar vann
ég aðallega við forvinnu kvik-
myndaverka og var aftur kom-
in í eins konar markaðssetn-
ingu. Ég hef unnið nokkuð
mikið í þeim geira leiklistar-
innar þó að ég hafi í rauninni
aldrei ætlað mér það.“

ForsetakosningarForsetakosningarForsetakosningarForsetakosningarForsetakosningar

„Vegna peningaskorts hjá
fyrirtækinu hætti ég án þess
þó að hafa náð að ljúka öllu
því sem ég var að vinna að. Á
sama tíma fékk ég undarlega
símhringingu. Þar var maður
á ferð sem var að leita sér að
kosningastjóra fyrir komandi
forsetakosningar. Ég vissi
fyrst ekki hvaðan á mig stóð
veðrið, hvort væri verið að
grínast í mér eða hvað. En
eftir sólarhrings umhugsun
þáði ég þetta boð.

Þarna var á ferðinni Baldur
Ágústsson og var ég kosninga-
stjóri hans í síðustu forseta-
kosningum. Það var langt frá
því að vera það auðveldasta
sem ég hef tekið mér fyrir
hendur um dagana, en það var
lærdómsríkt, svo ekki sé meira
sagt. Við ferðuðumst um land-
ið og meira að segja til Kaup-
mannahafnar og héldum fram-
boðsfundi. Þetta var mjög
óvænt framboð og maður fékk
ekki mikinn tíma til undirbún-
ings. Ég er samt nokkuð sátt
við árangurinn miðað við að-
stæður, ég held að við höfum
fengið um 10% atkvæða.“

Ekki á planinuEkki á planinuEkki á planinuEkki á planinuEkki á planinu
að flytja vesturað flytja vesturað flytja vesturað flytja vesturað flytja vestur

Lífið tekur oft óvænta stefnu
og það fékk Hrafnhildur að
reyna í vor. „Oft gerist eitthvað
sem maður býst ekki við.
Flutningurinn til Ísafjarðar er
eitt af því, þetta var alls ekki á

planinu. Hugmyndin kom frá
Þorleifi manni mínum og ég
hélt fyrst að hann væri orðinn
eitthvað pínulítið ruglaður.

Eftir að hugmyndin var
komin fór hún ekki. Ég hætti
ekkert að hugsa um þetta og
svo fór að við heimsóttum bæ-
inn í vor. Þá sá ég þetta litla,
sæta einbýlishús í Tangagöt-
unni og féllst á að flytja til
bæjarins, svo lengi sem ég
fengi að búa í timburhúsi.“

Verkefni semVerkefni semVerkefni semVerkefni semVerkefni sem
endist ævinaendist ævinaendist ævinaendist ævinaendist ævina

„Það kom ekki til greina að
flytja til Ísafjarðar af hálfum
huga. Hvorugt okkar nennti
að setjast að í bænum án þess
að koma sér almennilega fyrir.
Og það höfum við gert núna.

Við fengum húsið um miðj-
an júlí. Það var ekki í full-
komnu ástandi, svo ekki sé
dýpra í árinni tekið. Síðan höf-
um við verið á fullu við að rífa
niður veggi, skipta um gólf og
þar fram eftir götunum. Og
ekki er allt búið enn. Það að
eiga svona gamalt hús er verk-
efni sem endist manni ævina,
það er alltaf eitthvað sem má
bæta.“

Kann vel við sig íKann vel við sig íKann vel við sig íKann vel við sig íKann vel við sig í
MenntaskólanumMenntaskólanumMenntaskólanumMenntaskólanumMenntaskólanum

Þorleifur vinnur við rann-
sóknir hjá Rannsóknastofnun
fiskiðnaðarins en Hrafnhildur
kennir við Menntaskólann á
Ísafirði. „Ég kann mjög vel
við mig í Menntaskólanum.
Mér finnst skólinn mjög góður
vinnustaður og Ísafjörður al-
veg frábær bær. Samfélagið
er gott og ég finn fyrir ákveðnu
frelsi hérna.“

Aðspurð segist Hrafnhildur
ekki enn vera farin að láta að
sér kveða í menningarlífi Ísa-
fjarðar. Segir hins vegar að
hún yrði verulega hissa ef það
gerist ekki í framtíðinni.

– halfdan@bb.is

Lögmaður Bensínorkunnar krefst þess að ákvörðun um útboð lóða standi

Áskilja sér að öðru leyti
rétt til krefjast skaðabóta

Lögmaður Bensínorkunnar
ehf. hefur í bréfi til bæjar-
stjórnar Ísafjarðarbæjar krafist
þess að ákvörðun bæjarstjórn-
ar um útboð á lóðum fyrir
bensínstöðvar verði látin halda
gildi sínu og vísar þar til stjórn-
sýslulaga. Verði ekki fallist á
þessa kröfu áskilur Bensínork-
an sér rétt til að krefjast skaða-
bóta. Jafnframt hefur lögmað-
urinn krafist þess að fá í hendur
öll gögn varðandi lóðaúthlut-
unina. Í bréfi sem Einar Þór
Sverrisson lögmaður fyrirtæk-
isins sendi bæjarstjórn Ísa-
fjarðarbæjar á dögunum er
þess krafist að ákvörðun
bæjarstjórnar frá 7. október
standi. Segir hann að ákvörðun
bæjarstjórnar, sem er æðsta
stjórnareining sveitarfélags-
ins, feli í sér stjórnvalds-
ákvörðun sem einungis sé
hægt að afturkalla þegar það
er ekki til tjóns fyrir aðila máls
eða þegar ákvörðunina er hægt
að ógilda. Telur hann að sú
ákvörðun að afturkalla ákvör-
ðunina um útboð á lóðum sé
til tjóns fyrir Bensínorkuna
ehf. enda hafi forsvarsmenn
félagsins beðið auglýsingar
um fyrirhugað útboð.

Sem kunnugt er ákvað bæj-

arstjórn Ísafjarðarbæjar á fundi
þann 7. október að efna til
útboðs á tveimur lóðum undir
bensínstöðvar á Ísafirði. Lágu
þá fyrir fjórar umsóknir um
lóðir þar á meðal frá Bensín-
orkunni ehf. Á fundi bæjarráðs
Ísafjarðarbæjar þann 26. októ-
ber var hinsvegar samþykkt
tillaga um að leggja það til við
bæjarstjórn að fallið verði frá
útboði og Atlantsolíu ehf.
verði úthlutað lóð á Skeiði og
Olís verði úthlutað lóð á hafn-
arsvæðinu á Ísafirði.

Þessi samþykkt vakti ekki
gleði forráðamanna Bensín-
orkunnar og lýsti fram-

kvæmdastjóri fyrirtækisins
því yfir að hann teldi að mikið
leynimakk hefði átt sér stað í
málsmeðferð bæjaryfirvalda.
Jafnframt sagði hann að lög-
manni fyrirtækisins hefði ver-
ið falið að leita skýringa á
málsmeðferðinni.

Þá krefst lögmaðurinn þess
að fá í hendur öll gögn er varða
lóðarúthlutunina, „þ.m.t. um-
sóknir annarra olíufélaga,
álitsgerðir, minnisblöð og
hvað eina annað sem tiltækt
er hjá bæjaryfirvöldum Ísa-
fjarðarbæjar og varðar þetta
tiltekna mál. Ekki er gerður
greinarmunur á því hvort skjöl

hafi verið lögð fram með form-
legum hætti eða ekki. Þá er
sérstaklega óskað eftir aðgangi
að minnisblaði bæjarlög-
manns sem hann tók saman
um þetta mál“, eins og segir
orðrétt í bréfi lögmannsins.

Þá segir lögmaðurinn að
lokum í bréfi sínu að verði
ákvörðun bæjarstjórnar Ísa-
fjarðarbæjar frá 7. október
„ekki komið í löglegt horf er
áskilinn réttur til að gera hvað
eina sem réttarskipanin hefur
upp á að bjóða til að tryggja
hagsmuni umbjóðanda míns,
þ.m.t. að krefjast skaðabóta“.

– hj@bb.is

Bensínorkan ehf. vill gjarnan reisa bensínstöð í nágrenni við verslun Bónus á Skeiði.

Kristinn H. Gunnarsson, þingmaður Framsóknarflokksins

„Ríkissjóður verður að skila
ávinningnum af samráðinu“

Kristinn H. Gunnarsson
þingmaður Framsóknar-
flokksins í NV-kjördæmi og
fyrrverandi varaformaður
efnahags- og viðskiptanefnd-
ar Alþingis telur tjón almenn-
ings tvöfalt vegna meints
samráðs olíufélaganna þar
sem hærra verð hafi hækkað
vísitölu og þar með skuldir
landsmanna. Ríkissjóður hafi
hagnast af samráðinu gegn-
um virðisaukaskattinn og
huga verði að því að skila
þeim ávinningi. Því verði
stjórnvöld að tryggja stór-
aukna samkeppni til þess að
almenningur eigi von til þess
að fá sinn skaða bættan vegna
meints samráðs olíufélag-
anna. Hann telur jafnframt
að flýta verði rannsókn Ríkis-
lögreglustjóra þannig að ein-
staklingar sem hugsanlega
gerðust brotlegir við lög
sleppi ekki við refsingu.

Meint verðsamráð olíufé-
laganna hefur haft ýmsar af-
leiðingar. Samkeppnisráð tel-
ur að ávinningur olíufélag-

anna af meintu samráði sé var-
lega metið um 6,5 milljarðar
króna. Einnig hefur stofnunin
metið að samfélagslegur skaði
á Íslandi sé um 40 milljarðar
króna á verðlagi ársins 2001.
Samtals nema sektir Sam-
keppnisráðs rúmum 2,6 millj-
örðum króna.

Kristinn segir mikilvægt að
taka tillit til þess að bensínverð
hafi áhrif á vísitölu. „Hærra
verð á bensíni leiðir af sér
hærri vísitölu sem aftur þýðir
hærri skuldir, meðal annars

skuldir almennings. Endirinn
er sá að menn þurfa að borga á
tveimur stöðum þetta ólöglega
samráð. Almenningur þarf að
borga meira fyrir bensínið og
einnig meira fyrir skuldir sín-
ar“, segir Kristinn.

Hann telur að ef viðskipta-
lífið verður eins og menn vilja
hafa það, með samkeppni, þá
eiga olíufélögin ekki að geta
sótt fjármuni til þess að greiða
sektirnar með hærra útsölu-
verði. „Eigendur félaganna
verða að greiða sektirnar með
því að ganga á eigið fé félag-
anna eða með lægri arðgreiðsl-
um í framtíðinni. Ef félögin
ná að greiða sektirnar með
hækkun á útsöluverði þá er
ekki eðlileg samkeppni fyrir
hendi.“

Þá segir Kristinn enn eina
hlið málsins snúa að ríkissjóði
með innheimtu virðisauka-
skatts. „Ríkissjóður hefur
hagnast á samráðinu gegnum
virðisaukaskattinn og eðlilegt
að huga að því að skila þeim
ávinningi.“

Aðspurður hvort nægilegt
aðhald sé nú á eldsneytis-
markaði til þess að tryggja
að hugsanlegar sektargreið-
slur verði ekki sóttar í vasa
neytenda með hærra útsölu-
verði segir Kristinn: „Það er
full ástæða til þess að efast
um að samkeppnin sé nægi-
leg til þess að tryggja að
sektargreiðslur lendi ekki á
viðskiptavinum. Mér sýnist
bensínverð vera mjög svipað
alls staðar. Hinsvegar sýna
mál í Súðavík að það er hægt
að reka olíufélög í samkeppni.“

Kristinn segir að nú standi
öll spjót á stjórnvöldum og
samkeppnisyfirvöldum að
tryggja að samkeppni verði í
framtíðinni það mikil að
almenningur fá tjón sitt bætt.
„Lögin eru fyrir hendi og
úrræðin eru fyrir hendi. Það
vantar einungis að málið
verði upplýst í heild og olíu-
félögin ástundi þá viðskipta-
hætti sem lögbundnir eru.
Aðeins þannig getur almenn-
ingur fengið sitt tjón bætt.“

Kristinn H. Gunnarsson.
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ritstjórnargrein
Mikilvægi fjölmiðla
á landsbyggðinni
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orðrétt af netinu
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„Ég er ekki sátt. Ég hef of mikla trú á kynsystrum mínum til
þess að halda að við þurfum hjálp við að ná markmiðum okkar.
Það geta heldur ekki verið góð skilaboð til ungra kvenna að
hæfileikar þeirra og gáfur dugi ekki til. Þær séu súkkulaði og
fái bara að vera memm ef mamma skipar hinum að leyfa þeim
það. Við erum fullfærar um að taka ákvarðanir fyrir okkur
sjálfar og viljum gjarnan að þær séu virtar.

Jafnvel þótt við ákveðum að verða heimavinnandi húsmæður
eða stripparar. Ég er til dæmis viss um að stelpan framan á
B&B er mjög stolt af því að vera þar. Með því að gefa í skyn að
það sé rangt og slæmt fyrir hana er verið að segja að hún sé ekki
nógu skynsöm til þess að meta það sjálf. Er það ekki niðurlæging
við hana? Ég er femínisti. Ég vil að konur hafi jafnan rétt á við
karla gagnvart lögum, hvorki meira né minna. Restin er undir
okkur sjálfum komin.“

,,Alþingi ályktar að fela menntamálaráðherra að skipa nefnd
er athugi stöðu staðbundinna fjölmiðla og rekstrarumhverfi
þeirra og skili skýrslu. Í skýrslunni verði gerð grein fyrir þróun
markaðarins undanfarin ár og, ef þurfa þykir, komið með til-
lögur um beinar eða óbeinar aðgerðir sem ríkisstjórn og Alþingi
gætu gripið til í því skyni að efla rekstrargrundvöll staðbundinna
fjölmiðla“ segir í tillögu til þingsályktunar, sem níu þingmenn
allra flokka hafa sameinast um að flytja á Alþingi.

Þegar litið er til þess að rekstarumhverfi héraðsblaða hefur
þrengst til muna á undanförnum árum er framtak flutningsmanna
þakkarvert. Lágur dreifingarkostnaður er eitt lykilatriða blaða-
útgáfu á landsbyggðinni. Í þeim efnum hefur hallað mjög til
verri vegar.  Enginn, sem til þekkir, efast þó um nauðsyn þess-
ara blaða. Þau eru hornsteinn skoðanaskipta um málefni er
varða vöxt og viðgang viðkomandi landshluta, mannlíf þar allt
og menningu.

Í greinargerð flutningsmanna segir meðal annars, að mark-
miðið sé ,,að gerð verði úttekt á þeirri stöðu sem nú er á mark-
aði svæðisbundinna fjölmiðla.“ Þá segir að ,,svæðisbundnir
fjölmiðlar (gegni) nú þegar og (muni) í framtíðinni gegna vax-
andi hlutverki fyrir lýðræðislega umræðu.“ Ennfremur: ,,Í
skýrslu, sem nefnd menntamálaráðherra um eignarhald á fjöl-
miðlum á Íslandi skilaði í apríl sl., kom fram að sú skylda hvílir
á íslenska ríkinu að stuðla að fjölbreytni í fjölmiðlun. Skýrslan
fjallaði nær eingöngu um málefni þeirra fjölmiðla sem hafa
útbreiðslu um land allt en að litlu leyti um staðbundna fjölmiðla.
Þótt finna megi dæmi um öflugan fölmiðlarekstur utan höfuð-
borgarsvæðisins hafa staðbundnir fjölmiðlar átt undir högg að
sækja hér á landi. Nauðsynlegt er að gera sérstaka úttekt á
stöðu þessara fjölmiðla svo ræða megi hvort sérstakra aðgerða
er þörf til að efla stöðu þeirra.“ Þá er í greinargerðinni bent á til-
mæli Evrópuráðsins í þá veru að ástæða sé til að huga sérstaklega
að stöðu svæðisbundinna fjölmiðla. Í lok greinargerðarinnar
segja flutningsmenn: ,,Sameining sveitarfélaga leiðir til þess
að þörf íbúanna eykst fyrir staðbundna fjölmiðlun sem í senn
veitir upplýsingar um verkefni stjórnvalda og er vettvangur
opinberrar umræðu um málefni hvers sveitarfélags.“

Það er Bæjarins besta, sem um þessar mundir fagnar tuttugu
ára afmæli sínu, sérstakt ánægju efni að ríkisvaldið skuli minnt
á skyldu sína með þeim hætti að vekja athygli á mikilvægi fjöl-
miðla á landsbyggðinni.

Vonandi fylgja athafnir orðum í þessu máli.
s.h.

Í afmælisblaði BB sem kom
út um helgina eru fjórir menn
nefndir til sögunnar, sem hugs-
anlegir höfundar hins nafn-
lausa pistils Stakks, sem birst
hefur alltof lengi á síðum
blaðsins. Af gefnu tilefni, vil
ég undirritaður koma því á

framfæri að ég hef aldrei skrif-
að undir þessu dulnefni. Það
er flestum ljóst, sem BB lesa,
hver höfundur þessa lífsseiga
óhróðurspistils er. Í skrifum
sínum hefur höfundur pistils-
ins margoft veist með ósmekk-
legum hætti að nafngreindum

persónum, ekki síst bæjar-
stjórn Ísafjarðarbæjar.

Því skora ég á þá félaga,
Hlyn Þór Magnússon og Ólaf
Kristjánsson, að gefa viðlíka
yfirlýsingu þannig að eftir
standi sá sem líklegastur er til
þess að vera höfundur um-

rædds pistils. Því verður ekki
trúað að Ólafur Helgi Kjart-
ansson sýslumaður á Selfossi
geti, samvisku sinnar vegna,
gefið út viðlíka yfirlýsingu.

Virðingarfyllst.
Magnús Reynir
Guðmundsson.

Yfirlýsing vegna Stakks

Þjóðvegakerfi landsins var
víðast ekki hannað til þess að
bera þá þungaumferð sem nú
fer um vegina vegna minnk-
andi sjóflutninga og eru vegir
á Vestfjörðum mun síður falln-
ir til þess en  þjóðvegur nr. 1,
svo nefnt sé dæmi. Talið er að
þungaumferð um Ísafjarðar-
djúp muni aukast um 50% þeg-
ar Eimskip hætta strandsigl-
ingum þann 1. desember. Þetta
kemur fram í greinargerð sem
kynnt var á þingi Hafnarsam-
bands sveitarfélaga fyrir
stuttu. Í framhaldi af yfirlýs-
ingu Eimskipa sl. sumar þess

efnis að lagðar yrðu af reglu-
bundnir strandflutningar og
flutningar færðir á vegi ákvað
samgönguráðuneytið að kanna
hvaða áhrif þessar breytingar
munu hafa m.a. á umferð.

Í fyrrnefndri greinargerð
kemur fram að reiknað er með
að við þessa breytingu á flutn-
ingakerfi Eimskipa muni bæt-
ast um 35 þúsund tonn í flutn-
ingum á vegum til og frá Vest-
fjörðum. Það skiptist þannig
að 27 þúsund tonn fari norður
Strandir og um Djúp og um 8
þúsund tonn um Barðaströnd.
Viðbótarferðir verða um 7 á

sólarhring til og frá Vestfjörð-
um. Í greinargerðinni er gróf-
lega áætlað að akstur þungra
bíla aukist um 33% norður
Strandir og um 50% um
Ísafjarðardjúp.

Í greinargerðinni segir m.a.:
„Vegakerfið er einnig misjafn-
lega í stakk búið til að mæta
þeirri auknu umferð sem þess-
ar breytingar munu valda.
Þetta hefur þó engin úrslita-
áhrif á umferð eða slit á vega-
kerfinu sem slíku heldur ber
fremur að líta til þeirrar aukn-
ingar þungaumferðar sem orð-
ið hefur á undanförnum árum.

Vegakerfið í heild var víðast
ekki hannað til að bera slíka
umferð og ljóst að mjóir malar-
vegir t.d. á Vestfjörðum eru
mun síður til þess fallnir að
taka við aukinni þungaumferð
heldur en t.d. þjóðvegur 1 á
leiðinni norður í land.“

Þá segir einnig í greinar-
gerðinni: „Á leiðinni Reykja-
vík-Ísafjörður eru hins vegar
vegir víða mjóir og skortir víða
burðarþol. Stórar sveiflur á því
álagi sem ofannefndir kaflar
verða fyrir geta því kallað á
styrkingu burðarlaga tiltölu-
lega fljótt.“           – hj@bb.is

Vegir á Vestfjörðum illa til þess falln-
ir að taka við aukinni þungaumferð

Kjördæmisþing Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs

Vilja byggja NV-kjördæmi upp
sem sérstakt ferðaþjónustusvæði

Á kjördæmisþingi Vinstri-
hreyfingarinnar græns fram-
boðs sem haldið var að Staðar-
flöt í Hrútafirði fyrir skemmstu
var samþykkt eftirfarandi
ályktun: „Aðalfundur Vinstri-
hreyfingarinnar – græns fram-
boðs í Norðvesturkjördæmi
leggur til að hafin verði stór-
sókn í uppbyggingu á kjör-
dæminu sem sérstöku ferða-
þjónustusvæði. Gerð verði sér-
stök átaksáætlun til næstu 5
ára sem hafi það að markmiði
að treysta grunnstoðir ferða-
þjónustunnar á svæðinu. Þing-
ið skorar á Alþingi og ríkis-
stjórn að veita til þessa verk-
efnis að minnsta kosti einum
milljarði króna árlega næstu
fimm árin.

Ferðaþjónustan er sú at-
vinnugrein sem vex nú hvað
hraðast og skilar mestri árlegri
aukningu í nettó-gjaldeyris-
tekjum til þjóðarbúsins. Ferða-
þjónustan er nú orðin ein stær-
sta atvinnugrein þjóðarinnar
og skilar 40-50 milljörðum
króna í gjaldeyristekjur á ári.

Gert er ráð fyrir þreföldun
ferðamanna til landsins á
næstu 10 árum. Skagafjörður,
Húnvatnssýslur, Vestfirðir all-
ir suður um Breiðafjörð, Dali,
Snæfellsnes og Borgarfjörður
eru auðug af náttúruperlum,
sögu og menningararfi. Þessa
fjölbreyttu kosti má nýta enn
betur á sjálfbæran hátt til efl-
ingar þessari atvinnugrein. Þar
má nefna Jökulvötnin í Skaga-

firði með heimsfrægum fljóta-
siglingum, jöklaferðir, gjöful-
ar veiðiár, eyjar og lífríki
Breiðafjarðar, ægifegurð Vest-
fjarða og þjóðgarður á Snæ-
fellsnesi svo nokkuð sé nefnt.
Hér er vagga sagnaritunar og

sögusvið Íslendingasagna.
Styrking ferðaþjónustunnar er
eitt nærtækasta verkefnið til
að auka fjölbreytta atvinnu á
svæðinu sem heild. Til þess
að svo megi verða þarf að
styrkja grunnstoðirnar og

markaðsstarfið, en þar vantar
fjármagn sem eðlilegt er að
hið opinbera leggi til. Fyrir
einn milljarð á ári í fimm ár
má lyfta Grettistaki í atvinnu-
málum þeirra landshluta sem
mynda kjördæmið.“ – thelma@bb.is

Vestfirðir eru auðugir af náttúruperlum sem nýta mætti til eflingar ferðaþjónustunnar.
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Slysavarnadeidin

í Hnífsdal 70 ára
Í tilefni af afmæli

 deildarinnar verður opið
 hús hjá Björgunarsveitinni

Tindum, laugardaginn
13. nóvember frá kl. 14-17.

Allir velkomnir! Stjórnin!

Ef sveitarfélög á Vestfjörð-
um hefðu fullnýtt heimildir
sýnar til álagningu útsvars og
fasteignaskatta á síðasta ári
hefði það fært þeim tæpar 53
milljónir í auknar tekjur. Þetta
kemur fram í svari Árna Magn-
ússonar félagsmálaráðherra á
Alþingi við fyrirspurn Jóhanns
Ársælssonar um nýtingu sveit-
arfélaga á tekjustofnum. Fyrir-
spurn Jóhanns hljóðaði svo:
„Af hve miklu fé hafa sveitar-
félögin orðið sökum þess að
þau hafa ekki nýtt tekjustofna
sína á sl. fimm árum? Svarið
óskast einnig sundurliðað eftir
sveitarfélögum, árum, tekju-
stofnum og hlutfalli tekna við-
komandi sveitarfélaga af
þeim.“ Í svari ráðherra kemur

fram að hefðu sveitarfélög á
landinu fullnýtt þessa tekju-
stofna sína hefðu tekjur þeirra
á síðasta ári verið rúmum 4,7
milljörðum króna hærri en þær
voru.

Eins og kom fram í fréttum
blaðsins fyrir nokkru síðan eru
það þrjú sveitarfélög á Vest-
fjörðum sem ekki fullnýta sín-
ar heimildir til álagningar út-
svars. Tálknafjarðarhreppur
hefði haft 201 þúsund króna
hærri tekjur á síðasta ári, Bæj-
arhreppur hefði haft 971 þús-
und króna hærri tekjur og
Broddaneshreppur hefði haft
258 þúsund króna hærri tekjur
ef heimildir þessara sveitarfé-
laga til álagningar útsvars
hefðu verið fullnýttar í fyrra.

Öll önnur sveitarfélög á Vest-
fjörðum fullnýttu heimildir
sínar í álagningu útsvars.

Fæst sveitarfélög á landinu
fullnýta heimildir sínar til
álagningar fasteignaskatta. Ef
sveitarfélög á Vestfjörðum
hefðu fullnýtt þær heimildir
sínar á síðasta ári hefðu tekjur
þeirra orðið 51,5 milljónum
króna hærri en þær voru.
Hefðu sveitarfélög á Vest-
fjörðum fullnýtt álagningar-
heimildir sínar þau fimm ár
sem nefnd eru í fyrirspurninni
hefðu tekjur þeirra samtals
orðið um 300 milljónum hærri
en þær voru. Sambærileg tala
fyrir öll sveitarfélög í landinu
er 17,7 milljarðar króna.

– hj@bb.is

Fullnýtt útsvar og fasteignaskattar á Vestfjörðum

Hefðu fært sveitarfélög-
um á sjötta tug milljóna

Afleiðingar kennaraverkfallsins

Skólaárinu skipt
niður í tvær annir?

Mögulegt er að skólaári
Grunnskólans á Ísafirði verði
skipt niður í tvær annir í stað
þriggja eins verið hefur undan-
farin ár vegna raskana á skóla-
starfinu sem sex vikna verkfall
kennara hefur ollið. Kemur
þetta fram í dreifibréfi sem
sent verður heim með nemend-
um í 1.-7. bekk GÍ.

Annaskiptin yrðu þá um
mánaðamótin janúar/febrúar
eða á fyrstu tveimur vikum
febrúar. Próf verða væntanlega
stuttu fyrir annaskipti. Þá
verða samræmd könnunarpróf
í 4. og 7. bekk haldin dagana
25. og 26. nóvember. Smá-
sagna- og ljóðsamkeppni GÍ
verður haldin og skilafrestur

framlengdur frá því sem áætl-
að var en óvíst er um framgang
þróunarverkefnisins „Læsi til
framtíðar“.

Engar upplýsingar hafa
borist um breyttar dagsetning-
ar eða breytt fyrirkomulag
samræmdu lokaprófanna en
þau eru áætluð í byrjun maí.

– thelma@bb.is

Um þrjátíu skógarbændur á
Vestfjörðum í Grænni skógum

Skógræktarnámið Grænni
skógar á Vestfjörðum verður í
boði næstu þrjú árin og taka
29 skógarbændur á svæðinu
þátt. Skrifað var undir samning
um námið í Holti í Önundar-
firði fyrir stuttu. „Þessi mikli
áhugi Vestfirðinga á Grænni
skógum kemur forsvarsmönn-
um verkefnisins skemmtilega
á óvart því það var búið að
tala um að það næðust kannski
12-14 bændur í námið“, segir
í frétt á vef Garðyrkjuskóla
Íslands en hann sér um skipu-
lagningu kennslunnar í sam-
vinnu við Skógrækt ríkisins,

Landgræðslu ríkisins, Skjól-
skóga og Félag skógarbænda
á Vestfjörðum.

Námið samanstendur af 18
námskeiðum þar sem 13 eru
skyldunámskeið og a.m.k. tvö
valnámskeið. Fyrsta nám-
skeiðið, Skógur og landnýting,
var haldið í Holti í Önundar-
firði um síðustu helgi. Leið-
beinendur voru Arnlín Óla-
dóttir, skógfræðingur hjá
Skjólskógum og Hallgrímur
Indriðason, skógræktarráðu-
nautur hjá Skógrækt ríkisins.

Hvert námskeið stendur í
tvo daga í senn og þá yfirleitt

frá kl. 16 til 19 á föstudögum
og frá kl. 10-17 á laugardög-
um. Reynt er að koma við
verklegri kennslu og vett-
vangsferðum eins og passar
hverju sinni. Garðyrkjuskól-
inn sér um framkvæmdina.

Næsta námskeið Grænni
skóga á Vestfjörðum verður
haldið 3. og 4. desember á
Laugarhóli í Bjarnarfirði.
Tengiliðir verkefnisins á Vest-
fjörðum eru starfsmenn Skjól-
skóga, þau Sæmundur Þor-
valdsson framkvæmdastjóri
og Arnlín Óladóttir skógfræð-
ingur.            – thelma@bb.is

Þátttakendur í Grænni skógum á Vestfjörðum ásamt forsvarsmönnum námsins eftir að
búið var að skrifa undir samningin í Holti í Önundarfirði. Mynd: skograekt.is.
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Að kynnast ólíkum menningarhe
kennir okkur að bera virðingu fyr
– segir Guðrún Anna Finnbogadóttir, sem fór til Tælands sem skiptinemi og heillaðist af landi og þjóð

„Ég fór til Tælands 1988
sem skiptinemi í eitt ár. Síðan
lauk ég stúdentsprófinu vorið
1992 og fór þá aftur til Tælands
í háskóla í eitt ár. Þannig var
ég tvö ár í skóla í Tælandi, eitt
í grunnskóla og annað í há-
skóla. Í háskólanum var ég í
sérnámi fyrir útlendinga og
lærði tælenska sögu og menn-
ingu og lauk sex og sjö ára
bekk. Ég er sem sagt búin með
sjö ára bekk í tælensku. Ég
var í kennaraháskóla Chiang-
Mai-borgar, sem er stór ríkis-
skóli í miðborginni. Mesti
skólinn var samt að lifa og
hrærast í Tælandi. Tælending-

um fannst við útlendingarnir
rosalega þrautseig og ástunda
námið vel.

Það einkennir þjóðina að
hún er létt í lund. Ef tilefni
gafst til að gera sér glaðan dag
einmitt þessa stundina, þá var
það líka gert á stundinni. Allir
drífa sig á markaðinn og keypt-
ur matur og nauðsynjar til
veisluhalda. Það þurfti ekki
alltaf að skipuleggja með
tveggja vikna fyrirvara eins
og tíðkast til dæmis hjá okkur.
Við Íslendingar erum svolítið
föst í því að okkur stekkur
varla bros fyrir klukkan níu á
föstudagskvöldi þegar við

förum að skemmta okkur. Gott
væri að geta tileinkað sér þetta
að hluta.

Menningin er oft gríðarlega
ólík. Mannasiðir eru mjög
skýrir í Tælandi og það er ólík
framkoma við fullorðna og
börn, það verður að hneigja
sig rétt og nógu djúpt eftir því
hvern þú hittir. Foreldrarnir
kenna börnunum sínum siðina
og allir hegða sér eftir þeim.
Hér eru siðareglurnar frekar
óskýrar í samskiptum við fólk.
Ég er ekki að segja að við Ís-
lendingar séum dónar, alls
ekki. En það er þægilegt að
geta gengið að öllum siðum
vísum. Hegðunarreglur eru
mjög formaðar og skýrar í
flestum Asíulöndum. Eins og
í viðskiptaheiminum í Kína
þar sem liturinn á jakkafötun-
um fer eftir því hver staða þín
er. Sá sem lægst er settur kem-
ur í ljósum jakkafötum en þeir
hæst settu í svörtum. Svo mæt-
um við Íslendingar í suðræn-
um drapplituðum jakkafötum
og finnst við voða smart og
klædd eftir veðri. Þetta er allt
spurning um að læra á ólíka
menningu.

Í Tælandi eru margar reglur
en ekki eins reglur og í Kína.
Asía er mjög skemmtilegur
heimshluti og að búa þar var
mikil lífsreynsla. Flestir sem
fara þangað fá bakteríuna, fólk
verður nær undantekninga-
laust heillað. Tæland er tilvalið
ferðamannaland fyrir fjöl-

Guðrún Anna Finnbogadóttir fór á
sínum tíma til Tælands sem skiptinemi
og heillaðist af menningunni og fegurð
landsins. Hún lærði margt í dvöl sinni
um sögu, siðareglur og glaðlyndi Tæ-

lendinga. Svo hrifin varð hún af landi og
þjóð, að fjórum árum seinna fór hún aft-
ur og var þá eitt ár í háskóla. Nú býr hún

á Ísafirði ásamt manni sínum, Steinari
Ríkharðssyni, og tveimur börnum þeirra.

Sú reynsla sem hún öðlaðist af því að
búa í Tælandi mun ávallt fylgja henni.

Fyrir átta árum gerðist Guðrún Anna
búddisti og hefur ástundað búddismann

síðan. Hún segir hér frá lífinu í þessu
fjarlæga landi.

skylduna, því að þeir eru mjög
hrifnir af börnum. Börn eru
alls staðar velkomin og litið á
þau sem litla gimsteina. Í einni
heimsókn minni fórum við
fjölskyldan í verslun og þrjár
afgreiðslustúlkur léku við
drenginn meðan við hjónin
versluðum. Almennt eru Tæ-
lendingar mjög gott fólk og
ekki svo ólíkt okkur. Þú getur
alveg gleymt veski á pöbb og
það er þar ósnert daginn eftir.
Mikil áhersla er lögð á öryggi
ferðamanna og þetta er ekki
glæpaland þó að þar séu einn
og einn glæpamaður eins og
annars staðar í heiminum.

Tælendingar eiga gríðarlega
ríka menningu sem þeir bera
mikla virðingu fyrir. Fólk kann
sína sögu og fer í musterin. En
eins og hjá okkur er þetta að
þynnast út þar sem við erum
að verða alþjóðavæddari og
unglingarnir okkar vilja bara
vera í svona en ekki hinsegin
gallabuxum. Ólíkt öðrum
þjóðum horfa Tælendingar
ekki á ungu kynslóðina og
hugsa með sér „heimur versn-
andi fer“. Heimurinn er alls
ekki að versna heldur er hann
að stækka hjá fólki og því
koma ólíkir straumar. Mjög
gott er að halda í söguna og
nauðsynlegt, en við lifum í
núinu, ekki í sögunni. Um-
hverfið er orðið mjög breytt á
stuttum tíma. Þegar ég fór út,
þá hringdu foreldrar mínir einu
sinni í mánuði og það var mjög

stutt símtal. Bara til að athuga
hvort það væri ekki allt í lagi
með mig. Ef að ég væri að fara
í dag, þá færi ég á Internetið
og gæti athugað hvað væri að
frétta og svoleiðis.“

Haldið upp áHaldið upp áHaldið upp áHaldið upp áHaldið upp á
áramótin í apríláramótin í apríláramótin í apríláramótin í apríláramótin í apríl

Guðrún Anna var viðstödd
ýmsar hátíðir í Tælandi. „Ára-
mótin nefnast Song kran og

Guðrún í tælenska skólabúningnum.

45.PM5 12.4.2017, 10:478



MIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKUDAGUR UDAGUR UDAGUR UDAGUR UDAGUR 16. NÓVEMBER 2004 99999

rheimum
u fyrir öðrum

eru 13. apríl. Það er mjög
merkilegur dagur. Alla vikuna
á undan eru allir að skvetta
vatni á alla og klína hveiti-
klístri hver á annan. Ég var
nýkomin til Tælands þennan
dag 1988 og var algjörlega
mállaus. Það voru fáir útlend-
ingar í borginni, það var svo
lítið um ferðamenn þá og því
vakti ég mikla athygli. Ég upp-
lifði þetta hreinlega sem árás,
var rennandi blaut og útötuð í
hveitiklístri og var alveg að
gefast upp eftir þrjá daga. Einn
daginn hvíldi ég mig inni á
herbergi og fór ekki út fyrir
hússins dyr.

Aðalhátíðardaginn varð
algjör sprengja og það var
mjög skemmtilegt. Nú koma
margir útlendingar ár hvert til
að upplifa þennan dag. Til-
gangurinn með vatnsslagnum
er að hvetja rigninguna til að
koma, allar vatnsgusurnar eru
til að þess að hrinda af stað
regntímanum. Það stórkost-
lega er að klukkan fjögur 13.
apríl byrjar að rigna. Mér
fannst það ótrúlegt og spurði
hvort þeir gætu virkilega treyst
því. Þeir svöruðu: Já auðvitað,
það er Song Kran! Við Íslend-
ingar gætum aldrei stillt ein-

hvern hátíðisdag eftir veðri.
Við getum ekki einu sinni
treyst á að það snjói ekki 17.
júní“, segir Guðrún og hlær.

„En veðrið er svona rosalegt
skipt í Tælandi. Þegar regntími
er, þá rignir, svo kemur annar
tími og þá kólnar og svo kemur
vorið og þá er mjög heitt. Þá
rignir ekkert. Maður verður
hálfþreyttur á þessari reglu-
semi þar sem við erum vön að
fá tilbreytingu í veðri. Þegar
ég var þar í heimsókn í hitteð-
fyrra kom rigning á röngum
tíma. Fólk varð furðu lostið
og taldi að eitthvað alvarlegt
væri að gerast í heiminum.
Sem gæti verið alveg rétt. Við
vitum ekkert hvað er að gerast
í sambandi við veðurfar og
breytingarnar á því. Allan
þann tíma sem ég var þarna
1988 man ég ekki eftir að það
hafi komið rangt veður á röng-
um degi.

Þegar ég var í háskólanum
komu nokkrir Íslendingar að
heimsækja mig þar sem ég bjó.
Við ákváðum, þrátt fyrir að
það væri rangur tími, að fara í
strandarferð. Við rétt náðum
að leigja okkur strandstólana
þegar það kom stormur og úr-
hellisrigning. Allir horfðu á
okkur stórum augum af undrun
yfir því að okkur dytti þetta í
hug en við vorum að vona að
kannski yrði sól í dag þrátt
fyrir regntímann. Það varð nú
ekki en Íslendingar eru mjög
bjartsýnir þegar kemur að
breytingum í veðurfari“, segir
Guðrún Anna og glottir.

„Áramótin eru við upphaf
regntímans. En það er nú dá-
lítið merkilegt, að 13. apríl er
um páskaleytið og svo er önnur
hátíð í kringum trúna nálægt
hvítasunnunni. Í nóvember er
Loy Krathong hátíð og þá er
fleytt kertum með einhverju
úr fortíðinni sem þú vilt losna
við. Því er fleytt með klipptri
nögl og hári ásamt kertum og
reykelsi. Þannig er gömlum
syndum fleytt í burtu. Svo er
byrjað með hreinan skjöld. Sú
hátíð er í sama mánuði og
þakkargjörðarhátíðin í Banda-
ríkjunum. Hátíðir virðast oft
lenda á svipuðum tíma þó að
um ólík trúarbrögð sé að ræða.
Eins og jólin eru hátíð ljóss og
friðar og þá fer að birta af
degi. Fæðing Jesú er bara
viðbót.

Búddatrúin á fleiri hátíðis-
daga en kristin trú. Þessa daga
örkuðu allir af stað klukkan
fjögur á morgnana í musterin
til að færa munkunum blóm
og mat. Vaknað var fyrir allar
aldir og byrjað að elda og allt
gert klárt. Ef einhver frægur
munkur var lengra í burtu, þá
var haldið enn fyrr af stað.
Allir tróðust í pallbíl, hjónin
fram í og börnin og vinnukon-

urnar á pallinum með öll mat-
arfötin og svo var hossast í
klukkutíma, af því að þetta
ákveðna musteri gaf svo mikla
lukku.

Mjög langar athafnir fara
fram í musterunum, munkarnir
kyrja og kyrja. Fyrir útlend-
inga er þetta ekkert nema sina-
dráttur og eymsli í fótum. Setið
er á gólfinu og það má alls
ekki beina tánum að líkneskj-
unum eða munkunum. Það er
mjög skemmtilegt að hafa
upplifað þetta og séð hvernig
þessar athafnir fara fram.
Munkunum er gefinn maturinn
en hópur af fátæklingum sem
vinna í musterunum fær af-
gangana. Fyrir suma er þetta
þeirra lifibrauð. Mikið af börn-
um fer í skóla í musterin og
sjá má litla tveggja ára munka
í appelsínugulum kuflum og
snoðaða. Þá eru það væntan-
lega munaðarleysingjar eða
börn fátækra foreldra sem vilja
þeim allt hið besta, vilja að
þeir komist í skóla og læri.
Þetta er þeirra leið til koma
þeim í betri aðstæður.

Það er ríkisskóli í Tælandi
og börn eiga rétt á sex ára
grunnskólanámi. Heilbrigðis-
kerfið er til staðar en þeir fá-
tækustu fá lélegri þjónustu og
svo eru háklassasjúkrahús þar
sem þú getur keypt þér góða
læknisþjónustu. Það fer eftir
því hvar þú ert í efnahagskúrf-
unni hvernig þjónustu þú færð.
En allir hafa aðgang að lækn-
um og hjúkrunarfólki þó að
þeir séu bláfátækir.

Félagslega kerfið í Tælandi
er að braggast og mikið verið
að vinna í því. Komnar eru
upp félagslegar íbúðir til að
jafna kjör fólks. Það er ekki
lifað aftur í forneskju eins og
margir halda. Þeir eru að
þróast að nútímavæðingunni
þó að þeir séu ekki þar sem
við erum stödd í þróuninni.“

MatarmenninginMatarmenninginMatarmenninginMatarmenninginMatarmenningin

„Tæland er lýðræðisríki og
hefur verið það lengi. Sama
konungsfjölskyldan hefur ver-
ið þar við völd í rúmlega
hundrað ár. Stjórnarhættir eru
mjög ólíkir löndunum í kring.
Tæland hefur aldrei verið ný-
lenda annarra landa, alltaf ver-
ið sjálfstætt og landið er algjör
matarkista. Matarmenningin
er líka frábær. Það er alveg
sama hvar þú kemur, alltaf er
einhvers staðar verið að selja
mat. Á nóttunni er meira að
segja nætursala, seldar hrís-
grjónasúpur og annað góðgæti.
Alls staðar er matur og þegar
hátíðir eru má sjá allt hlaðið
matarvögnum.

Margir sem hafa verið í Tæ-
landi tala um það að þeir sakni
þess að hafa ekki þennan sí-
fellda og greiða aðgang að
mat. Maturinn er mjög góður
og á skynsamlegum kjörum.
Venjulegt fólk hefur efni á því
að fara og kaupa sér tilbúinn
mat því að verðið er viðráðan-
legt. Þar er hægt að fara mjög
ódýrt út að borða og einnig er
hægt að fara á skelfilega dýra
og fína staði. Þú hefur alltaf
val og framboðið er mikið.
Matarmenningin er mikil upp-
lifun fyrir Íslending. Amma
sem bjó í næsta í húsi kom
stundum með bananaknippi og
slengdi því á borðið og sagði:
Jæja krakkar, klárið þetta nú
áður en það skemmist. Í garð-
inum hjá okkur voru alls kyns
ávaxtatré eins og mangó-,
linchi- og bananatré. Banana
og ananas geturðu fengið í Tæ-
landi allt árið.

Undanfarin ár hefur mikið
breyst hér á Íslandi þannig að
þú getur keypt öll hráefni til
að elda tælenskan mat. Auk
þess eru tælenskar konur dug-
legar að rækta grænmeti frá
Tælandi í görðunum sínum og

Fósturbræður Guðrúnar í Tælandi ásamt munkum.

selja það sín á milli. Það kemur
fyrir að Tælendingar sem flytja
til landsins í dag borði sjaldn-
ast íslenskan mat. Þær hafa
bara sína austurlensku matar-
gerð sem reyndar er frábær.

Þegar ég fór fyrst út fyrir 14
árum var einungis til ein bók á
bókasafninu á Ísafirði um
Tæland. Reyndar var það bara
einn kafli. Ég fór því út með
alla þessa vitneskju: Tæland
er í Austurlöndum fjær. Það
var um það bil allt sem ég
vissi. Enda ætlaði ég uppruna-
lega að fara til Nýja Sjálands
að læra ensku. Ég hugsaði með
mér að ég kæmist nú örugg-
lega til Nýja Sjálands ef ég
setti Tæland til vara. Svo var
hringt og mér sagt að ég kæm-
ist til Tælands, engum hafði
þá einu sinni dottið í hug að
setja það á listann.

Ég var í öðrum árganginum
sem fór þangað. Ein stelpa fór
árið á undan og svo fórum við
þrjár saman árið 1988. Við
vorum brautryðjendur í að fara
til Asíu hjá AFS. Suður-Amer-
íka var komin inn en Tæland
var alveg það nýjasta þá. Núna
eru alltaf að bætast við lönd
og þróunin er mjög spennandi.
Ég hvet alla sem geta að gerast
skiptinemar. Það er svo ótrú-
lega mikil lífsreynsla að þurfa
að takast á við nýtt umhverfi.
Forsendurnar eru ekki eftir
þeirra hentugleikum og ekki
hægt að ætlast til þess að hlut-
irnir aðlagist þeim. Þeir þurfa
að aðlagast og koma reynsl-
unni ríkari heim. Þetta er frá-
bært tækifæri fyrir alla.“

Frelsi á viðFrelsi á viðFrelsi á viðFrelsi á viðFrelsi á við
tælenskan stráktælenskan stráktælenskan stráktælenskan stráktælenskan strák

„Að kynnast ólíkum menn-
ingarheimum kennir okkur að
bera virðingu fyrir öðrum. Við
erum öll bara fólk. Við eign-
umst okkar maka og verðum
foreldrar. Eini munurinn er að
þegar ég hleypi barninu mínu
út að leika sér er ég nokkuð
viss um að það mæti ekki ein-
hverjum brjálæðingi. En móðir
í til dæmis Írak, hún getur
hreint ekki verið svo viss um
það. Við erum öll börn foreldra
okkar og foreldrar barnanna
okkar og megum ekki gleyma
því að við erum öll fólk. Það

eru oft ytri aðstæður sem gera
það að verkum að við gerum
slæma hluti. Ég tel að við séum
öll í eðli okkar góð. Enga
dreymir um að börnin þeirra
deyji í stríði, það er ekki það
sem fólk hugsar þegar það
eignast börn.

Við megum ekki einblína á
það sem er ólíkt heldur verðum
við að sjá það sem er líkt.
Lærum svo á það sem er ólíkt.
Ég var svo undarlegt barn þeg-
ar ég kom til Tælands. Ég náði
mjög góðum tengslum við
fósturmömmu mína. Hún sat
oft og hlustaði á mig í hálf-
gerðri vantrú þegar að ég var
að segja henni að á Íslandi
réðu konurnar eins miklu og
karlarnir en mér fannst pabb-
inn stjórna of miklu. Henni
fannst það mjög merkilegt sem
ég var að segja en fannst það
ekki mjög trúlegt. Fyrst og
fremst fannst henni mjög ólík-
legt að ég myndi nokkurn tíma
ná mér í mann með það viðhorf
að konur væru jafnar mönnum.
Við gátum rætt þetta og lærð-
um mikið hvor af annarri og
gaman var að fá að vita hennar
viðhorf.

Raunin var að hún stjórnaði
öllu á heimilinu. En svo gat
það gerst að við ætluðum að
fara út og það var leiðinlegt
veður og þá allt í einu gat
húsbóndinn tekið upp á því að
banna okkur það. Ég gat sætt
mig við þær takmarkanir fyrir
mig þar sem ég var barn en ég
gat ekki sætt mig við að hann
væri að ráðskast með það sem
hún ætlaði að gera.

Ég hafði þarna frelsi á við
tælenskan strák. Stelpur máttu
lítið sem ekkert fara út og alls
ekki einar og reglurnar voru
mjög strangar. Ef þær áttu kær-
asta var alltaf með þeim annað
hvort mamman eða vinkona
sem var vel treystandi til að
gæta siðgæðis. Að sofa hjá
fyrir hjónaband þykir ekki
mjög fínt. Það gera það auð-
vitað einhverjir en það eru
mjög blendnar tilfinningar um
það.

Ég lærði allar þessar siða-
reglur um samskipti kynjanna,
það var þvílíkur skóli og eig-
inlega er það fyndið. Stelpur
og strákar máttu aldrei snertast
neins staðar. Stúlka fer ekki

ein út í matsal með strákum,
þær fara allavega tvær saman
svo alls siðgæðis sé gætt.
Stelpur leiðast og hanga hvor
utan í annarri á skólalóðinni
og strákar sömuleiðis. Snert-
ing er góð nema það sé af við
einhvern af hinu kyninu. Eftir
hálft ár í Tælandi hittust allir
skiptinemarnir og við fórum
saman í rútuferð. Öll vorum
við venjulegir vestrænir ungl-
ingar þegar við fórum að heim-
an en vorum búin að vera sex
mánuði í skóla í Tælandi og
orðin reynslunni ríkari. Ef
strákarnir komu óvart við
stelpurnar, þá hrukku þær við.
Við hlógum þegar við gerðum
okkur grein fyrir þessu en við
vorum orðin svo vör um okkur
af því að svo mikil áhersla var
lögð á þetta.

Þegar ég kom heim aftur
eftir ársdvöl, þá spurði vinkona
mín hvað hefði eiginlega gerst,
í hverju ég hefði eiginlega lent.
Ég var alltaf að beygja mig og
bukta. Ég var lengi að venja
mig af því. Ef ég mætti hóp af
fólki var ég búin að beygja
mig áður en ég vissi af. Kona
sem kynntist mér löngu seinna
og hafði stundum séð mig gera
þetta sagði mér að hún hefði
oft hugsað: Svakalega er hún
bæld kona.“

Guðrún Anna hlær dátt að
endurminningunni. „Ég hafði
aldrei spáð í þetta og passaði
mig enn betur eftir það að
beygja mig ekki í tíma og
ótíma. Reglurnar voru skýrar
og ef maður hitti kennara varð
maður að beygja sig og hnei-
gja. Það var litið mjög alvar-
legum augum ef það gleymd-
ist. Þess vegna gleymdi maður
sér aldrei og var sífellt að
beygja sig, hneigja og teygja.

Þegar ég fór út, þá bjó ein
tælensk kona á Ísafirði. Þegar
ég flyt aftur til Ísafjarðar árið
1997, þá eru um 40 Tælend-
ingar hér á svæðinu. Ég hef
orðið enn betri í tælensku eftir
að ég flutti heim. Ég kann enn
málið og nota það af og til. Ég
hef túlkað annað slagið, ekki
af því ég sé góð í tælensku
heldur af því að ég hef verið
það besta sem er í boði. Það er
skortur á túlkum og því er not-
ast við hvern sem er. Það er að
vísu alls ekki nógu gott fyrir
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fólkið en það er bara ekki ann-
að í boði, ekki framboð af fólki
með þessa þekkingu.

En nú eru konur sem hafa
búið hér lengi og náð gríðar-
lega góðum tökum á íslensku
að vinna mjög gott starf í að
styrkja umhverfið og finna
leiðir til að samlandar þeirra
blandist betur inn í samfélagið.
Það er verið að vinna í málun-
um, eins og hjá Fjölmenning-
arsetrinu, en betur má ef duga
skal. Sem dæmi, þá fær útlent
barn sem flytur hingað ekki
sérstakan stuðning í leikskól-
anum fyrr en talmeinafræð-
ingur frá Reykjavík hefur
komið og greint að barnið tali
ekki góða íslensku, bæjaryfir-
völd greiða ekki stöðugildið
fyrr. Í sumum tilfellum talar
barnið alls enga íslensku. Hins
vegar hefur það verið auðsótt
mál í Ísafjarðarbæ að foreldrar
sem þurfa fái túlk í skólavið-
tölum. Ég hef verið að fara í
foreldraviðtöl og það hefur
gengið mjög vel og foreldrar
eru að fá miklu betri sýn inn í
það sem er að gerast innan
skólans.

Oft gleymist að ekki eru allir
útlendingar með börn sem búa
hér giftir Íslendingum. Oft
flytja hjón saman og hvorugt
þeirra talar íslensku. Það er
ekki sjálfgefið að börn séu í
íslensku málumhverfi. Stund-
um eru eiginmennirnir sjó-
menn og þá fá börnin enga
talþjálfun heima á meðan.
Börnin þurfa því góðan stuðn-
ing í skólanum. Ég myndi vilja
sjá þjónustu þar sem fólk sem

hætt er að vinna og hefur tíma
og getu til yrði virkjað til að
verða svona ömmur og afar
sem hjálpa börnunum með
heimanámið eftir skóla, tala
við þau og lesa fyrir þau.
Krakkarnir þurfa líka að læra
allt sem gerist í daglegu lífi
því börn læra ekki allt í skóla.
Þetta er draumur sem vonandi
verður að raunveruleika. Tæ-
lendingar eru að skila heil-
miklu hingað í samfélagið og
ég hef lært mikið um Tæland
hér heima.“

Fór með Faðir-Fór með Faðir-Fór með Faðir-Fór með Faðir-Fór með Faðir-
vorið í musterumvorið í musterumvorið í musterumvorið í musterumvorið í musterum

„Ég ákvað að gerast Búdda-
trúar fyrir um átta árum. Ekki
í Tælandi samt. Ég fór í hvert
einasta musteri og meðan kyrj-
að var nýtti ég tækifærið og
fór vandlega með Faðirvorið.
Ég var ekkert að spá í Búddatrú
eða trú yfir höfuð. Það sem
fældi mig frá Búddatrúnni í
Tælandi var til dæmis að í
sumum musterum voru ákveð-
nar girðingar sem konur máttu
ekki stíga inn fyrir af því að
þær væru óhreinar. Það fór
náttúrlega fyrir brjóstið á mér
af því að við erum sko ekki
óhreinar fyrir fimm aura. Mér
fannst misræmi kynjanna í
trúnni ekki henta mér.

Í búddismanum eru mörg
afbrigði eins og í kristinni trú
og öll trúarbrögð byggjast á
siðfræði. Það er alveg sama
hvaðan góð siðfræði kemur,
hún er alltaf góð. Þegar ég
kom á Ísafjörð 1995 kynntist

ég SGI-búddisma, sem stendur
fyrir Soka Gakkai Internati-
onal. Þar er Sjakjamuni
Búdda, upphafsmaður Búdda-
trúar, kominn á þá skoðun að
allir séu jafnir, bæði karlar og
konur.

Um leið og ég heyrði um
búddisma þar sem konur væru
jafnar körlum, þá fannst mér
það vera þess virði að kynna
mér það frekar. Ég er ekkert
að lyfta níðþungum kössum
og læt það eftir hinum líkam-
lega sterkari en að öðru leyti
eru kynin jöfn. Það er jafnræði
hjá öllum og ég get ekki séð
að einhver eigi að drottna yfir
öðrum. Hvorki vegna valds,
peninga eða einhvers annars.
Við erum öll mannleg og eig-
um að bera virðingu hvert fyrir
öðru.

Allt sem ég hef gert um
ævina fléttast inn í lífsviðhorf-
in. Ég fékk gríðarlega reynslu
í Tælandi og það var góð
blanda við það sem ég hafði
lært og tileinkað mér sem Ís-
lendingur. Ég er mjög ánægð
að hafa fengið tækifæri til að
upplifa þetta.

Foreldrum mínum leist nú
ekkert á það þegar ég sagðist
ætla að fara aftur út. Enda var
ég nýútskrifuð úr menntaskóla
og skítblönk. Ég fór í sama
mánuði og ég útskrifaðist og
hafði ekki einu sinni sumarið
til þess að vinna. Þau urðu
bara að treysta því að mér yrði
ekki meint af þessu öllu sam-
an.

Allt sem ég lærði og gerði
þarna úti verður alltaf hluti af

lífi mínu. Strákarnir mínir átta
sig ekki einu sinni á að það sé
einhver munur á Íslendingum
og Tælendingum nema tungu-
málið. Svo koma vinir þeirra í
heimsókn og reka upp stór
augu. Strákarnir mínir alast
upp við fjölmenningu og þá
verður þetta mjög eðlilegt. Ég
hef oft sagt söguna af því þegar
ég fór í sund í Tælandi og fór
á stökkpallinn. Í fyrsta lagi
fara konur ekki upp á stökk-
pall. Í öðru lagi hafði aldrei
sést svo hvít kona áður. Ég er
komin fremst á pallinn og geri
mig tilbúna að taka flotta dýfu
út í sundlaugina þegar ég sé
að allir eru að horfa á mig. Ég
stökk eins pent og ég gat út í
og læddist upp úr hjá hand-
klæðinu mínu og flýtti mér
inn. Í öllum sundferðum eftir
það fór ég eins huldu höfði og
ég gat því að ég var afgerandi
snjakahvít.

Þó fólk horfi eru það ekki
alltaf fordómar heldur eðlis-
læg forvitni. Krakkarnir í skól-
anum í ChiangMai reyttu
stundum hárin af handleggj-
unum á mér þar sem ég sat og
las því þau ætluðu með þessi
hvítu hár heim að sýna foreldr-
um sínum því þeim fannst þau
svo merkileg.“

Hvergi trúboðarHvergi trúboðarHvergi trúboðarHvergi trúboðarHvergi trúboðar
í Búddatrúí Búddatrúí Búddatrúí Búddatrúí Búddatrú

– Hvernig rækja búddistar
trú sína á Íslandi?

„Tælendingar starfrækja
búddistafélag og reglulega
kemur munkur frá Danmörku.
Búddistar sinna líka trúarlífi
sínu heima hjá sér og eru með
altari þar. Á Tælandi er farið í
musterin til að fá ráðgjöf og
rætt við munkana. Stundum
er dálítill spádómabragur á
þessu. Fólk tekur mark á því
sem þeir segja. Ef það reynist
rétt og allt gengur vel, þá færir

fólkið góðar fórnir til musteris-
ins. Ef munkarnir eru sann-
spáir eru musterin þeirra löðr-
andi í peningum, mjög fín og
flott. En ef munkarnir ná ekki
til fólksins, þá fara musterin
að hrörna.

SGI-búddismi gengur út á
að Búddaeðlið er í okkur öllum
og lífið sé á okkar eigin
ábyrgð. Búddatrúin ber mikla
virðingu fyrir öllu lífi og
leggur mikla áherslu á vináttu
og hjálpsemi. Með því að gera
góðverk skapar fólk sér góða
orsök. Ef ég geri gott í dag, þá
get ég átt von á einhverju góðu
í framtíðinni. Það eru ekki
kaup kaups, að ef ég færi þér
einn mola, þá verði ég að fá
annan til baka. Búddistum er
alveg sama hvert molinn fer.
Þeir vita að ef þeir gera ein-
hverjum gott, þá fái þeir eitt-
hvað gott til baka á einhvern
annan hátt. Fyrir vikið er mjög
gott að þekkja mikið af búdd-
istum“, segir Guðrún Anna og
hlær. „Eini ókosturinn er að
maður getur aldrei borgað neitt
fullkomlega til baka því maður
fær það alltaf margfalt aftur.
Það er alveg lifað eftir þessu.
Gaman er að sjá að tælensk
menning er í fullu gildi hjá
Tælendingum hér en við Ís-
lendingarnir föttum það kann-
ski ekki alltaf. Skiljum ekkert
í því af hverju tælenska konan
í næsta húsi er alltaf að gefa
okkur eitthvað smáræði. Það
er nú eins og máltækið: Sælla
er að gefa en þiggja.

Enginn verður búddisti
nema vilja það sjálfur. Fólk er
ekkert lokkað inn í trúna, mað-
ur ræður því sjálfur. Hvergi
eru trúboðar í Búddatrú. Ef þú
ákveður að verða búddisti, þá
verður þú það að þínu eigin
frumkvæði. Trúin gengur líka
út á að virða önnur trúarbrögð.
Sem er alveg rétt, því að fólk
sem lifir samkvæmt siðfræði
einhverra trúarbragða er gott

fólk í langflestum tilfellum.
Það er undantekning þegar trú
er misnotuð og mistúlkuð. Þá
er eitthvað slæmt að gerast,
trúarbrögð almennt byggja á
því góða. Fólk sem trúir, alveg
sama hvaða trú það hefur, á
miklu meiri samleið en þeir
sem trúa á ekki neitt. Hins
vegar hafa óneitanlega verið
núningar á milli trúarbragða
og valdið öllum þessum stríð-
um, sem er í raun mjög óeðli-
legt því trúarbrögð í eðli sínu
eru friðsamleg og búddistar
eru mjög friðsamir að eðlisfari.

Í sumum löndum verða
trúarbrögðin hreinlega lífið og
tilveran. Á Íslandi er allt gegn-
umsýrt í Lúterstrú, í sjónvarp-
inu og útvarpinu og samfélag-
inu öllu. Margt af því sem við
teljum að sé trú er í raun og
veru menning. Einhver sam-
runi hefur átt sér stað. Það
sama á við í Tælandi. Margt
af því sem ég sá í musterum
og hélt að væri trú var í raun
menning. Í löndum þar sem
flestir hafa sömu trúarbrögðin
verður trúin samofin menn-
ingunni.

Strákarnir mínir voru skírðir
og hafa svo sitt val þegar þeir
verða orðnir nógu gamlir til
þess. Ég hafði heyrt margar
sögur af fólki sem hafði verið
skírt á sama ári og það fermdist
og fannst það ekki vera mikið
val. Þannig gat ég alveg fallist
á þau rök að skíra strax. Enda
hafa þeir val og ég ætla ekki
að þvinga þá til eins eða neins.
Hjá mér var þetta bara hluti af
daglegu lífi mínu að fermast
og hafði kannski ekki svo
mikið að gera með trú, ég gerði
eins og allir hinir. Ég taldi
mig trúa og kunni þetta allt
saman ljómandi vel á þeim
tíma“, segir Guðrún Anna
Finnbogadóttir, sem lærði að
meta tvo ólíka menningar-
heima.

– thelma@bb.is

Fósturmamma Guðrúnar í Tælandi og sonur  hennar Finnbogi Steinarsson.
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Vandi fylgir vegsemd hverri
BB er sá fjölmiðill sem ég
held mest upp á um þessar

mundir. Það er eitthvað svo
notalegt að byrja daginn á

því að kíkja inn á vefinn rétt
á meðan maður sýpur morg-

unkaffið og býr sig undir
annríki dagsins. Viðmót

vefsins er líflegt og aðgengi-
legt, gaman að skoða

myndasíðurnar og þægilegt
að leita að eldra efni. Ef ég á

að setja út á eitthvað þá er
það helst fyrirkomulagið á

netspjallinu, sem ég hef al-
drei skilið almennilega og er

þess vegna löngu hætt að
reyna að fylgjast með því.

Það kemur þó ekkert að sök
því vefurinn hefur svo margt

annað upp á að bjóða sem
gaman er að kíkja á – án

þess það taki of langan tíma.
Þar sem BB hefur náð sterkri

stöðu sem vefmiðill er hlut-
verk þess þýðingarmeira en

ella væri. Vefurinn og blaðið
eru samfélagsspegill fyrir

þetta landssvæði hér, nokk-
urskonar gluggi eða gátt sem

aðrir landsmenn – hvar í
heiminum sem þeir búa –
geta horft inn um og séð

mannlíf, menningu og at-
vinnuhætti hér vestra. BB

hefur því hlutverki að gegna
langt út fyrir héraðsmörk. En

„vandi fylgir vegsemd
hverri“ segir máltækið.

Ábyrgð ritstjórnarinnar er að

sjálfsögðu mikil, og fer vax-
andi með aukinni velgengni

blaðs og vefs. Því mega
menn auðvitað ekki gleyma.

Nú, á tvítugsafmæli blaðs-
ins, er ljóst að BB hefur slit-

ið barnsskónum og áunnið
sér alla burði til þess að tak-
ast á við framtíðina. Ég spái

því löngum lífdögum og
góðu gengi. Til hamingju!

– Ólína Þorvarðardóttir.
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Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar og fulltrúi í tekjustofnanefnd

Halldór Halldórsson, bæjar-
stjóri Ísafjarðarbæjar og einn
þriggja fulltrúa sveitarfélag-
anna í svokallaðri tekjustofna-
nefnd, segir að afstaða ríkisins
til skiptingar tekna milli ríkis
og sveitarfélaga þurfi að koma
skýrt fram á næsta fundi nefnd-
arinnar. Að öðrum kosti muni
fulltrúar sveitarfélaganna slíta
viðræðum um þessi mál.

„Ég var skipaður í þessa
nefnd í haust og hef setið tvo

fundi. Á þeim báðum var farið
yfir allskyns útreikninga og
ýmsu velt upp, en það sem
vantaði var að eitthvað yrði
ákveðið af hálfu ríkisins. Á
fjármálaráðstefnu sveitarfé-
laganna sem haldin var í síð-
ustu viku þurftum við að gera
grein fyrir því hvað nefndin
hefði verið að gera og við
ákváðum að best væri að skýra
frá málinu með þessum að
hætti, að ef ekki kæmi fram

skýr afstaða ríkisins á næsta
fundi værum við hættir“, segir
Halldór.

„Við skiptum málinu í
þrennt; í fyrsta lagi er svokall-
aður bráðavandi sveitarfélaga.
Um þriðjungur sveitarfélaga
á í bráðavanda, en þess má
geta að Ísafjarðarbær er ekki
þar á meðal. Við teljum að
það þurfi að setja 700 milljónir
á þessu ári í að leysa þann
vanda. Í öðru lagi þarf að leið-

rétta núverandi tekjuskiptingu
miðað við núverandi verkefna-
skiptingu, sveitarfélögin eru í
heild rekin með um 2,6 millj-
arða króna halla á ári. Í þriðja
lagi þarf að fjalla um frekari
flutning á verkefnum frá ríki
til sveitarfélaga í samhengi við
auknar sameiningar.“

„Við höfum sagt að það
þurfi að afgreiða mál 1 og 2,
það er að segja bráðavandann
og leiðréttingu á tekjuskipt-

ingu, áður en við verðum til
umræðu um frekari flutning á
verkefnum. Ef afstaða ríkisins
verður ekki skýrari á næsta
fundi sem verður haldinn 12.
nóvember, þá göngum við út.
Þessi áform tilkynnti ég sveit-
arstjórnarmönnum á fjármála-
ráðstefnunni og fékk 100 pró-
sent stuðning 450 ráðstefnu-
gesta“, sagði Halldór Hall-
dórsson.

– halfdan@bb.is

Kallar á skýra afstöðu og hót-
ar að ganga út ef hún fæst ekki

Lyfjanefnd
stofnuð
Framkvæmdastjórn Heil-
brigðisstofnunarinnar Ísa-
fjarðarbæ skipaði fjögurra
manna lyfjanefnd fyrir
stofnunina á stjórnarfundi
þann 28. september, að því
er fram kemur á vef HSÍ.
Hlutverk nefndarinnar er
meðal annars að hafa eftir-
lit með að lögum sé fram-
fylgt, fylgjast með reglu-
gerðum og gæðastöðlum
um geymslu og meðferð
lyfja á stofnuninni, vera
Framkvæmdastjórn HSÍ
til ráðgjafar um lyfjamál,
fylgjast með lyfjainnkaup-
um og lyfjanotkun og efla
öryggi í lyfjameðferð með
aukinni fræðslu og upplýs-
ingagjöf til starfsmanna og
sjúklinga.

ADSL á
Suðureyri
og Flateyri
Síminn býður nú íbúum á
Suðureyri og Flateyri að-
gang að svokallaðri ADSL
þjónustu símans. Munu
því íbúar þessara staða
eiga möguleika á að tengj-
ast gagnvirku sjónvarpi
sem í undirbúningi er að
dreifa með þessari tækni.
Kemur fram í fréttatil-
kynningu Símans að meðal
þeirra staða sem eru í
fyrsta áfanga í dreifingu
sjónvarpsefnis með þeirri
tækni séu Bolungarvík og
Patreksfjörður.

Foreldrafélag
endurstofnað
Til stendur að endurstofna
foreldrafélag Grunnskól-
ans á Ísafirði en starfsemi
þess hefur legið niðri í tvö
ár. Foreldraráð GÍ efnir til
fundar í Stjórnsýsluhúsinu
á Ísafirði í kvöld kl. 20:30
þar sem foreldrar nem-
enda skólans eru hvattir til
að mæta. „Fundurinn er
upphafið að endurlífgun
félagsins. Við erum að
leita að fólki í stjórn fé-
lagsins og hvetjum því alla
sem vilja bjóða sig fram að
hafa samband við Skarp-
héðinn skólastjóra“, segir
Haraldur Júlíusson.

Skógræktarfélag Ísa-
fjarðar hefur fengið Land-

græðsluverðlaunin árið
2004. Halldór Ásgrímsson

forsætisráðherra afhenti
verðlaunin í höfuðstöðvum
Landgræðslunnar í Gunn-

arsholti á Rangárvöllum á
föstudag. Verðlaunin eru

veitt einstaklingum, félög-
um og/eða fyrirtækjum

fyrir framúrskarandi störf
í þágu landgræðslu og

gróðurverndar og eru þau

nú afhent í 13. sinn.
Auk Skógræktarfélags
Ísafjarðar fengu Karl

Eiríksson, Búnaðarfélag
Álftavers og bændur á

Hrauni verðlaunin. Fengu
þau verðlaunagripina

„Fjöregg Landgræðslunn-
ar“, sem unnir voru af

Eik-listiðju á Miðhúsum á
Egilstöðum. Frá þessu var
greint á vef Landgræðslu
ríkisins. Skógræktarfélag

Ísafjarðar var stofnað árið

1945 af áhugafólki um
verndun skógarleifa og

ræktun nýrra skóga.
Magdalena Sigurðardóttir

hefur verið formaður
félagsins frá árinu 1977.

– thelma@bb.is

Skógræktarfélag Ísafjarðar fær
Landgræðsluverðlaunin 2004

Sextugsafmæli Hafstjörnunnar fagnað
Sextugsafmæli Hafstjörnunnar, unglingadeildar
Björgunarfélags Ísafjarðar, var fagnað um helg-

ina. „Afmælishátíðin gekk vonum framar og allir
voru mjög ánægðir“, segir Jóhann Bæring Pálma-
son hjá Björgunarfélagi Ísafjarðar. Hátíðarhöldin

hófust með björgunarleikum unglingadeilda að
morgni laugardags þar sem um 30 manns í fjórum
liðum tóku þátt. Tvö liðanna komu frá Hafstjörn-

unni og hin tvö frá Suðureyri og Bolungarvík.
Keppt var meðal annars í klifri, skyndihjálp og

sigi með börum. Öll liðin stóðu sig vel og sigraði
Hafstjarnan-2 naumlega.  Um kvöldið var boðið

til kvöldverðar og kvöldvöku í Guðmundarbúð og
að lokum gistu ungmennin saman í skátaheim-

ilinu. Á sunnudag var opið hús í Guðmundarbúð
og komu 250 manns til að fagna þessum tímamót-

um með Hafstjörnunni og þiggja veitingar í boði
Kvennadeildar Slysavarnarfélagsins-Landsbjargar

á Ísafirði. Það var fimmtudaginn 9. nóvember
árið 1944 sem hópur unglinga kom saman ásamt
forsvarsmönnum karladeildar Björgunarsveitar-

innar á Ísafirði til þess að endurreisa ungl-
ingadeild á staðnum, en á þessum fundi var

unglingadeildinni fundið nafnið Hafstjarnan.
– thelma@bb.is

Félagar í Hafstjörnunni, unglingadeild Björgunarfélags Ísafjarðar fyrir framan björgunarbát félagsins,
Gunnar Friðriksson.

45.PM5 12.4.2017, 10:4711
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STAKKUR SKRIFAR

Átök á Íslandi og í heiminum
StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur

ritað vikulega pistla í
Bæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins besta í mörg

ár. Skoðanir hans á
mönnum og málefn-

um hafa oft verið
umdeildar og vakið

umræður. Þær þurfa
alls ekki að fara

saman við skoðanir
útgefenda blaðsins.
Þrátt fyrir það bera

ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á

skrifum Stakks Stakks Stakks Stakks Stakks á
meðan hann notar

dulnefni sitt.

Smáauglýsingar

Til sölu eru tvennir skíðaklossarTil sölu eru tvennir skíðaklossarTil sölu eru tvennir skíðaklossarTil sölu eru tvennir skíðaklossarTil sölu eru tvennir skíðaklossar
nr. 24,5. Uppl. í síma 456 3076.nr. 24,5. Uppl. í síma 456 3076.nr. 24,5. Uppl. í síma 456 3076.nr. 24,5. Uppl. í síma 456 3076.nr. 24,5. Uppl. í síma 456 3076.

Hef starfað  sem dagmóðir í 5 árHef starfað  sem dagmóðir í 5 árHef starfað  sem dagmóðir í 5 árHef starfað  sem dagmóðir í 5 árHef starfað  sem dagmóðir í 5 ár
í Kópavogi og sótt ýmis námskeiðí Kópavogi og sótt ýmis námskeiðí Kópavogi og sótt ýmis námskeiðí Kópavogi og sótt ýmis námskeiðí Kópavogi og sótt ýmis námskeið
vegna þess. Ég er að sækja umvegna þess. Ég er að sækja umvegna þess. Ég er að sækja umvegna þess. Ég er að sækja umvegna þess. Ég er að sækja um
leyfi til daggæslu á Ísafirði ogleyfi til daggæslu á Ísafirði ogleyfi til daggæslu á Ísafirði ogleyfi til daggæslu á Ísafirði ogleyfi til daggæslu á Ísafirði og
kem til með að taka til starfa aðkem til með að taka til starfa aðkem til með að taka til starfa aðkem til með að taka til starfa aðkem til með að taka til starfa að
Aðalstræti 12, þann 2. janúar efAðalstræti 12, þann 2. janúar efAðalstræti 12, þann 2. janúar efAðalstræti 12, þann 2. janúar efAðalstræti 12, þann 2. janúar ef
leyfið fæst. Tek við umsóknumleyfið fæst. Tek við umsóknumleyfið fæst. Tek við umsóknumleyfið fæst. Tek við umsóknumleyfið fæst. Tek við umsóknum
um pláss nú þegar. Uppl. gefurum pláss nú þegar. Uppl. gefurum pláss nú þegar. Uppl. gefurum pláss nú þegar. Uppl. gefurum pláss nú þegar. Uppl. gefur
Halldóra Björk Norðdahl í símaHalldóra Björk Norðdahl í símaHalldóra Björk Norðdahl í símaHalldóra Björk Norðdahl í símaHalldóra Björk Norðdahl í síma
564 5966 eða á netfanginu564 5966 eða á netfanginu564 5966 eða á netfanginu564 5966 eða á netfanginu564 5966 eða á netfanginu
dorabjork@hotmail.comdorabjork@hotmail.comdorabjork@hotmail.comdorabjork@hotmail.comdorabjork@hotmail.com

Til sölu er stór og glæsileg íbúð áTil sölu er stór og glæsileg íbúð áTil sölu er stór og glæsileg íbúð áTil sölu er stór og glæsileg íbúð áTil sölu er stór og glæsileg íbúð á
miðhæð að Pólgötu 4, Ísafirðimiðhæð að Pólgötu 4, Ísafirðimiðhæð að Pólgötu 4, Ísafirðimiðhæð að Pólgötu 4, Ísafirðimiðhæð að Pólgötu 4, Ísafirði
sem er 118,6m² ásamt bílskúrsem er 118,6m² ásamt bílskúrsem er 118,6m² ásamt bílskúrsem er 118,6m² ásamt bílskúrsem er 118,6m² ásamt bílskúr
og lóð. Uppl. í síma 552 3375og lóð. Uppl. í síma 552 3375og lóð. Uppl. í síma 552 3375og lóð. Uppl. í síma 552 3375og lóð. Uppl. í síma 552 3375
og 663 2920. Gunnhildur.og 663 2920. Gunnhildur.og 663 2920. Gunnhildur.og 663 2920. Gunnhildur.og 663 2920. Gunnhildur.

Til sölu er Cherokee jeppi árg.Til sölu er Cherokee jeppi árg.Til sölu er Cherokee jeppi árg.Til sölu er Cherokee jeppi árg.Til sölu er Cherokee jeppi árg.
1994, ekinn 117 þús. km, 4 ltr.1994, ekinn 117 þús. km, 4 ltr.1994, ekinn 117 þús. km, 4 ltr.1994, ekinn 117 þús. km, 4 ltr.1994, ekinn 117 þús. km, 4 ltr.
vél. Uppl. gefur Bjarni Sólbergs-vél. Uppl. gefur Bjarni Sólbergs-vél. Uppl. gefur Bjarni Sólbergs-vél. Uppl. gefur Bjarni Sólbergs-vél. Uppl. gefur Bjarni Sólbergs-
son í síma 864 6572.son í síma 864 6572.son í síma 864 6572.son í síma 864 6572.son í síma 864 6572.

Ert þú að taka til? BráðvantarErt þú að taka til? BráðvantarErt þú að taka til? BráðvantarErt þú að taka til? BráðvantarErt þú að taka til? Bráðvantar
húsgögn, ísskáp og þvottavél.húsgögn, ísskáp og þvottavél.húsgögn, ísskáp og þvottavél.húsgögn, ísskáp og þvottavél.húsgögn, ísskáp og þvottavél.
Uppl. í síma 699 6332.Uppl. í síma 699 6332.Uppl. í síma 699 6332.Uppl. í síma 699 6332.Uppl. í síma 699 6332.

Til sölu eru fjögur 14" nagladekkTil sölu eru fjögur 14" nagladekkTil sölu eru fjögur 14" nagladekkTil sölu eru fjögur 14" nagladekkTil sölu eru fjögur 14" nagladekk
á felgum. Uppl. í síma 825 7084.á felgum. Uppl. í síma 825 7084.á felgum. Uppl. í síma 825 7084.á felgum. Uppl. í síma 825 7084.á felgum. Uppl. í síma 825 7084.

Til sölu er 21" Sony sjónvarp.Til sölu er 21" Sony sjónvarp.Til sölu er 21" Sony sjónvarp.Til sölu er 21" Sony sjónvarp.Til sölu er 21" Sony sjónvarp.
Uppl. í síma 897 4019.Uppl. í síma 897 4019.Uppl. í síma 897 4019.Uppl. í síma 897 4019.Uppl. í síma 897 4019.

Óska eftir hringlóttu eldhúsborðiÓska eftir hringlóttu eldhúsborðiÓska eftir hringlóttu eldhúsborðiÓska eftir hringlóttu eldhúsborðiÓska eftir hringlóttu eldhúsborði
með stál þrífæti. Upplýsingar ímeð stál þrífæti. Upplýsingar ímeð stál þrífæti. Upplýsingar ímeð stál þrífæti. Upplýsingar ímeð stál þrífæti. Upplýsingar í
síma 868 2664.síma 868 2664.síma 868 2664.síma 868 2664.síma 868 2664.

Ísfirðingar fæddir 1961, takiðÍsfirðingar fæddir 1961, takiðÍsfirðingar fæddir 1961, takiðÍsfirðingar fæddir 1961, takiðÍsfirðingar fæddir 1961, takið
eftir! Þótt ótrúlegt megi virðasteftir! Þótt ótrúlegt megi virðasteftir! Þótt ótrúlegt megi virðasteftir! Þótt ótrúlegt megi virðasteftir! Þótt ótrúlegt megi virðast
eru 30 ár liðin í vor frá því að viðeru 30 ár liðin í vor frá því að viðeru 30 ár liðin í vor frá því að viðeru 30 ár liðin í vor frá því að viðeru 30 ár liðin í vor frá því að við
fermdust. Því verða hátíðarhöldfermdust. Því verða hátíðarhöldfermdust. Því verða hátíðarhöldfermdust. Því verða hátíðarhöldfermdust. Því verða hátíðarhöld
í vor. Hittumst í Sjallanum fimmtu-í vor. Hittumst í Sjallanum fimmtu-í vor. Hittumst í Sjallanum fimmtu-í vor. Hittumst í Sjallanum fimmtu-í vor. Hittumst í Sjallanum fimmtu-
daginn 11. desember kl. 20:30daginn 11. desember kl. 20:30daginn 11. desember kl. 20:30daginn 11. desember kl. 20:30daginn 11. desember kl. 20:30
og ræðum málin. Valkyrjurnar!og ræðum málin. Valkyrjurnar!og ræðum málin. Valkyrjurnar!og ræðum málin. Valkyrjurnar!og ræðum málin. Valkyrjurnar!

Hornsófi eða sófasett óskast.Hornsófi eða sófasett óskast.Hornsófi eða sófasett óskast.Hornsófi eða sófasett óskast.Hornsófi eða sófasett óskast.
Uppl. í símum 892 3002 eðaUppl. í símum 892 3002 eðaUppl. í símum 892 3002 eðaUppl. í símum 892 3002 eðaUppl. í símum 892 3002 eða
456 3002.456 3002.456 3002.456 3002.456 3002.

Tveir naggrísir (systur) fást gefinsTveir naggrísir (systur) fást gefinsTveir naggrísir (systur) fást gefinsTveir naggrísir (systur) fást gefinsTveir naggrísir (systur) fást gefins
ásamt búri. Uppl. í símum 456ásamt búri. Uppl. í símum 456ásamt búri. Uppl. í símum 456ásamt búri. Uppl. í símum 456ásamt búri. Uppl. í símum 456
3921 eða 865 6383.3921 eða 865 6383.3921 eða 865 6383.3921 eða 865 6383.3921 eða 865 6383.

Veiði og meðferð skotvopna erVeiði og meðferð skotvopna erVeiði og meðferð skotvopna erVeiði og meðferð skotvopna erVeiði og meðferð skotvopna er
stranglega bönnuð í Efstadals- ogstranglega bönnuð í Efstadals- ogstranglega bönnuð í Efstadals- ogstranglega bönnuð í Efstadals- ogstranglega bönnuð í Efstadals- og
Laugarbólslandi í Ísafjarðardjúpi.Laugarbólslandi í Ísafjarðardjúpi.Laugarbólslandi í Ísafjarðardjúpi.Laugarbólslandi í Ísafjarðardjúpi.Laugarbólslandi í Ísafjarðardjúpi.
Landeigendur.Landeigendur.Landeigendur.Landeigendur.Landeigendur.

Atvinna! Okkur bráðvantar dag-Atvinna! Okkur bráðvantar dag-Atvinna! Okkur bráðvantar dag-Atvinna! Okkur bráðvantar dag-Atvinna! Okkur bráðvantar dag-
mömmur í Bolungarvík. Framtíð-mömmur í Bolungarvík. Framtíð-mömmur í Bolungarvík. Framtíð-mömmur í Bolungarvík. Framtíð-mömmur í Bolungarvík. Framtíð-
arstarf fyrir 1-2 manneskjur.arstarf fyrir 1-2 manneskjur.arstarf fyrir 1-2 manneskjur.arstarf fyrir 1-2 manneskjur.arstarf fyrir 1-2 manneskjur.
Ágætar tekjur. Möguleiki á aðÁgætar tekjur. Möguleiki á aðÁgætar tekjur. Möguleiki á aðÁgætar tekjur. Möguleiki á aðÁgætar tekjur. Möguleiki á að
útvega húsnæði fyrir starfsemina.útvega húsnæði fyrir starfsemina.útvega húsnæði fyrir starfsemina.útvega húsnæði fyrir starfsemina.útvega húsnæði fyrir starfsemina.
Uppl. í símum 456 7292 eðaUppl. í símum 456 7292 eðaUppl. í símum 456 7292 eðaUppl. í símum 456 7292 eðaUppl. í símum 456 7292 eða
456 7305. 456 7305. 456 7305. 456 7305. 456 7305. Foreldrar ungra bar-Foreldrar ungra bar-Foreldrar ungra bar-Foreldrar ungra bar-Foreldrar ungra bar-
na í Bolungarvíkna í Bolungarvíkna í Bolungarvíkna í Bolungarvíkna í Bolungarvík.....

Aðalfundur Sunnukórsins verðurAðalfundur Sunnukórsins verðurAðalfundur Sunnukórsins verðurAðalfundur Sunnukórsins verðurAðalfundur Sunnukórsins verður
haldinn sunnudaginn 14. nóvem-haldinn sunnudaginn 14. nóvem-haldinn sunnudaginn 14. nóvem-haldinn sunnudaginn 14. nóvem-haldinn sunnudaginn 14. nóvem-
ber kl. 15 í Tónlistarskólanum áber kl. 15 í Tónlistarskólanum áber kl. 15 í Tónlistarskólanum áber kl. 15 í Tónlistarskólanum áber kl. 15 í Tónlistarskólanum á
Ísafirði. Venjuleg aðalfundarstörfÍsafirði. Venjuleg aðalfundarstörfÍsafirði. Venjuleg aðalfundarstörfÍsafirði. Venjuleg aðalfundarstörfÍsafirði. Venjuleg aðalfundarstörf
og lagabreytingar. Kórfélagar ogog lagabreytingar. Kórfélagar ogog lagabreytingar. Kórfélagar ogog lagabreytingar. Kórfélagar ogog lagabreytingar. Kórfélagar og
velunnarar kórsins eru hvattir tilvelunnarar kórsins eru hvattir tilvelunnarar kórsins eru hvattir tilvelunnarar kórsins eru hvattir tilvelunnarar kórsins eru hvattir til
að mæta. kaffiveitingar. Stjórnin.að mæta. kaffiveitingar. Stjórnin.að mæta. kaffiveitingar. Stjórnin.að mæta. kaffiveitingar. Stjórnin.að mæta. kaffiveitingar. Stjórnin.

Til sölu eru fjögur mjög lítil notuðTil sölu eru fjögur mjög lítil notuðTil sölu eru fjögur mjög lítil notuðTil sölu eru fjögur mjög lítil notuðTil sölu eru fjögur mjög lítil notuð
negld vetrardekk, 31" á 16" felg-negld vetrardekk, 31" á 16" felg-negld vetrardekk, 31" á 16" felg-negld vetrardekk, 31" á 16" felg-negld vetrardekk, 31" á 16" felg-
um undan Landcruiser. Uppl. íum undan Landcruiser. Uppl. íum undan Landcruiser. Uppl. íum undan Landcruiser. Uppl. íum undan Landcruiser. Uppl. í
síma 456 9486 (María).síma 456 9486 (María).síma 456 9486 (María).síma 456 9486 (María).síma 456 9486 (María).

Til sölu er íbúð að Hjallavegi 7,Til sölu er íbúð að Hjallavegi 7,Til sölu er íbúð að Hjallavegi 7,Til sölu er íbúð að Hjallavegi 7,Til sölu er íbúð að Hjallavegi 7,
efri hæð á Flateyri. Íbúðin erefri hæð á Flateyri. Íbúðin erefri hæð á Flateyri. Íbúðin erefri hæð á Flateyri. Íbúðin erefri hæð á Flateyri. Íbúðin er
84m², fjögur svefnherb., þvotta-84m², fjögur svefnherb., þvotta-84m², fjögur svefnherb., þvotta-84m², fjögur svefnherb., þvotta-84m², fjögur svefnherb., þvotta-
hús og stór stigagangur. Verð kr.hús og stór stigagangur. Verð kr.hús og stór stigagangur. Verð kr.hús og stór stigagangur. Verð kr.hús og stór stigagangur. Verð kr.
3,5 millj. Uppl. í s. 661 6813.3,5 millj. Uppl. í s. 661 6813.3,5 millj. Uppl. í s. 661 6813.3,5 millj. Uppl. í s. 661 6813.3,5 millj. Uppl. í s. 661 6813.

Við lifum á tímum átaka. Kennarar hafa verið í verkfalli. Ekki er útséð um lyktir
þegar þetta er skrifað. Engum dylst að þungt er í stétt kennara, sem telja sig ekki
njóta sanngjarnra launa og hafa vafalaust eitthvað til síns máls. Hvernig sem launa-
baráttu þeirra lyktar er ljóst að verkfallið hefur skaðað börn Íslands. Það hefur einn-
ig valdið mikilli óánægju sveitarstjórnarmanna vegna þess að lausnin mun hafa í för
með sér mikil útgjöld fyrir sveitarfélögin, hver sem hún verður. Á sama tíma standa
átök í Framsóknarflokki um tilvist Kristins H. Gunnarssonar alþingismanns, sem
fyrr í haust var settur út úr þingnefndum á vegum flokksins, en er nú orðinn formað-
ur stjórnar Tryggingastofnunar. Arafat getur ekki dáið vegna vandræða í Palestínu
og deilna um útför hans. Bush var endurkjörinn í krafti kristinnar trúar og íhaldsamra
viðhorfa í siðferðismálum. Margir urðu til að gagnrýna. Átök eru um framtíð borg-
arstjóra Reykjavíkur í tengslum við mikið hitamál, samráð olíufélaganna.

Af nógu er að taka þegar átök ber á góma. Stríð geisar í Írak og sér ekki fyrir end-
ann á því. Í Afganistan slösuðust íslenskir friðargæsluliðar við skyldustörf, en héldu
lífi og sýndu sjálfum sér og íslensku þjóðinni óvirðingu með því að klæðast
ósmekklegum bolum við heimkomuna. Framkoma þeirra var í stíl við margt í um-
ræðu nútímans, lágkúruleg. Ísland á því þátt að stríðsátökum, þótt í smáu sé og
væntanlega í friðarskyni gert. En gæta verður sóma lands og þjóðar og velja til
starfa menn sem kunna það. Tvennt ber þó hæst nú, samráð Olíufélaga og kennara-
verkfall. Er ekki annað að sjá og skilja en hvoru tveggja beinist með einum eða öðr-
um hætti gegn almenningi þessa lands. Engum dettur í hug að leggja kennara og

forstjóra olíufélaga að jöfnu, þótt foreldrar og börn hafi áhyggjur af menntun
barna.

Útspil Vestfirðingsins sem stýrir Olís, að biðja þjóðina afsökunar og neita jafn-
framt að tjá sig var nokkuð nýstárlegt. Okkur viðskiptavinum þessara félaga svíður
samt nokkuð að fá ekki bætt meint tjón okkar. Við getum þó glaðst yfir stórum höll-
um sem hýsa starfsemina og ekki skemma glæsilegar verslanir þeirra í Reykjavík
og nágrenni fyrir. En létt er það í vasa. Hins vegar verður tvennt að umhugsunarefni.
Ríkidæmi bíleigenda, sem lýsir sér í mikilli jeppaeign, sem margir eyða miklu
bensíni benda til þess að mörgum bíleigendum sé nokk sama um bensínkostnað.
Það sáu forstjórarnir líka. Hitt vekur athygli að núverandi borgarstjóri skuli afsaka
sig með því að hafa verið látinn gera hlutina. Í hernaði hefur slíkt ekki dugað sem
afsökun, þótt reynt hafi verið. Þó var enn furðulegra að heyra hann bera við ungum
aldri, að hann hefði ekki verið nema 36 ára þegar hann stóð í verkunum hjá Olíufé-
laginu.

Kristins mál eru að komast í farveg. Kjördæmisráð Framsóknar samþykkti
traust á hann og Magnús Stefánsson, enda eins gott. Þeir voru valdir í fyrra. Skóla-
hald hefur riðlast og leita verður nýrra lausna til að koma í veg fyrir slík mennt-
unarslys framvegis. Greinilega þarf að stokka upp spilin og gefa á ný. Það getur
haft í för með sér breytingar sem ekki sést fyrir endann á. Bandaríkjamenn sjá um
sig, en við verðum að leysa okkar eigin vandamál áður en við gagnrýnum aðra. Það
er skýrt.

REKSTUR SKÍÐASKÁLANS
Ísafjarðarbær óskar eftir tilboðum í
rekstur skíðaskálans í Tungudal tíma-
bilið frá 1. janúar 2005 til 1. maí 2005.
Nánari upplýsingar fást hjá undirrit-
uðum á skrifstofu Ísafjarðarbæjar,
Hafnarstræti 1, og í síma 450 8000.
Umsóknarfrestur er til 24. nóv. 2004.

Íþróttafulltrúi Ísafjarðarbæjar,
Björn Helgason.

Vel heppnað konu-
kvöld á Vagninum

Konukvöld var haldið á
Vagninum á Flateyri á

laugardag. „Kvöldið
heppnaðist alveg frá-
bærlega og var mjög

skemmtilegt. Það myndast
alltaf öðruvísi stemning á

konukvöldum“, segir Ásdís
Jónsdóttir hjá Vagninum.

Meðal annars var boðið
upp á undirfatasýningu

fyrir bæði konur og karla,

kynningu á hjálpartækjum
ástarlífsins og breytt útlit

auk kvöldverðar.
Þá sýndi Hugrún Hilmars-
dóttir magadans við mikla
hrifningu viðstaddra. Við

borðhaldið sá bolvíska
söngkonan Hjördís

Jónsdóttir um tónlistina en
að lokum léku heimamenn

í hljómsveitinni Delta´44
fyrir dansi. Það var

verslunin Silfurtorg sem
stóð fyrir undirfatasýn-

ingunni og sá um förðun
fyrirsætanna og konunnar

sem fékk breytt útlit, en
Hárkompaníið sá um
hárgreiðslurnar. Páll

Önundarson kom við á
konukvöldinu og tók þar

meðfylgjandi myndir.
– thelma@bb.is
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> RÚV: 12. nóvember          kl. 21:55

Breska myndin Myrkfælni segir frá
ungum sjóndöprum dreng sem fara á
í augnaðgerð til að forða honum frá
algerri blindu. Hann ráfar um hverf-
ið sitt í London og telur sig sjá of-
beldismann veita blindum konum
eftirför. Hann fer að kanna málið og
þá byrjað ballið fyrir alvöru. Aðal-
hlutverk leika Fanny Ardant (mynd)
og Paul McGann.

Myrkfælni

> Stöð 2: 12. nóv.        kl. 20:30

Spennan magnast í Stjörnu-
leitinni á Stöð 2 en í þætti
kvöldsins verður ljóst hverjir
komast í 32 manna úrslit. Í
síðustu viku mættu liðlega
100 þátttakendur og þurftu
þá Bubbi, Sigga og Þorvald-
ur að fækka verulega úr hópnum. Í kvöld hefja 48 söng-
stjörnur keppni en 16 falla úr leik. Líkt og í fyrra eru
stelpur meirihluta keppenda í kvöld.

Hverjir komast í 32 manna úrslit?

> Sýn: 13. nóv.           kl. 02:00

Mikil hnefaleikaveisla verður
á Sýn í kvöld. Í aðalhlutverk-
um eru þekktar þungavigtar-
stjörnur en margir frægir
kappar mæta í hringinn í
Madison Square Garden þar
sem tveir titlar eru í húfi.
Meðal keppenda kvöldsins eru Evander Holyfield sem
berst gegn Larry Donald, John Ruiz og Andrew Golota,
Chris Byrd og Jameel McCline og Rahman og Meehan.

Þungavigtarstjörnur í boxinu

Helgarveðrið

Horfur á fimmtudag:Horfur á fimmtudag:Horfur á fimmtudag:Horfur á fimmtudag:Horfur á fimmtudag:
Vestan og síðar norðan-
átt, 10-15 m/s og víða él

eða slydduél. Kólnar niður
fyrir frostmark.

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Norðvestlæg átt og lítils-

háttar éljagangur norðan-
lands en léttir til annars

staðar. Vægt frost.
Horfur á laugardagHorfur á laugardagHorfur á laugardagHorfur á laugardagHorfur á laugardag

og sunnudag:og sunnudag:og sunnudag:og sunnudag:og sunnudag:
Suðvestlæg átt, strekk-
ingsvindur og hlýnandi
veður. Rigning, einkum
suðvestan og vestantil.

Spurningin

Netspurningin er birt vikulega
á bb.is og þar geta lesendur

látið skoðun sína í ljós. Aðeins
er tekið við einu svari frá hverri

tölvu. Niðurstöðurnar eru
síðan birtar hér.

Eiga stjórnendur olíu-
félaganna að sæta

ábyrgð vegna meints
samráðs félaganna?

Alls svöruðu 664.
Já sögðu 635 eða 98%

Nei sögðu 14 eða 2%
Veit ekki sögðu

15 eða 2%

Kirkjustarf

Hnífsdalskapella:Hnífsdalskapella:Hnífsdalskapella:Hnífsdalskapella:Hnífsdalskapella:
 Messa kl. 14 á sunnudag.

Kirkjuskóli kl. 13.
Flateyrarkirkja:

Söngguðsþjónusta á
sunnudag kl. 14. Unglinga-
hljómsveitin „Amma hans
Ívar“ spilar undir sönginn.

Hólssókn:
Guðsþjónusta á sunnu-
dag kl. 14. Kirkjuskóli á

þriðjudag kl. 17:15.

„Mun vafalaust syngja sig
oftar inn í hjörtu leikhúsgesta“

Ísfirðingurinn Þórunn
Arna Kristjánsdóttir hefur
hlotið mikið lof gagnrýn-

enda fyrir frammistöðu
sína í söngleiknum „Litla

stúlkan með eldspýturnar“
sem sýndur er í Íslensku

óperunni í Reykjavík. Leik-
húsrýnirinn Elísabet

Brekkan sagði um Þór-
unni að „bæði leikur

hennar og söngur var
fágaður og þótt ekki sé

beint um óperusöng að
ræða þá mun hún vafa-

laust syngja sig oftar inn í
hjörtu leikhúsgesta“.

Valgeir Skagfjörð segir um
Þórunni í Fréttablaðinu:
„Stúlkan syngur eins og
engill og er ófeimin að

gefa af sér. Það er sjald-
gæft að sjá og heyra

svona unga óreynda leik-
konu leika og syngja af
jafn mikilli tilfinningu“.

Þórunn Arna leikur titil-
hlutverk sýningarinnar, en
Ísfirðingurinn Brynjar Már

Brynjólfsson leikur götu-
strák. Sýningin hefur hlot-
ið mikla og góða umfjöll-

un og mikið lof, ekki síst
frá höfundum söngleiks-

ins sem allir mættu á
frumsýninguna. Sögðu

þeir uppfærsluna þá bestu
sem þeir hefðu séð og að

verkið hefði nú loksins hitt

listamenn sem skilja það.
Söngleikurinn er sýndur í

Íslensku óperunni alla
laugardaga og sunnu-

daga í nóvember og des-
ember. Miðasala fer fram

á opera.is og í miðsölu
Íslensku óperunnar.

– halfdan@bb.is

Brynjar Már og
Þórunn Arna að

lokinni frumsýningu.

Siglingastofnun hefur
undirritað samning til
fimm ára við Ævar Sig-
dórsson og Unu Lilju Ei-
ríksdóttur um afnot af
vitavarðarbústað á Horn-
bjargi. Frá þessu segir á
heimasíðu Siglingastofn-
unar. Segir þar að boðið
verði upp á svefnpokagist-
ingu í vitavarðarhúsinu en
auk þess verður opið
tjaldsvæði á Hornbjargi
að því er segir á síðunni.
Þá segir að formlegt leyfi
Ísafjarðarbæjar sé ókomið
en til standi að hefjast
handa næsta vor við við-
gerðir á húsinu og annan
undirbúning. Gúmmíbát-
ur verður á staðnum og
gera þau Ævar og Una
Lilja sér vonir um að starfs-
semin verði komin á fullt
skrið næsta sumar enda
húsið gott, umhverfið
ólýsanlegt og ekkert GSM-
samband að því er segir á
heimasíðu stofnunarinnar.

Ferðaþjónusta
á Hornbjargi

Fyrsta myndlistasýning Pálínu
Um 70 manns komu á opnun

myndlistasýningar Pálínu
Jóhannsdóttur á kaffihúsinu

Langa Manga á Ísafirði á
föstudag. „Sýningin gekk alveg

glimrandi vel og ég var hvött
til að halda áfram að mála“,

segir Pálína en þetta var
hennar fyrsta sýning. Af fjórtán
myndum á sýningunni seldust
tólf auk þess að pantaðar voru

þrjár sem enn á eftir að mála.
„Ég vonast til að geta sett upp

aðra sýningu um páskana“,
segir Pálína. – thelma@bb.is Fullt var út að dyrum.
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> RÚV: 13. nóv    kl. 22:40

Myndin Stóri Lebowsky segir
frá lúðanum Lebowsky sem fær
vini sína úr keilusalnum til að
hjálpa sér til að fá teppið sitt
bætt eftir að tveir þrjótar sem
taka feil á honum og auðmanni
me sama nafni pissa í það. Lúð-
in heimsækir milljónamæringinn
en þá lítur helst út fyrir að konu
þess síðarnefnda hafi verið rænt. Aðalhl: Jeff Bridges.

Stóri Lebowsky

Sælkeri vikunnar
er Þórdís Jóna Jakobsdóttir á Ísafirði

Holl sæl-
keraveisla

Sportið í beinni

SkjárEinn:SkjárEinn:SkjárEinn:SkjárEinn:SkjárEinn:
Laugardagur 13. nóv:
Kl. 12:00 – Enski boltinn:
Tottenham – Arsenal.
Kl. 15:00 – Enski boltinn:
Fulham – Chelsea
Kl. 17.15 – Enski boltinn:
Birmingham – Everton

Sunnudagur 14. nóv.:
Kl. 14:00 – Enski boltinn:
WBA – Middlesbrough
Kl. 16:05 – Enski boltinn:
Newcastle – Man. Utd.

Sýn:Sýn:Sýn:Sýn:Sýn:
Laugardagur 13. nóv.:
Kl. 15:00 – Meistaradeild:
Savehof – Haukar.

Sunnudagur 14. nóv.:
Kl. 13:50 – Ítalski boltinn:
Lecce – Juventus
Kl. 17:50 – Spænski boltinn:
Real Madrid – Albacete.
Kl. 19:50 – Spænski boltinn:
Real Betis – Barcelona

Canal+ Norge:Canal+ Norge:Canal+ Norge:Canal+ Norge:Canal+ Norge:
Miðvikudagur 10. nóv.:
Kl. 19:30 – Ítalski boltinn:
Juventus – Fiorentina.

Laugardagur 13. nóv.:
Kl. 12:00 – Enski boltinn:
Tottenham – Arsenal
Kl. 15:00 – Enski boltinn:
Fulham – Crystal Palace

Sunnudagur 14. nóv.:
Kl. 16:05 – Enski boltinn:
Newcastle – Man. Utd.

Canal+ Sport:Canal+ Sport:Canal+ Sport:Canal+ Sport:Canal+ Sport:
Miðvikudagur 10. nóv.:
Kl. 19:30 – Ítalski boltinn:
Brescia – AC Milan.

Laugardagur 13. nóv.:
Kl. 12:00 – Enski boltinn:
Southampton – Portsmouth
Kl. 15:00 – Enski boltinn:
Liverpool – Crystal Palace
Kl. 17.15 – Enski boltinn:
Birmingham – Everton

Sunnudagur 14. nóv.:
Kl. 14:00 – Enski boltinn:
WBA – Middlesbrough

Kanal 5 Danmark:Kanal 5 Danmark:Kanal 5 Danmark:Kanal 5 Danmark:Kanal 5 Danmark:
Fimmtudagur 11. nóv.:
Kl. 18:00 – Skandin. boltinn:
IFK Gautaborg - FV Cop.
Kl. 20:00 – Skandin. boltinn:
Bröndby – Tromsö

Laugardagur 13. nóv.:
Kl. 12:00 – Enski boltinn:
Tottenham – Arsenal
Kl. 19:00 – Spænski boltinn:
Valencia – R. Zaragoza.

Sunnudagur 14. nóv.:
Kl. 18:00 – Spænski boltinn:
Real Madrid – Albacete
Kl. 20:00 – Spænski boltinn:
Real Betis – Barcelona

Atvinna
óskast

29 ára fjölskyldumað-
ur óskar eftir vinnu á
Ísafirði. Er með vinnu-
vélaréttindi og meira-
próf.

Upplýsingar í síma
588 4152.

Hjá sælkera vikunnar er
hollustan í fyrirrúmi. Þórdís
býður upp á Skötuselsofnrétt
sem hún mælir með að borinn
sé fram með fersku salati og
grófu brauði. Þá býður hún
einnig upp á holla og matar-
mikla sælkerasúpu og heima-
gerða hollustu skyrköku sem
ætti að gleðja alla sælkera
sem vilja passa línurnar.

Skötuselsofnréttur

2-3 flök skötuselur (eða
annar fiskur)
3 perlulaukar
1 laukur
1 rauðlaukur
½ hvítlaukur
1 paprika
1-2 tsk karrý
1-2 tsk paprikuduft
1-2 msk smjör
2-3 dl hvítvín eða mysa
sósuþykkir (má sleppa)
4-6 beikonsneiðar

Saxið grænmetið og beik-
onið og steikið í potti með
smjöri. Hellið vökva út í og
látið malla í um 10 mínútur.
Hreinsið skötuselinn og þerr-
ið með pappír. Skerið í bita
og stráið yfir hann salti og
pipar. Blandið hráefnunum
saman og hellið jafninginum
í eldfast form svona 2 cm
þykkt og raðið svo fiski yfir.

Endurtakið þar til jafningur
og fiskur er búinn. Rífið pínu-
lítið af osti og ristaðri grófri
brauðsneið yfir. Bakið við
180° í um 10-15 mínútur.

Holl matarmikil
sælkerasúpa

1 l vatn
1 fiskiteningur
3 bréf herbalife kjúklinga-
súpa
2 dl hvítvín eða mysa
2 dl mjólk
Það grænmeti sem til er í
ísskápnum
Hægt er að nota afganga
t.d. af fiski eða kjúklingi

Sjóðið grænmetið í vatninu
með teningnum þar til það er
orðið vel mjúkt. Bætið herba-
life súpunni við. Að lokum er
fiski, kjöti eða kjúkling bætt
við og restinni af vatninu.
Látið malla í dágóðan tíma.

Heimagerð holl-
ustu skyrkaka

1 lítil dós jarðaberja-
skyr.is
1 lítil dós ástaraldin-
skyr.is
2 msk herbalife formúla
1 með jarðaberjabragði
1 pakki hafrakex (t.d
Haustkex)
1 msk smjör
Frosin ber

Hrærið saman skyrið og
herbalife formúluna í
blandara. Myljið hafrakex
og blandið saman við brætt
smjör. Setjið í form og
þjappið vel saman. Hellið
skyrblöndunni yfir og strá-
ið frosnum berjum yfir.
Setjið formið í frysti og
borðið hálffrosið.

Ég skora á Auði Helgu
Ólafsdóttur á Ísafirði að
vera næsti sælkeri vikunn-
ar.

Aðalfundur Róta
Aðalfundur Róta, félags áhugafólks um menningarfjölbreytni

verður haldinn á Hótel Ísafirði, sunnudaginn 28. nóvember kl. 14.
Venjuleg aðalfundarstörf.
Stjórnarkjör, Hrós Róta, tónlist með Kára Gíslasyni frá Ástralíu.

Toshiki Toma kemur og segir okkur frá störfum sínum í þágu innflytj-
enda. Nýir félagar eru velkomnir.

Stjórnin.

Fjölbreytt útgáfuhátíð Lýðs læknis
Fjöllistamaðurinn Lýður

Árnason, læknir á Flateyri,
og félagar verða með út-

gáfuhátíð í Lista- og
menningarverstöðinni

Hólmaröst á Stokkseyri nk.
laugardag, 13. nóvember,

vegna geisladisks sem
hann er að gefa út. Meðal

þeirra sem koma fram
með hljómsveit Lýðs eru

Jón Rósmann Mýrdal
söngvari og Illugi Gunn-
arsson píanóleikari, sem

jafnframt er aðstoðarmað-
ur Davíðs Oddsonar utan-
ríkisráðherra. Hljómsveitin
Gifsarnir frá Tónlistarskóla

Árnesinga kemur einnig
fram og leikur úrval

Kinks-laga. Ólafur Helgi
Kjartansson, sýslumaður
á Selfossi og fyrrverandi

sýslumaður á Ísafirði mun
takast á við Þorgeir Ást-

valdsson dagskrárgerðar-
mann á Bylgjunni í popp-

gátu. Má búast við
spennandi keppni þar

sem báðir þykja fróðir um
sögu poppsins. Guðni

Ágústsson landbúnaðar-
ráðherra mun flytja ávarp
og afhenda Hrútavinafé-

laginu Örvari á Suður-
landi glæsilegan upp-

stoppaðan hrút sem áður
var á skrifstofu Kaupfélags
Árnesinga en eftir að veldi
þess dapraðist telur Guðni
að hrúturinn sé best varð-

veittur meðal hrútavina.
Lýður hefur áður gefið út

marga hljómdiska og
framleitt kvikmyndir eins

og „Í faðmi hafsins“. Á há-
tíðinni verður sýnt brot úr

nýrri mynd Lýðs, Reynis
Traustasonar og Jóakims
Hlyns Reynissonar. Fjallar
hún um „Ísmanninn“ Sig-

urð Pétursson á Grænlandi
sem drap hákarl þar með

berum höndum. Hátíðin er

hluti af margþættu mann-
lífs- og menningarsam-
starfi Sunnlendinga og

Vestfirðinga. Allir eru

hjartanlega velkomnir á
útgáfuhátíðina og að-
gangseyrir er enginn.

– thelma@bb.is

Lýður Árnason.

Örn Elías Guðmunds-
son, sem betur er þekktur
sem Mugison, hefur gefið
út plötuna Mugimama, is

this monkey music. Örn
Elías segist hafa unnið að

henni í og með öðrum
verkefnum í ár. „Ég vann

hana að mestu leyti á Ísa-
firði í sumar, í húsi við

Hafnarstræti“, segir Örn
Elías. Aðspurður um það

hvernig nýja platan sé
samanborin við Lonely

mountain, fyrri skífu Arn-
ar, segir hann: „Þessar

plötur eru nokkuð svipað-
ar, en þessi nýja er bara

aðeins betri.“ Haldnir

verða útgáfutónleikar í
sal Edinborgarhússins á

Ísafirði laugardaginn 13.
nóvember. Með Erni spila

þá Pétur Þór Benedikts-
son og Rúna „Mugi-

mama“ Esradóttir. Þess
má geta að þegar Örn

spilaði á tónlistarhátíðinni
Airwaves í Reykjavík fyrir

rúmri viku steig faðir
hans Guðmundur „Papa-
mug“ Kristjánsson, hafn-
arstjóri Ísafjarðarbæjar, á

svið með syni sínum og
söng eitt lag. Ísfirðingar
verða að bíða og vona

að sá leikur verði endur-
tekinn. – halfdan@bb.is

Mugison gefur
út nýja plötu

Örn Elías Guðmundsson.
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Aukinn samkeppni á tölvumarkaðnum á Ísafirði

BT-tölvur opna
verslun á Ísafirði

B.T.-tölvur opnar verslun
á Ísafirði laugardaginn 27.
nóvember. Verslunin verður
til húsa í Pollgötu, við hliðina
á Ísafjarðarapóteki. Verslun-
arstjóri hefur verið ráðinn
Rúnar Rafnsson. Að sögn
Guðmundar Magnasonar

framkvæmdastjóra fyrirtækis-
ins er verið að ganga frá samn-
ingum við þjónustufyrirtæki
hér vestra.

„Við viljum bjóða góða
þjónustu á Ísafirði og þess
vegna leggjum við mikið upp
úr því að hér verði til staðar

þjónusta við þau tæki sem við
seljum. Mér sýnist það vera
að ganga upp og þess vegna er
fátt því til fyrirstöðu að við
getum opnað á Ísafirði sam-
bærilega verslun og við rekum
á öðrum stöðum á landinu“,
segir Guðmundur.

Fyrir utan höfuðborgar-
svæðið rekur fyrirtækið versl-
anir á Selfossi, Egilsstöðum
og Akureyri. BT hefur frá upp-
hafi selt ýmis þekkt vörumerki

og skiptist niður í þrjár deildir;
tölvudeild, raftækjadeild og
afþreyingardeild. Að sögn
Guðmundar verður sama verð
í versluninni hér og í öðrum

verslunum BT enda er það
stefna fyrirtækisins að bjóða
alls staðar sama verð, hvar
sem er á landinu.

– hj@bb.is

BT opna verslun í Pollgötu í lok mánaðarins.

Lægsta bensínverð á landinu er hjá nýrri bensínstöð Orkunnar í Súðavík

Bensínstöð Orkunnar var
opnuð í Súðavík á miðviku-
dagskvöld í síðustu viku og
daginn eftir var bensínverð þar
og á stöð Orkunnar á Eiðistorgi
hið lægsta á landinu. Bensín-
verð í Súðavík lækkaði um
6,4% með tilkomu Orkunnar.
Bensínverð á Ísafirði er nú
107,50 krónur. Fyrripart mið-
vikudags höfðu viðskiptavinir
Skeljungs í Súðavík greitt
108,50 krónur fyrir lítrann af
95 oktana bensíni og 51,80

krónur fyrir lítrann af díselolíu.
Þegar stöð Orkunnar opnaði
hafði verðið lækkað í 103,60
fyrir lítrann af 95 oktana ben-
síni og 49,20 krónur fyrir lítr-
ann af díselolíu. Auk þess geta
viðskiptavinir Orkunnar feng-
ið tveggja krónu afslátt með
því að kaupa svokallað Ben-
sínfrelsi. Lækkaði því bensín-
verð í Súðavík um 4,5-6,4%
eftir því með hvaða hætti greitt
er fyrir bensínið. Að sama
skapi lækkaði verð díselolíu

um 5-8% með tilkomu Ork-
unnar.

Gunnar Skaptason fram-
kvæmdastjóri Bensínorkunnar
ehf. hefur látið hafa það eftir
sér að ástæða þess að opnuð er
stöð í Súðavík sé sú að bæjar-
stjórn Ísafjarðarbæjar veitti
fyrirtækinu ekki lóð undir ben-
sínstöð. Lækkun verðsins í
Súðavík er óneitanlega mikil
búbót fyrir neytendur við Djúp
því löngum hefur eldsneytis-
verð þar verið með því hæsta

á landinu.
Verð á bensíni lækkaði hjá

Bensínstöðinni á Ísafirði í kjöl-
far opnunar bensínstöðvar
Orkunnar í Súðavík. Á fimm-
tudagsmorgun var verðið á Ísa-
firði 107,50 krónur fyrir lítr-
ann af 95 oktana bensíni en
var fljótlega lækkað í 104,60
krónur á lítrann, sjái kaupand-
inn um dælingu eldsneytisins
sjálfur. Nemur lækkunin 2,7
prósentum. Er bensínverð því
einni krónu hærra á Ísafirði en

í Súðavík. Þá lækkaði verð á
díselolíu á Ísafirði úr 50,80
krónur á lítrann í 50,20 krónur.
Hafi viðskiptavinur safnkort
frá Essó getur hann fengið
krónu til viðbótar í afslátt. Fyr-
ir réttum mánuði síðan þurftu
bíleigendur á Ísafirði að greiða
110,5 krónu fyrir lítrann af 95
oktana bensíni, og er þar reikn-
að með 3 krónu sjálfsafgreið-
sluafslætti. Hefur bensínverð
á Ísafirði því lækkað um 5,34%
á einum mánuði.  – hj@bb.is

Starfsmenn Bensínorkunnar
undirbúa opnun stöðvarinn-
ar í Súðavík.

Bensínverð hefur lækkað
um 5,34% á einum mánuði

Bæjarins besta 20 ára

64 síðna afmæl-
isblað komið út

Í tilefni af 20 ára afmæli
Bæjarins besta, 14. nóvem-
ber nk., er komið út 64 síðna
afmælisrit sem dreift verður
í öll hús á útbreiðslusvæði
blaðsins um helgina. Í af-
mælisritinu er stiklað á stóru
í sögu blaðsins, birtar gamlar
og áhugverðar fréttir, auk
þess sem hinir ýmsu aðilar
tjá sig um kosti og galla
blaðsins, gildi þess fyrir
fjórðunginn og framtíðina.
Þá er í blaðinu ítarlegt viðtal
við Jón Pál Halldórsson,
fyrrum framkvæmdastjóra
Hraðfrystihússins Norður-
tangans á Ísafirði.

Þess má geta að hægt er
að nálgast blaðið á pdf-formi
á forsíðu bb.is.

– halfdan@bb.is

Forsíða afmælisritsins.

Kristjáni Haraldssyni framkvæmdastjóra Orkubús Vestfjarða hf.

Var ókunnugt um skiptingu við-
skiptanna á milli olíufélaganna

Kristján Haraldsson fram-
kvæmdastjóri Orkubús Vest-
fjarða segist ekki hafa gert sér
grein fyrir þeirri skiptingu sem
við lýði var á olíuviðskiptum
félagsins því hann hafi talið
sig vera í viðskiptum við Olíu-
félag útvegsmanna á Ísafirði,
umboðsaðila Skeljungs og
Olís. Skeljungur hf. hafi síðar
gert Orkubúinu tilboð um við-
skipti sem ákveðið hafi verið
að taka. Eins og komið hefur
fram í fréttum kemur Orkubú
Vestfjarða nokkuð við sögu í
skýrslu Samkeppnisráðs um
meint samráð olíufélaganna.
Sagt er frá samskiptum olíufé-

kom Orkubúið í okkar hlut en
var skipt að jöfnu áður“.

Kristján Haraldsson orku-
bússtjóri segist ávallt hafa litið
svo á að Orkubú Vestfjarða
væri í olíuviðskiptum við
Olíufélag útvegsmanna á Ísa-
firði og honum hafi verið
ókunnugt um skiptingu við-
skiptanna á milli olíufélaganna
eins og segir frá í skýrslunni.

„Síðar kom tilboð frá Skelj-
ungi um viðskipti með afslátt-
arkjörum sem við töldum hag-
kvæmt og ákváðum að taka.
Að það væri hluti af samráði
félaganna hvarflaði ekki að
okkur“, segir Kristján.

laganna í kjölfar óskar Orku-
bús Vestfjarða um afslátt af
miklum olíuviðskiptum eftir
náttúruhamfarirnar á Vest-
fjörðum árið 1995. Þá kemur
einnig fram í skýrslunni að
stórum viðskiptavinum Olíu-
félags útvegsmanna á Ísafirði
hafi verið skipt á milli Skelj-
ungs og Olís „eins og gildandi
samningar segja til um“.

Í skýrslunni kemur einnig
fram að síðar hafi olíuviðskipti
við Orkubú Vestfjarða komið
í hlut Skeljungs eða eins og
segir í tölvupósti sem einn af
starfsmönnum Skeljungs sendi
forstjóra sínum: „(í)
uppskiptum viðskipta milli
okkar og Olís hjá OÚ (Olíufé-
lag útvegsmanna á Ísafirði,
innsk. blaðsins) á sínum tíma
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