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,,Þeim, sem búa í hárri höll,
hollast mun að geyma
trú, sem áður flutti fjöll,
en fýkur nú sem lausamjöll
í stormum þeirra tíma, er Guði gleyma.“

Stutt er í síðasta sunnudag í jólaföstu. Á aðventukransinum bíður fjórða kertið eftir
að kveikt verði á því, Englakertið, sem minnir á þá sem fluttu fregnina um atburðinn
sem við minnumst á hverjum jólum: ,,Verið óhræddir, því sjá ég boða yður mikinn
fögnuð, sem veitast mun öllum lýðnum: Yður er í dag frelsari fæddur, sem er Kristur
Drottinn.“

Álykta má sem svo að umbrotatímar síðustu aldar, þegar Íslendingar tóku að rétta úr
kútnum eftir margra alda kyrrstöðu á öllum sviðum, hafi valdið hugarangri höfundar
tilvitnaðs erindis yfir hnignandi trú á handleiðslu himnaföðurins til takmarkalausar
dýrkunar á veraldlegum gæðum, sem mörgum fannst fylgja í kjölfar hinna miklu og
skjótu breytinga og vaxandi velmegunar. Trú manna á mátt sinn og megin sló í takt við
tíðarandann. Almættisins þótti ekki lengur þörf líkt og áður þegar almenningur hafði

ekki annað að leita.
,,Löglegt en siðlaust“, eru fleyg orð Vilmundar heitins Gylfasonar um ýmislegt er

honum þótti miður fara í samfélaginu. Í nokkuð stóryrtri og hvassri umræðu í þjóðfé-
laginu undanfarið hefur siðfræði borið oftar en ekki á góma. Kannski ekki að ástæðu-
lausu. Siðferðileg fötlun einstaklinga er staðreynd, ef marka má innlegg rektors Há-
skóla Íslands í umræðu á málþingi, sem tileinkað var Evrópuári fatlaðra. Vonandi er-
um við ekki svo langt leidd í sjálfsfögnuði yfir eigin ágæti og stöðu, að okkur sé varnað
sýn á því sem betur má fara.

,,Ef ég mínar bænir bið,
blessun hlýt og sálarfrið
og glatast aldrei Guðs úr náðarhendi.“
Í harðri veröld baráttu um auð, völd og áhrif, ofbeldis og tortryggni, hefur aldrei

verið meiri þörf fyrir trúartraust eins og felst í þessum fáu, einföldu orðum, en nú, ein-
staklinga og þjóða í milli.

Bæjarins besta sendir lesendum sínum nær og fjær og landsmönnum öllum hugheilar
óskir um gleðileg jól og frið og farsæld á komandi ári.                                          s.h.

(Tilvitnun: Hjörtur Gíslason, Vökurím.)

Í stormum þeirra tíma

Fiskflutningabíll fór útaf í Breiðadal
Fiskflutningabíll fór útaf

í Breiðadal skammt neðan
gangamunna Vestfjarða-
ganga á mánudagsmorgun.
Mikil hálka var á veginum
og átti hún sinn þátt í óhapp-
inu. Bifreiðin, sem var full-
lestuð af fiski, var á leið upp
Breiðadal þegar ökumaður
virðist hafa misst stjórnina
og valt hún á hliðina upp
fyrir veg.

Ökumaðurinn kenndi
eymsla og fór á sjúkrahúsið
á Ísafirði til skoðunar. Ekki
var vitað um skemmdir á
bifreiðinni þegar blaðið fór
í prentun. Svo mikil hálka
var í Breiðadal að sandbera
þurfti veginn áður en hafist
var handa við að koma flutn-
ingabifreiðinni uppá hann að
nýju.                   – hj@bb.is Fiskflutningabíllinn valt sem betur fer upp fyrir veg.

Jólaglaðningur Samkaupa á Ísafirði

Fimm heppnir viðskipta-
vinir fengu jólaglaðning

Fimm heppnir viðskiptavin-
ir Samkaupa á Ísafirði voru
dregnir út í jólaglaðningi versl-
unarinnar á föstudag. María
Aðalbjarnardóttir Stakkanesi
8 og Anna Magnúsdóttir Stór-
holti 9 hrepptu Evrópuferð
með Icelandair og Bára Einars-
dóttir Sætúni 3, Margrét
Högnadóttir Hlíðarvegi 8 og
Þórdís Guðmundsdóttir Stór-
holti 7, fengu stórar matarkörf-
ur. Vinningshafar eru allir bú-
settir á Ísafirði.

Undanfarnar vikur hafa þátt-
tökuseðlarnir birst í vikublað-
inu Bæjarins besta. Þátttak-
endur hafa klippt þá út og
skilað með áfastri kassakvittun
frá Samkaupum í verslunina á
Ísafirði. Haukur Benediktsson,
hjá Samkaup á Ísafirði, segir

þátttöku hafa verið afar góða.
„Það væri gaman að telja

þetta við tækifæri en a.m.k.
erum við með fullan kassa af

þátttökuseðlum“, sagði Hauk-
ur Benediktsson, verslunar-

stjóri Samkaupa í samtali við
blaðið.          – kristinn@bb.is

Haukur Benediktsson ásamt hinum heppnu.
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HSV-jakkar og -gallar í jólapakkann!
Seljum HSV-jakka og -galla að Hrannargötu 2,

miðvikudaga til föstudaga frá kl. 15-17.
Tilvalið í jólapakkann!

Ath! Ekki er hægt að greiða
með greiðslukortum
Sjá nánar á www.hsv.is

Til sölu!
Einbýlishúsið að Hjallastræti 34 í Bolung-

arvík er til sölu. Húsið er 113,9m² á einni
hæð ásamt 59,2m² kjallara með bílskúr.
Húsið er ný einangrað að utan og klætt
með Garðastáli. Nýtt gler í öllum gluggum.
Ný fjarvarmaveita. Húsið er laust 1. apríl
2004. Tilboð óskast.

Upplýsingar gefur Jón í símum 456 7440
og 456 7293.

Leirkerasmiðurinn Ólöf
Björk Oddsdóttir, eða Lóa
Odds eins og hún er gjarna
nefnd í daglegu tali Vest-
firðinga, opnaði á laugardag
sýningu á verkum sínum í
Slunkaríki á Ísafirði.

Ólöf lærði leirkeragerð á
Ölandi í Svíþjóð í listiðnað-
arskóla sem heitir Capella-
gården og útskrifaðist þaðan
1985. Síðan hefur hún unnið

að list sinni og er með lítið
verkstæði á Suðureyri. Hún
hefur tekið þátt í samsýn-
ingum í Svíþjóð, Danmörku,
Austurríki og Ítalíu auk
þriggja einkasýninga á Ís-
landi.

Hún sýnir að þessu sinni
ýmsar gerðir súpuskála og
einnig ýmiskonar krukkur.
Sýningin er sölusýning.

– hj@bb.is

Lóa Odds sýn-
ir í Slunkaríki

Listamaðurinn Ólöf Björk Oddsdóttir ásamt hluta verkanna.

Mat á umhverfisáhrifum lagningar 28,3 km vegarkafla í Djúpi

Fallist á þverun Mjóa-
fjarðar og Reykjafjarðar

Skipulagsstofunun úrskurð-
aði á mánudag um mat á um-
hverfisáhrifum lagningar 28,3
km vegarkafla Djúpvegar frá
Eyrarhlíð í Ísafirði að Hörtná
við utanverðan Mjóafjörð.
Fyrirhugaður vegur liggur út
með vestanverðum Ísafirði,
um vestanvert Reykjanes, yfir
Reykjarfjörð á Laufskálaeyri,
þaðan fyrir Sveinhúsanes, um
Vatnsfjörð, yfir Vatnsfjarðar-
háls og yfir Mjóafjörð um
Hrútey að slitlagsenda utan
Hörtnár. Á leiðinni þarf að

leggja 60 metra langa brú yfir
Reykjafjörð, 9 metra langa brú
yfir Vatnsfjarðarós og 100
metra langa brú yfir Hrúteyjar-
sund. Í núverandi samgöngu-
áætlun er gert ráð fyrir að þess-
um framkvæmdum ljúki árið
2012.

Skipulagsstofnun telur að
áhrif af lagningu vegarins
verði einkum á umferðarör-
yggi, landslag og fornleifar en
einnig á gróður, fugla, sjávar-
föll, fjöru og botndýralíf Mjóa-
fjarðar.

Skipulagsstofnun telur að
vegarlagningin muni ekki hafa
veruleg áhrif á sjávarföll, fjöru
og botndýralíf í Mjóafirði og
Reykjarfirði og lagning vegar-
ins muni bæta umferðarör-
yggi. Þá telur stofnunin áhrif
vegagerðar á Vatnsfjarðarhálsi
og fyrir Vatnsfjarðarnes á
gróður, fugla og landslag
ásættanleg. Á Vatnsfjarðar-
hálsi telur stofnunin að þurfi
að afmarka búsvæði hrísastar-
ar næst veginum. Tryggja þurfi
að ekkert rask verði utan fram-

kvæmdasvæðis og dregið
verði úr skerðingu á vatns-
miðlun til votlendis eins og
kostur er. Þá telur stofnunin
áhrif vegagerðar á gróður,
fuglalíf og landslag út vestan-
vert Reykjanes og fyrir Reykj-
arfjörð ásættanleg.

Skipulagsstofnun telur að
umrædd leið muni valda raski
á gróðri í Hrútey en að áhrifin
verði ásættanleg. Hins vegar
munu áhrif á fugla í Hrútey
verða veruleg þar sem vegur-
inn muni liggja mjög nálægt
æðarvarpinu í eynni og líkur
séu á auknu aðgengi minks og
refs er valdi raski á fuglalífi í
eynni með tilkomu vegar-
ins.Stofnunin bendir á að leyfi
Fornleifaverndar ríkisins
vegna vegalagningar um Hrút-
ey liggi ekki fyrir en það leyfi
er háð niðurstöðu fornleifa-
könnunar á rústum í eynni.
Skipulagsstofnun telur að
Vegagerðin þurfi að fara að
skilyrðum Fornleifaverndar
ríkisins hvað það varðar.

Í úrskurðinum er vakin at-
hygli á því að þverun Reykj-
arfjarðar er ekki í samræmi
við aðalskipulag Súðavíkur-
hrepps 1999-2018. Því þurfi
að breyta skipulaginu.

Að framansögðu fellst
skipulagsstofnun á fyrirætlanir
Vegargerðarinnar með eftir-
farandi skilyrðum: Vegagerð-
in merki fornleifar innan 100
m frá vegi og girði bæjarstæði
Voga og Eyri. Mæla þarf upp
Laufskálavörðu og stekk við
bæinn Eyrar, ljósmynda og
hnitsetja. Vegagerðin þarf að
standa fyrir könnun á forn-
leifum rústa í Hrútey sem
munu lenda í vegstæðinu í
samráði við Fornleifavernd
ríkisins og fara að þeim tillög-
um að mótvægisaðgerðum
sem stofnunin kann að gera
vegna áhrifa á fornleifar í Hrút-
ey. Vegagerðin þarf að af-
marka búsvæði hrísastarar á
Vatnsfjarðarhálsi ofan Skála-
víkur í samráði við Umhverf-
isstofnun.

Samkvæmt lögum má kæra
úrskurðinn til umhverfisráð-
herra og rennur kærufrestur út
þann 21. janúar 2004.

– hj@bb.is

Elías Oddsson í Miðfelli og Guðmundur Kristjánsson, hafnarstjóri.

Glatt á hjalla á litlu jól-
unum hjá Ísafjarðarhöfn

Hafnarverkamenn og -
kontóristar glöddust saman
yfir komu jólanna á litlu
jólunum hjá Ísafjarðarhöfn
sem haldin voru á föstudag í
Tjöruhúsinu í Neðstakaup-
stað. Áralöng hefð er litlu
jólunum hjá höfninni á að-
ventunni en þá er starfs-
mönnum, helstu viðskipta-
mönnum og velunnurum
boðið til jólasamsætis. Hjalti
Þórarinsson sá um að sken-
kja viðstöddum viðeigandi
öl eftir því hvort menn voru
gangandi eða akandi og
Rúna Esradóttir flutti jólalög
á skemmtara. – kristinn@bb.is

Jóna Símonía Bjarnadóttir sagnfræðingur, Þorbjörn Jó-
hannesson bæjarverkstjóri og Sigurður Mar Óskarsson
bæjartæknifræðingur.

Ragnheiður Hákonardóttir formaður hafnarstjórnar, Ragnar Ágúst Kristinsson hjá
Gámaþjónustu Vestfjarða og Þórir Örn Guðmundsson hjá Ísafjarðarbæ.
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Jólahugvekja
kærleika Jesú Krists.

Og hvert og eitt okkar á tákn um minningar fyrri
jóla, jóla bernskunnar, fyrstu jólanna í sambúðinni,
fyrstu jólanna með börnunum.

Ég geri ráð fyrir að mörgum sé eins farið og
mér, þegar ég tek fram jólaskrautið og fer að
skreyta fyrir jólin. Ég fyllist angurværri tilfinningu,
þegar ég handleik þessa muni sem allir eru mér
afar kærir.

Allir hafa þeir átt sér stað, stundum hefur orðið
að finna þeim nýjan stað, það getur reynst erfitt,
jafnvel svo erfitt að sá nýi staður finnst ekki, það
er alltaf sárt.

Allir þessir munir tengjast fólki sem mér þykir
vænt um.

Jólasveinarnir sem við bjuggum til börnin mín
og ég og jólasveinalandið sem útbúið var í glugga-
kistunni.  Nú er gluggakistan önnur, en sumt af
jólasveinunum fylgir mér enn.

Jólatréð – furutréð, með kertaseríunni, englun-
um, bjöllunum og nú á síðari árum fallegu  rauðu
jólahjörtunum – og þá kemur upp í hugann mynd
af konu sem ekki er lengur með okkur, en á stóran
hluta í minningum mínum og kenndi mér marga
hluti.

Eða jólatréð sem hann pabbi bjó til.  Það hefur
nú  fundið nýjan stað, óralangt frá uppruna sínum.
Því tengjast minningar bernskunnar, unglingsár-
anna, allra áranna þegar haldin voru sameiginleg
jól heima á Ísafirði.

Ýmsir nýir hlutir hafa svo bæst við í safnið.
Nýtt jólaskraut sem valið hefur verið vegna þess
að það passaði á nýjan stað og gjafir þegnar frá

Einu sinni sendi Guð þrjá engla til að finna tré,
sem hentaði sem jólatré.  Þetta voru englar trúar,
vonar og kærleika. Þeir flugu af stað yfir fjöll og
dali. Nýfallinn snjór lá yfir öllu, og það stirndi á
hann í stjörnuskininu.  Á leiðinni töluðu þeir um
hvers konar tré þeir ættu að velja.

Engill trúarinnar sagði:  ,,Tréð, sem ég kýs, á að
vera beinvaxið og toppur þess á að teygja sig í átt
til himins.  Það á að bera krossins tákn á greinum
sínum.”

Engill vonarinnar sagðu:  ,,Ég kýs það tré, sem
visnar ekki, heldur er grænt bæði sumar og vetur.”

Engill kærleikans brosti blíðlega og sagði:  ,,Það
tré, sem ég kýs á að vera vinalegt tré, sem breiðir
út greinar sína, og gefur skjól öllum smáfuglum í
skóginum.”

Og englarnir flugu um og leituðu að hina eina
rétta tré. Þeir fundu það. Hvaða tré varð svo fyrir
valinu? Jú, það var grenitréð. Grenitréð hefur
krossins tákn á greinum sínum, það er sígrænt ár-
ið um kring og það veitir fuglum himinsins skjól.

Þegar englarnir höfðu fundið tré, vild hver þeirra
gefa trénu gjöf.

Engill trúarinnar gaf því skínandi jólaljós, sem
á að minna á Hann, sem er ljós heimsins.

Engill vonarinnar setti gullstjörnu á toppinn til
að minna á stjörnuna sem lýsti leiðina til Betlehem.

Engill kærleikans hlóð jólagjöfum við fót trésins.
Þannig minnti hann á gjafirnar sem vitringarnir
færðu Jesúbarninu – gullið – reykelsið og myrruna.

Já, jólin bera með sér fjölmörg tákn trúar og

þeim sem vildu hlúa að mér í nýjum heimkynnum.

Jólin, minningar og hefðir þeim tengdar eru
okkur mikilvæg í hversdagslegu amstri á að-
ventunni.  Það er ósk mín til þín, lesandi góður, að
þú eigir ríkan sjóð góðra minninga sem lýsa í
skammdegismyrkrinu.

Megi stjarnan bjarta sem kviknaði á jólanótt
lýsa vegu þína og söngurinn frá Betlehemsvöllum
óma í eyrum þínum.

Dýrð sé Guði í upphæðum, og friður á jörðu
með mönnum, sem hann hefur velþóknun á.

Guð gefi þér góðar stundir.

Lára G. Oddsdóttir,Lára G. Oddsdóttir,Lára G. Oddsdóttir,Lára G. Oddsdóttir,Lára G. Oddsdóttir,
sóknarprestur á Valþjófsstaðsóknarprestur á Valþjófsstaðsóknarprestur á Valþjófsstaðsóknarprestur á Valþjófsstaðsóknarprestur á Valþjófsstað
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Monika og Páll nutu fulltingis Kammerkórsins. Mynd: Þorsteinn J. Tómasson.

Ísafjarðarkirkja

Páli Óskari, Moniku og
Diddú klappað lof í lófa

Óhætt er að segja að
söngstjarnan Páll Óskar
Hjálmtýsson og Monika
Abendroth hörpuleikari

hafi fengið hlýjar og
góðar viðtökur á tónleik-

um sínum í Ísafjarðar-
kirkju á sunnudag.

Stóra systir Páls, eins
og hann komst sjálfur að

orði, stórsöngkonan
Sigrún Hjálmtísdóttir

eða Diddú flutti að auki
með þeim nokkur lög.

Samsöngur systkinanna
þótti tilfinningaríkur og

má jafvnvel segja að
hann hafi brætt sig inn í
hjörtu tónleikagesta. Að

lokum nutu Páll og
Monika fulltingis heima-

manna í Kammer-
kórnum við flutning

þriggja laga.

KFÍ stóð fyrir tónleikun-
um og er ætlunin að verja

ágóða þeirra til kaupa á

sjónvarpi og mynddiska-
spilara fyrir Svæð-

isskrifstofu um málefni

fatlaðra á Vestfjörðum.
– kristinn@bb.is

Monika, Páll Óskar og Diddú.

Jóladraumur Dickens sýndur í Sundhöll Ísafjarðar

Fögnuðu yfirbót Ebe-
nesar á Jóladraumi LL

Ungir sem aldnir fögn-
uðu yfirbót Ebenesar

Scrooge á frumsýningu
Litla Leikklúbbsins á

Jóladraumi Charles Dick-
ens á laugardag. Sýnt var á
loftinu fyrir ofan Sundhöll

Ísafjarðar þar sem bóka-
safnið var áður til húsa.

Um er að ræða nýja leik-
gerð þessa þekkta verks

sem leikstjórinn Elfar Logi
Hannesson vann ásamt

leikhópnum. Fjórir leikarar
taka þátt í sýningunni þau
Anton Sigurður Halldórs-
son, Ester Ösp Guðjóns-

dóttir, Gunnar Þorri

Þorleifsson og Hallgrímur
Hróðmarsson. Kristinn

Níelsson, skólastjóri Tón-
listarskóla Bolungarvíkur,
samdi og flytur tónlistina í

sýningunni.
Sýningin er sérstaklega

sniðin að þörfum yngstu
áhorfendanna en þess gætt

að hún sé ekki síður
skemmtileg fyrir þá sem

þeim fylgja. Næstu sýningar
verða laugardaginn 20.

desember kl. 16 og sunnu-
daginn 21. desember kl. 16.

Hægt er að panta miða í
síma 456 3022.

– kristinn@bb.is Hallgrímur, Ester, Elfar Logi, Anton, Kristinn og Gunnar.
Leikstjóri sýningarinnar er
Elvar Logi Hannesson.

GJALDKERI / BÓKARI
Óskum eftir að ráða gjaldkera / bókara
á bæjarskrifstofu Ísafjarðarbæjar.
Starfssvið:
· Gjaldkeri
· Bókhaldsvinna
·  Innheimta
· Afgreiðsla
Menntunar- og hæfniskröfur
· Stúdentspróf eða sambærileg
  menntun.
· Bókhaldskunnátta
· Góð almenn tölvukunnátta
· Nákvæmni og sjálfstæði í vinnu-
  brögðum eru kostir.
Í boði er starfsumhverfi þar sem tekist
er á um krefjandi verkefni og þátttaka
í innleiðingu á nýju fjárhagskerfi.
Laun samkvæmt kjarasamningum
bæjarstarfsmanna og Launanefndar
sveitarfélaga.
Upplýsingar veitir Þórir Sveinsson,
fjármálastjóri í síma 450 8000. Við-
komandi þarf að geta hafið störf 2.
janúar 2004. Skriflegum umsóknum
ásamt upplýsingum um menntun og
fyrri störf sendist inn fyrir 22. desem-
ber 2003 á bæjarskrifstofuna eða í
tölvupósti til thorir@isafjordur.is

Auglýsendur
athugið?

Síðasta tölublað Bæjarins besta á þessu
ári kemur út þriðjudaginn 30. desember.
Skilafrestur auglýsinga er fyrir hádegi
þriðjudaginn 23. desember.

Fyrsta tölublað á nýju ári kemur út fimmtu-
daginn 8. janúar. Skilafrestur auglýsinga
er þriðjudaginn 6. janúar.
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Sigríður Björk Guðjónsdóttir, sýslumaður á Ísafirði, leggur lokahönd á borðskreytingar.

Zontaklúbburinn Fjörgyn á norðanverðum Vestfjörðum

Hátíðlegur blær yfir
jólafundi klúbbsins

Zontaklúbburinn Fjör-
gyn, sem starfar á norðan-
verðum Vestfjörðum, hélt
jólafund sinn í Safnaðar-
heimili Ísafjarðarkirkju

sunnudaginn 7. desember
og er óhætt að segja að há-

tíðlegur blær hafi svifið
yfir vötnum. Fjörgyn er

einn af sjö Zontaklúbbum
á Íslandi og tilheyrir al-

þjóðlegri hreyfingu kvenna
sem hefur þá hugsjón að

mannréttindi og frelsi
kvenna í heiminum verði

tryggt og þeim í engu mis-
munað vegna kynferðis

síns.  Klúbburinn hittist
einu sinni í mánuði yfir

vetrartímann en sérstök
viðhöfn er höfð í tilefni

jólanna. Byrjað var í Ísa-
fjarðarkirkju þar sem

strengjasveit Tónlistar-
skóla Ísafjarðar lék nokk-
ur lög. Þá voru teknir inn
nýir félagar við hátíðlega

athöfn. Að því loknu sungu
konurnar saman en gengu

síðan til hátíðarborðs í
safnaðarheimili kirkjunn-

ar. Umgjörð fundarins var
glæsileg, borð fagurlega

skreytt og ilmurinn úr eld-
húsinu afar lokkandi. Kon-

urnar nutu jólastemmn-
ingarinar fram eftir kvöldi

með sögum, ljóðum sálm-
um, og jólapökkum.

Zontaklúbburinn Fjörgyn
styrkir margvíslegt starf

bæði í sínu nánast um-
hverfi og á heimsvísu.

Ragnheiður Hákonardótt-
ir, formaður klúbbsins,
segir góðan anda ríkja í

hópnum og konurnar séu
mjög samtaka um að vinna

að hugsjónum félagsins.
Helsta fjáröflun Fjörgynj-

ar er árlegur Vínardans-

Strengjasveit Tónlistarskóla Ísafjarðar lék nokkur lög áður
en borðhald hófst.

leikur sem þótt hefur afar
glæsilegur og svo hagnaður

af samkomum klúbbmeð-
lima sjálfra t.d. af jóla-
fundinum. Zonta Inter-

national er alþjóðleg sam-
tök stjórnenda í viðskipt-
um og starfsgreinum sem

vinna saman að því að
bæta stöðu kvenna. Félagið

var stofnað í New York
árið 1919. Á Íslandi eru

liðlega 200 félagar í Zonta-
hreyfingunni þar 35 í

Fjörgyn.
– kristinn@bb.is

Fagurlega skreytt borð og jólapakkar.
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maður vikunnar

Nafn: Magnús Erlingsson.
Fædd/-ur, hvar og hvenær: Í Reykjavík, 15.08.1959.
Atvinna: Sóknarprestur á Ísafirði.
Fjölskylda: Ég er kvæntur Kristínu Torfadóttur og við eigum
tvær dætur, Dórótheu og Sigríði Erlu.
Helstu áhugamál: Ég nýt þess að hlusta á góða tónlist og
sökkva mér niður í bækur og kvikmyndir. Svo hef ég mjög
gaman af því að elda góðan mat og borða hann. Ég vildi gjarn-
an hafa meiri tíma til útiveru eins og gönguferða í náttúrunni og
siglinga á sjónum en það virðast því miður vera og fáir dagar
í árinu.
Bifreið: Nissan Terrano II.
Hvernig bíl vildir þú helst eiga? Helst vildi ég eiga vetnisbíl
eða rafmagnsbíl því þeir eru svo umhverfisvænir.
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú varst lítill? Ég ætlaði
mér að verða verkfræðingur. Líklega voru þetta áhrif frá legó-
kubbunum og ævintýrabókunum, sem ég las á þeim tíma.
Uppáhalds matur? Eiginlega er rangt að einskorða sig við
einn rétt. Að velja eitt ber vott um þröngsýni að mínu áliti.
Þannig að ég vel franska eldhúsið vegna þess að þar er mat-
argerðin sannkölluð list, bragð og útlit haldast í hendur.
Versti matur sem þú hefur smakkað? Fátt er hvimleiðara en
ólseigt kjöt.
Uppáhalds drykkur? Vatnið er best og hollast. Ég drekk að
minnsta kosti þrjú vatnsglös á dag. Svo er hægt að hita vatnið
og þrýsta því í gegnum kaffi og þá hressir þar mann. Vatnið er
líka nauðsynlegur hluti af góðri máltíð líkt og gott borðvín til-
heyrir veislumat.
Uppáhalds tónlist? Falleg einsöngslög, sungin jafnt af konum
sem körlum.
Uppáhalds íþróttamaður eða félag? Æ, ég hef aldrei átt mér
neinn svona uppáhaldsíþróttagarp.
Uppáhalds sjónvarpsefni? Ég horfi á fréttir, íþróttir og Spaug-
stofuna. Líka bíómyndir ef ég álít þær góðar. Hinsvegar forð-
ast ég alla framhaldsmyndaþætti.
Uppáhalds vefsíðan? Á mér enga.
Besta kvikmynd sem þú hefur séð? Guðfaðirinn 1 kemur
strax upp í hugann. Coppola gerði meistara-stykki úr slakri
bók Marios Puzos. Síðasti keisarinn eftir Bertolucci er önnur
mynd sem mér dettur í hug.
Fallegasti staður hérlendis? Ætli himininn sé ekki fallegastur
hér á landi. Hann er síbreytilegur. Hvað er til dæmis fegurra en
blóðrautt sólarlag?
Fallegasti staður erlendis? Svissnesku alparnir voru tignar-
legir þegar ég fór þangað seinast. Svo var líka svo heimilislegt
að sjá kýr með bjöllur rölta upp og ofan fjallshlíðarnar.
Ertu hjátrúarfull(ur)? Nei, aldeilis ekki! Það, sem er álitið hjá-
trú í einu landi, er talið gæfumerki á öðrum stöðum. Hjátrú
sprettur af vanþekkingu og röngum ályktunum.
Uppáhalds heimilistækið? Eldavélin auðvitað, hún veitir
mér meiri gleði en flest hin heimilistækin.
Hvað er það skemmtilegasta sem þú gerir? Að hlægja mig
máttlausan, bókstaflega tryllast úr hlátri, það er skemmtilegast.
Hvað fer mest í taugarnar á þér og hvers vegna?
Snobb og aðdáun á frægu fólki, sérstaklega kóngafólki og ríki
fólki þykir mér hvimleitt. Við eigum að dæma fólk eftir afrekum
sínum og innræti. Allir menn eru skapaðir í Guðs mynd. Hver
manneskja er einstök og dýrmæt. Gagnvart aðdáun á þotuliðinu
og Séð-og-heyrt stílnum er gott að minnast þess að frelsari
heimsins var fæddur og lagður í jötu. Það er ekki tilviljun að
Jesús var af fátæku almúgafólki kominn.
Hvað gerir þú til að láta þér líða vel? Ég dansa og leik mér
við börnin, ég skála og borða góðan mat með konunni og fer
svo með bænirnar mínar. Heilbrigt trúarlíf og gott fjölskyldulíf
eru hornsteinar hamingjunnar.
Áttu þér leyndan draum sem þú ætlar að láta rætast? Ég á
mér marga slíka drauma. Ég er hugsjónamaður og þegar tóm
gefst til sekk ég mér ofan í dagdrauma.
Hvað er það neyðarlegasta sem þú hefur lent í? Þegar
Magga Sverris, frænka mín, manaði mig til að hjóla yfir drullu-
fen, sem var í raun hænsnaskítur. Ég komst hálfa leið, síðan
datt ég á bólakaf. Lyktin var ægileg. Gréta dreif mig úr fötun-
um og ég fór heim í strætó, klæddur í stelpuföt af frænku minni
–  alveg niðurbrotinn.
Ef þú værir bæjarstjóri í einn dag, hverju myndir þú
breyta? Bæjarstjóri ræður nú ekki miklu. Það eru bæjarráð og
bæjarstjórn sem taka allar stærstu ákvarðanirnar. Svo eru þeir
fjármunir, sem úr er að spila, takmarkaðir. Útilokað er í raun að
breyta neinu á einum degi. Þannig að ég býst við því að ég
myndi bara taka mér frí þennan dag og fara að veiða fisk á
færi.
Lífsmottó? Að ger allt vel, sem ég geri, og lifa einn dag í senn.

Skemmti-
legast að

tryllast
úr hlátri

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

Fasteignaviðskipti
Sendi viðskiptavinum mínum
sem og Vestfirðingum öllum,
bestu óskir um gleðileg jól
og farsæld á komandi ári.

Þakka viðskiptin á
árinu sem er að líða.

Gjaldþrotaúrskurðum ein-
staklinga og fyrirtækja hefur
fjölgað töluvert milli áranna
2002 og 2003 hjá Héraðsdómi
Vestfjarða. Á árinu 2002 bár-
ust dómnum 61 beiðni um
gjaldþrot og voru á því ári
kveðnir upp 19 gjaldþrotaúr-
skurðir.

Á yfirstandandi ári hafa
borist 66 gjaldþrotabeiðnir og

kveðnir hafa verið upp 28
gjaldþrotaúrskurðir. Mismun
á gjaldþrotabeiðnum og úr-
skurðum má skýra með því að
í sumum tilfellum eru kröfur
gerðar upp eða um þær samið
áður en til úrskurðar kemur en
einnig eru úrskurðir ekki kveð-
nir upp nema gerðarbeiðandi
leggi fram kostnaðartrygg-
ingu.                     – hj@bb.is

Fjölgar á milli ára
Gjaldþrotaúrskurðum á Vestfjörðum

Af þeim bátum sem nú fá
úthlutað af byggðakvóta Ísa-
fjarðarbæjar eru þrír sem hafa
fyrir nokkru verið seldir frá
Ísafirði en höfðu ennþá heima-
höfn í Ísafjarðarbæ þann 1.

september. Þessir bátar eru
Ýmir BA-32 sem gerður er út
frá Bíldudal, Gissur hvíti SH-
272 sem gerður er út frá
Grundarfirði og Heiðrún SU-
15 sem gerð er út frá Stöðvar-

firði.
Samtals fá þessir bátar út-

hlutað 3,5 þorskígildistonnum.
Fiskistofa lauk á dögunum
úthlutun byggðakvóta til
þeirra sveitarfélaga sem ekki
vildu hafa afskipti af úthlut-
uninni. Samkvæmt reglum var
því byggðakvóta þeirra byggð-

arlaga úthlutað til allra skipa
innan sveitarfélagsins í hlut-
falli við kvótaeign hvers skips
um sig sem voru með heima-
höfn sveitarfélagsins þann
1.september 2003.

Samtals fengu 39 bátar út-
hlutað 118,9 þorskígildistonn-
um í Ísafjarðarbæ. – hj@bb.is

Þrír seldir bátar fá úthlutun
Byggðakvóti Ísafjarðarbæjar

Byggðastofnun hefur sam-
þykkt að kaupa hlutafé fyrir
31 milljón króna í þremur fyr-
irtækjum á Vestfjörðum í kjöl-
far ákvörðunar ríkisstjórnar að
verja 700 milljónum króna til
atvinnuþróunar á landsbyggð-
inni.

Að sögn Aðalsteins Þor-
steinssonar, forstjóra Byggða-
stofnunar var ákveðið að
kaupa hlutafé Í Sindrabergi
ehf. á Ísafirði fyrir 10 milljónir
króna en fyrir á stofnunin 30
milljóna króna hlutafé í fyrir-

tækinu og á því í dag um 30%
af heildarhlutafé fyrirtækisins.
Hlutafé að upphæð 6 milljónir
króna verður keypt í Rennex
ehf. á Ísafirði en það fyrirtæki
hefur verið að þróa framleiðslu
á íhlutum úr plasti til ýmissa
verkefna í matvælaiðnaði.

Þá ákvað Byggaðstofnun að
fjárfesta 15 milljónir króna í
hlutafé óstofnaðs fyrirtækis í
Bolungarvík undir stjórn Jó-
hanns Péturs Malmquists pró-
fessors við Háskóla Íslands.
Fyrirtækið mun ætla að koma

að ákveðinni þróun á tölvu-
póstssamskiptum.

Að sögn Aðalsteins bárust
um 100 umsóknir og verður
alls keypt í 23 fyrirtækjum sem
eru ýmist starfandi í dag eða
eru á hugmyndastigi. Þrátt fyr-
ir að þessi ákvörðun liggi fyrir
þurfa fyrirtækin að uppfylla
ákveðin skilyrði af hálfu
Byggðastofnunar til þess að
kaupin eigi sér stað að sögn
Aðalsteins.

Á fundi ríkistjórnar Íslands
þann 11. febrúar var ákveðið

að veita þessum 700 milljón-
um til atvinnuþróunarverk-
efna. Í framhaldi af því var
Byggðastofnun falið að annast
úthlutun 500 milljóna. Bygg-
ðastofnun ákvað að áfanga-
skipta verkinu og verja í fyrsta
áfanga 350 milljónum króna
til kaupa á hlutafé í „álitlegum
sprotafyrirtækjum og nýsköp-
unarfyrirtækjum í skýrum
vexti“ eins og sagði í auglýs-
ingu stofnunarinnar.

– hj@bb.is

Byggðastofnun

Kaupir á hlutfé í þremur
vestfirskum fyrirtækjum

Rennex ehf. er starfrækt í húsnæði 3X-stáls á Ísafirði.
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Vinahjónin skála í tilefni dagsins.

Fögnuðu þreföldu gullbrúðkaupi
og hálfrar aldar búskap á Ísafirði

Hjónin Geirþrúður
Charlesdóttir og Jón Guð-

jónsson, Jónína Einars-
dóttir og Gunnar Jónsson,

og Lára Gísladóttir og
Gunnlaugur Jónasson

fögnuðu fimmtíu ára brúð-
kaupsafmæli sínu á föstu-

dag í síðustu viku. Þau
gengu í hjónaband við

sameiginlega athöfn í Ísa-
fjarðarkirkju 12. desember

1953 og sá séra Sigurður
Kristjánsson um athöfn-

ina.  Þessi heiðurshjón
hafa alla tíð búið á Ísafirði
og gera enn. Fáum auðnast
að fagna gullbrúðkaupi en

afar fáheyrt hlýtur að telj-
ast að þrenn vinahjón nái
þessum áfanga saman og

hafi jafnframt alla tíð búið
í sama bæjarfélaginu. Þau

hafa oft komið saman á
brúðkaupsafmælum og
segjast reyna að halda

þann sið á fimm ára fresti.
Meðfylgjandi mynd var

tekin á föstudag þegar þau
hittust á heimili Geirþrúð-
ar og Jóns og skáluðu fyrir

tímamótunum. Geirþrúð-
ur, Jónína og Lára sitja í

sófanum en fyrir aftan þær
stand Gunnlaugur, Jón og
Gunnar.    – kristinn@bb.is

Innrömmuð mynd af vinahjónunum á brúðkaupsdaginn
12. desember 1953 og á 45 ára brúðkaupsdaginn 12. desem-
ber 1998.

Helga Guðný afhendir Sigríði gjafabréfið í Hömrum.

Tónlistarskólinn á Ísafirði

Fær fullkominn
ljósabúnað að gjöf

Styrktarsjóður Tónlistar-
skóla Ísafjarðar hefur fært
skólanum fullkominn sviðs-
ljósabúnað til að nota í
Hömrum, sal skólans og einu
af þremur svonefndum
menningarhúsum á Vest-
fjörðum. Ljósabúnaðurinn
mun nýtast við tónleika og
hvers kyns viðburði í saln-
um.

Helga Guðný Kristjáns-
dóttir, formaður styrktar-
sjóðsins, afhenti Sigríði
Ragnarsdóttur, skólastjóra,
ljósabúnaðinn í síðustu viku
á jólatónleikum söngnem-
enda. Tuttugu ár eru frá
stofnun styrktarsjóðsins og

gat Helga þess í ávarpi sínu
að sjóðurinn hafi komið að
ýmsum fjárfestingum skól-
ans með afrakstri fiskmark-
aða, jólamarkaða, ýmiskon-
ar skemmtana og margvís-
legra annarra fjáraflana.

Að afhendingu lokinni
fengu 13 söngnemar, á ýms-
um stigum, að baða sig upp
úr ljósunum á jólatónleikum.
Þeir eru nemendur söng-
kvennanna Guðrúnar Jóns-
dóttur og Ingunnar Óskar
Sturludóttur. Um meðleik
sáu Ágústa Þórólfsdóttir,
Beata Joó, Hulda Bragadótt-
ir og Valdimar Halldórsson.

– kristinn@bb.is

Söngnemar ásamt kennurum og meðleikurum.

Leikskólabörn á Sólborg
á Ísafirði gerðu sér dagamun
á föstudagsmorgun og fögn-
uðu því að jólin eru á næsta
leiti. Með morgunkaffinu
var boðið upp á vöflur og
rjúkandi kakó en síðan
klæddu þau sig upp með

jólasveinahúfur og fóru í
bæjarferð. Héldu þau í hóp
gangandi niður á Silfurtorg og
sungu alla leiðina.

Á torginu var myndaður
hringur og sungin jólalög með-
an dansað var í kringum jóla-
tréð í snjókomunni. Börnin

undu í sátt og samlyndi bæði
stór og smá, þau yngstu 2ja
ára og þau elstu fimm. Á baka-
leiðinni komu þau við í versl-
unarmiðstöðina Neista og
sungu þar.

Hrafn Snorrason, ljósmynd-
ari, tók meðfylgjandi mynd

sem fangar sérstæða að-
ventustemmningu í miðbæ
Ísafjarðar. Gleðin skein af
hverju andliti í morgunbirt-
unni laust fyrir klukkan ell-
efu í snjókomu í svartasta
skammdeginu.

– kristinn@bb.is

Leikskólabörn fóru í bæjarferð
og dönsuðu í kringum jólatréð

Menningarráð Bolungarvíkur

Menningarráð Bolungar-
víkur samþykkti á síðasta
fundi að mæla með því við
bæjarstjórn að nokkrum fé-
lögum verði veittur styrkur
til starfsemi sinnar.

Lagt er til að Gospelkór
Vestfjarða fái styrk að fjár-
hæð 50 þúsund krónur,
Karlakórinn Ernir fái 150
þúsund krónur, Kirkjukór

Bolungarvíkur fái 150 þús-
und krónur, Kvennakór Bol-
ungarvíkur fái 50 þúsund
krónur og vefurinn vikari.is
fái 150 þúsund krónur. Þá er
lagt til að tónleikar sem
Tómas Guðni Eggertsson
píanóleikari hélt í sumar
verði styrktir að upphæð 20
þúsund krónur.

– hj@bb.is

Fjórir kórar
meðal styrkþega
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„Karlarnir mjúkir að innan þó
þeir séu hrjúfir á yfirborðinu“

Svanhildur Skarphéðinsdóttir í Hnífsdal
varð amma á síðasta ári og hóf í sömu vik-

unni störf á nýjum vettvangi. Hún hafði
fengist við margvísleg störf í gegnum tíðina

og síðast unnið sem tækniteiknari hjá tækni-
deild Ísafjarðarbæjar. Henni fannst tími til

kominn að standa upp frá skrifborðinu og er
nú komin á samning um nám í húsasmíði hjá
Trésmiðjunni ehf., í Hnífsdal. Svanhildur er
þriggja barna móðir, gift Jóni Hilmarssyni,

svæðisstjóra Símans á Vestfjörðum. Hún
minnir ekki á staðalmyndir kvenna sem gefa
körlum ekkert eftir á heimavelli enda er hún

hvorki stór né mikil og tæpast er að finna á
henni nokkurn strigakjaft. Hún hafði sest

aftur á skólabekk í Menntaskólanum á
Ísafirði, að þessu sinni í grunndeild tréiðna,

og kunni viðfangsefnunum vel.
– Hvenær fórstu að leggja

stund á trésmíði?
„Ég byrjaði að vinna í Tré-

smiðjunni hf. föstudaginn 13.
október í fyrra en skrifaði undir
samning í haust.“

– Þú hefur fengist við ýmis-
legt í gegnum tíðina en ert
tækniteiknari að mennt, er það
tengingin við þennan verklega
heim smíðanna?

„Jú, það má kannski segja
það. Ég flutti hingað 1985 en
haustið eftir dreif ég mig í
öldungadeildina í Mennta-
skólanum á Ísafirði. Þá var
boðið upp á tvær brautir, mála-
braut og hagfræðibraut en ég

valdi hagfræðina. Við kláruð-
um þetta nám nokkrar hraustar
kellingar vorið 1991. Eftir það
sýsla ég í einu og öðru en fer í
Iðnskólann í Reykjavík og lýk
þar tækniteiknum í des. 1995.
Ég fékk ekki starf við fagið
fyrr en nokkrum árum eftir
heimkomuna og þá á tækni-
deild Ísafjarðarbæjar, en í
millitíðinni vann ég á Hótel
Ísafirði. Viðfangsefnin á
tæknideildinni voru margvís-
leg, m.a teiknun og að halda
utan um teikningar bæjarins.“

– Varstu orðinn leið á skrif-
stofuvinnunni?

„Ekki endilega, en alveg

kominn tími á að breyta til.
Ég dáist að fólki sem getur
setið við sama skrifborðið alla
starfsævina. Ég einfaldlega
skil ekki hvernig það er hægt.“

– Það hefur þá ekki átt fyrir
þér að liggja?

„Nei það held ég ekki. Ann-
ars voru þetta mjög góð ár,
bæði á hótelinu og á tækni-
deildinni. Gott fólk sem maður
vann með, en mig langaði til
að prófa eitthvað annað. Þá
fór í gang grunndeild tréiðna
við Menntaskólann á Ísafirði
og ég tók það nám með vinn-
unni á tæknideildinni. Eftir
það varð ekki aftur snúið, mig
langaði til að vinna við þetta
en var svolítið rög því ég hélt
að kallarnir fengju bara hlát-
urskast þegar einhver kelling
kæmi að biðja um vinnu að
maður tali nú ekki um ef hún
vildi fara á samning. Eftir að
hafa safnað kjarki í nokkrar
vikur og talað við eigendur
tveggja verkstæða kom upp
sú ánægjulega staða að ég gat
valið á milli þeirra beggja.  Og
niðurstaðan varð sú að ég
ákvað að fara til Magnúsar
Helgasonar hjá Trésmiðjunni
ehf. í Hnífsdal, en hann ásamt
öðrum starfsmönnum tóku
ákaflega vel á móti mér.“

UppslátturinnUppslátturinnUppslátturinnUppslátturinnUppslátturinn
hluti af náminuhluti af náminuhluti af náminuhluti af náminuhluti af náminu

– Þú ert á fullu að keppa við

kallana á verkstæðinu, gefurðu
þeim ekkert eftir?

„Ég veit það nú ekki. Ég
geri mitt besta og geri betur ef
það þarf til. Mér fannst ansi
skemmtilegt að þegar ég byrj-
aði að vinna á verkstæðinu
voru þar ungir menn sem voru
alveg gapandi yfir því að ekki
bara kona, heldur kelling, væri
komin til að vinna þar. Rúmri

„Samstarfs-
mennirnir
hafa verið

mjög hjálp-
samir og eru
fúsir til að
leiðbeina

mér“
viku síðar varð ég amma og
það fannst þeim alveg með
ólíkindum, ekki bara kelling,
heldur amma líka.“

– Því má segja að það hafi
verið skammt stórra högga á
milli hjá þér. Þú breyttir al-
gjörlega um starfsvettvang og
varðst amma nánast í sömu
vikunni.

„Jú ætli megi ekki segja
það. Nú stefni ég á sveinspróf

en samkvæmt samningnum
má ég þreyta það eftir 1. októ-
ber 2005.“

– Þrátt fyrir alla þróun og
breytingar þá má segja að
byggingargreinar og hugsan-
lega blikksmíði, vélstjórn og
eitthvað fleira séu síðustu
karlavígin á vinnumarkaðin-
um.

„Jú kannski, en það eru kon-
ur í húsasmíði. Þannig er það
alls ekki óþekkt að þær hasli
sér völl í greininni.“

– Hvernig kanntu við þig í
smíðunum?

„Ákaflega vel – þetta er lík-
amlega erfitt en ef við konur-
nar erum hraustar þá getum
við þetta alveg.“

– Voru það viðbrigði að
byrja í þessari vinnu?

„Jú þetta tók á í fyrstu en
það að auki er þetta náttúrlega
allt annar heimur en maður er
vanur – þessi karlaheimur.“

– Hafðirðu haft nasasjón af
einhverjum slíkum vinnustöð-
um áður?

„Reyndar vann ég sumarið
´79 í byggingarvinnu á Patr-
eksfirði m.a. við að hreinsa
timbur innan úr leikskólanum,
sem var þá í byggingu, nagl-
hreinsun og fleira“

– En ertu þá mest í verk-
stæðisvinnu núna?

„Jú, ég hef verið það.“
– Reiknarðu með að einbeita

þér mest að því eða ætlarðu að
rjúka í uppslátt með vorinu?

„Ætli það fari ekki eftir
verkefnastöðu og hvað meist-
arinn ákveður. Uppslátturinn
er náttúrlega hluti af náminu
en ég reikna ekki með því að
fást mikið við slíkt að því
loknu. Húsasmíðin spannar
ákaflega vítt svið. Hún felur í
sér húsbyggingar alveg frá
grunni og upp í mæni auk allra
innréttinga og svo er það auð-
vitað viðhaldið.“

– Er ekki einmitt töluvert
um innréttingasmíði hjá Tré-
smiðjunni?

„Jú, við smíðuðum m.a.
hluta innréttinganna í nýja

„Ég dáist
að fólki sem

getur setið við
sama

skrifborðið
alla starfs-

ævina“

barnaspítalann í Reykjavík og
ekki má gleyma innréttingun-
um í hið stórglæsilega Bóka-
og skjalasafn Ísafjarðarbæjar
í Gamla sjúkrahúsinu, auk
annarra verkefna s.s. eldhús-
innréttinga, stiga, glugga og
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hurða.“
– Eru það verkefni sem þig

langar til að fást við í framtíð-
inni?

„Jú, það er ansi skemmtilegt
að smíða svona hluti“

Þarf ekki aðÞarf ekki aðÞarf ekki aðÞarf ekki aðÞarf ekki að
fara í ræktinafara í ræktinafara í ræktinafara í ræktinafara í ræktina

– Er það öðruvísi upplifun
að ljúka vinnudeginum þegar
þú hefur smíðað áþreifanlega
hluti en að standa upp frá skrif-
borðinu og fara heim af skrif-
stofunni?

„Auðvitað fer það eftir því
hvað maður er að gera. Það er
ákaflega ánægjulegt að sjá eitt-
hvað áþreifanlegt liggja eftir
sig þegar vel gengur í staðinn
fyrir að slökkva á tölvunni og
koma að því sama daginn eftir.
Maður er líka mikið á ferðinni

„Vinnan
hefur þann

kost að maður
þarf ekki
að fara

í ræktina“
innan verkstæðisins, – en ég
hef líka gaman af því að sitja
við tölvuna og teikna og geri
töluvert af því heima.“

– Eru smíðarnar viðfangs-
efni sem þú varðst áhugasöm
um á fullorðinsárum eða hefur
þig kannski alltaf langað til að
verða smiður?

„Smíðarnar eru ekki gamall
draumur hjá mér, ekki á sama
hátt og þegar litlu stelpurnar
segjast vilja verða flugfreyjur
þegar þær verða stórar. Hins-
vegar er margt sem mig langar
til að gera og þetta var eitt af
því. Maður yngist ekki úr
þessu – eldist hratt og örugg-
lega og því var annað hvort að
hrökkva eða stökkva.“

– Var það tilviljun að smíð-
arnar urðu fyrir valinu umfram
eitthvað annað eða var þetta
mikil yfirlega hjá þér að velja
af áhugasviðinu?

„Þær urðu náttúrlega fyrir
valinu af því að maður fékk
nasaþefinn í grunndeildinni.
Það var mjög skemmtilegur
tími.“

– En þú segir að vinnan sé
töluvert erfið líkamlega, ertu
ekki orðin hörku stælt?

„Jú vinnan hefur þann kost
að maður þarf ekki að fara í
ræktina. Þeir voru að stríða
mér á því um daginn strákarnir
að ég ætti að drífa mig að
keppa í fitness. En að öllu gam-
ni slepptu þá styrkist skrokk-
urinn við átökin og strákarnir
eru duglegir að skamma mig
ef ég nota ekki rétta líkams-
beitingu við að lyfta þungum
stykkjum.“

Fullt af konum vinnaFullt af konum vinnaFullt af konum vinnaFullt af konum vinnaFullt af konum vinna
langan vinnudaglangan vinnudaglangan vinnudaglangan vinnudaglangan vinnudag

–    Hvað segirðu við konur
sem hafa jafnvel áhuga á að
gerast iðnaðarmenn en eiga
kannski erfitt með að sjá það
fyrir sér og segja upphátt?

„Ég hvet þær eindregið til
að láta slag standa og drífa sig
í að læra einhverjar af þessum
greinum, eigi þær þess nokk-
urn kost. Ef þeim líkar ekki þá
getar þær alltaf hætt. Mér
finnst frekar að fólk eigi að
prófa en gefast upp fyrirfram.“

–Er hægt að tala um kven-
lægar og karllægar nálganir á
smíðinni, nálgast þú viðfangs-
efnin á einhvern annan hátt en
karlarnir?

„Ég veit það nú ekki – ég er
auðvitað að læra af þeim. Nei,
ég held að það sé enginn kynja-
munur á því hvernig fólk smíð-
ar. Þetta er svolítið hörkulegt
umhverfi sem maður starfar í
en þó kallarnir séu hrjúfir á
yfirborðinu eru þeir allir sem
einn mjúkir inn við beinið.“

– Þeir hafa ekkert tekið þér
illa?

„Nei alls ekki. Mér finnst
þeir hafa tekið mér mjög vel.
Samstarfsmennirnir hafa verið
mjög hjálpsamir og eru fúsir
til að leiðbeina mér.“

– Menn hafa ekkert farið
hjá sér og drifið í að taka niður
Würth-dagatölin með fá-
klæddu fyrirsætunum?

„Nei, þau eru enn á sínum
stað. Ég auglýsi hér með eftir
dagatölum með körlum. Fyrir-
tækin sem senda dagatöl á hina
ýmsu vinnustaði mega til að
átta sig á því að það eru fram-
leidd dagatöl með öðrum
myndum en fáklæddum kon-
um.“

– Iðnaðarmenn vinna oft
frekar langan vinnudag, er
ekkert erfitt að ráða fram úr
því?

„Við vinnum frá átta til hálf
sex á daginn sem er dágott en
það er víðar sem er langur
vinnudagur. Það eru fullt af
konum sem vinna langan
vinnudag og auðvitað er heim-
ilishaldið á ábyrgð beggja ef
að tveir fullorðnir eru í heimili
–  enda er heimilishald alls

„Ég auglýsi
hér með eftir
dagatölum

með körlum“

ekkert einkamál kvenna.“

Finnur sig vel innanFinnur sig vel innanFinnur sig vel innanFinnur sig vel innanFinnur sig vel innan
um vélsagirnarum vélsagirnarum vélsagirnarum vélsagirnarum vélsagirnar

– En Jón maðurinn þinn,
honum er ekki ógnað með því
að þú sért að vinna með stórar
sagir og öflug tæki alla daga?

„Nei, alls ekki en ég held
hins vegar að strákunum mín-
um finnist ég óttalega skrýtin
þó þeir sætti sig alveg við það“

– Stundum er sagt að iðnað-
armenn séu verstir heima hjá
sér og sinni varla minniháttar
viðhaldi en hvað með þig?
Smíðarðu heima hjá þér?

„Eftir vinnudaginn? Nei ég
held að iðnaðarmenn hafi
sjaldnast orku til stórræða þeg-
ar þeir eru komnir heim til sín.
Þannig að ég hef mikinn skiln-
ing á þessu ástandi. Annars
sagði einn vinnufélagi minn

að maður ætti alls ekki að hafa
sama áhugamál og vinnuna og
ég hugsa að það sé heilmikið
til í því.“

– Þannig á þetta eðlilegar
skýringar.

„Já ég held það en auðvitað
er það misjafnt hvað menn eru
duglegir, sumir geta aldrei
stoppað sama hvort litið er til
iðnaðarmanna eða annarra
stétta.“

– En við getum sagt að þú
finnir þig innan um vélsagir-
nar, er það ekki?

„Jú það er ákaflega gaman
að vinna við þetta. Auðvitað
koma dagar þegar manni finnst
allt ganga á afturfótunum en
það er eins og gengur, auðvitað
eru ekki alltaf jólin“, sagði
Svanhildur Skarphéðinsdóttir
sem smíðar m.a. eldhúsinn-
réttingar í Trésmiðjunni hf. í
Hnífsdal. Sama hvernig reynt
er að teygja málið og toga með
hverslags karl- eða kvenlægni
í nálgunum þá finnst henni
einfaldlega skemmtilegt að
smíða og gott að vinna við
það.             – kristinn@bb.is

„Held að
strákunum

mínum finnist
ég skrýtin“
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Hafnarstræti 4
Ísafirði

Silfurgötu 5 · Ísafirði

Aðalstræti 24 · 400 Ísafirði

Sindragötu 2 · 400 Ísafirði

Aðalstræti 21 · Bolungarvík

Aðalstræti 26 · 400 Ísafirði

Skeiði 1 · 400 Ísafirði

Hafnarstræti 1 · 400 Ísafirði

Talið frá hægri Charlie, Þórdís, Ólafur Helgi, Ronnie, Keith og Mick, auk nokkurra óþekktra.

Eftirminnileg tón-
leikaferð á afmælisári

Það er mörgum kunnugt að
undirritaður hefur mikinn
áhuga á tónlist The Rolling
Stones og góða skemmtan af
því að hlýða á hana, einkum á
tónleikum. Bæjarins besta fór
þess kurteislega á leit að fá
frásögn af síðustu ,,tónleika-
ferð” undirritaðs. Eftir nokkra
umhugsun var fallizt á þá bón.
Ísafjarðarbær hefur á íbúaskrá
sinni marga trausta aðdáendur
þessa þekkta tónlistarflokks
sem staðið hefur vaktina í meir
en 41 ár og gefur hvergi eftir
þótt tveir séu komnir á sjötugs-
aldurinn, einn að verða sextug-
ur og nýi maðurinn, sem spilað
hefur með sveitinni frá 1975
eigi ekki nema tvö og hálft ár
í sextugt.

Tónleikaferðin, sem gekk
undir heitinu, Licks hófst 3.
september 2002 í Boston og
þar var undirritaður að sjálf-
sögðu mættur til leiks og naut
þess að fylgjast með þrennum
tónleikum í íþróttahúsi, Fleet
Center, en þar voru fyrstu tón-
leikarnir og áheyrendur
14.600, á Gillette leikvangn-
um í Foxboro með 68.000
áheyrendum og loks í Orphe-
um leikhúsinu í Boston með
2.700 áheyrendum, sem reyn-
dar voru hinir mögnuðustu,
svipað og gott ball í Hnífsdal
með Ýr eða alvöru sveitaball
á Suðurlandi með Mánum. Það
var sérstök tilfinning að fá að
fylgjast með frá upphafi, þótt
nokkurt hlé yrði á, nærri heilt
ár. Athugun mín leiddi í ljós
að á þessum tónleikum voru
spiluð 65 lög og þar af 43 einu
sinni, 5 tvisvar og 4 þrisvar, ef
rétt er munað.

Aðstæðurnar höguðu því
þannig að ekki var heiman-
gengt á tónleikana í Parken í
Kaupmannahöfn 13. júlí síð-
astliðinn. Eftir nokkra um-
hugsun var stefnan tekin á

fimm tónleika í Bretlandi,
þrenna í London og tvenna í
Glasgow og svo skemmtilega
vildi til, einmitt á milli síðustu
tvennra tónleikanna, var liðin
hálf öld frá því undirritaður
kom í heiminn, samkvæmt
skrám hins opinbera, sem fer
saman við frá sögn foreldra
minna um hingaðkomuna. Það
yrði fyrirtaks tækifæri til þess
að gleðjast yfir liðinni tíð og
framtíðinni.

Margt fer þó öðruvísi en
ætlað er. Fyrstu tónleikunum í
London á Twickenham Rugby
Ground var frestað vegna veik-
inda Mick Jagger eins þeim
næstu á undan í Amsterdam,
en slíkt gerist oft þó Íslend-
ingar haldi að það gerist bara
þegar Stones eiga að vera á
Íslandi, en það er önnur saga
sem fyllsta ástæða væri til að
gera skil síðar, en reyndar er
óvíst að mikill áhugi sé á því.
Þar með fækkaði um eina tón-
leika, því við Þórdís eiginkona

Mick: You got me rocking

mín höfðum ekki gert ráð fyrir
því að komast að í Astoria
leikhúsinu í London með þeim
rúmlega 1400 sem að komust.
En það kom ekki í veg fyrir að
fyrstu tónleikarnir í heima-
landinu, Englandi og heima-
borginni London hinn 24.
ágúst síðast liðinn reyndust
með því allra bezta sem við
höfðum heyrt til þeirra félaga.
Þess má til gamans geta, að
þeir sem hafa áhuga á því að
sannreyna þessa fullyrðingu
ættu að kaupa Flicks DVD
geisladiskana fjóra, með upp-
tökum af Licks tónleikaferð-
inni. Á fyrsta disknum í pakk-
anum eru þessum fyrstu tón-
leikum gerð góð skil og aðdá-
endur sveitarinnar verða ekki
fyrir vonbrigðum. Reyndar er
þar margt fleira gott að finna.

En frá því Keith sló inn í
Brown Sugar og þar til Jump-
ing Jack Flash dó út tveimur
stundum seinna rokkuðu þeir
félagarnir flott og í fullkomnu

formi. Þeir höfðu engu gleymt
og bætt við það sem fyrir var.
Paint it Black hlaut gríðarlega
góðar móttökur, en of langt
væri að telja upp öll lögin,
enda ekki ætlunin. Áhugasam-
ir geta séð og hlustað eins fyrr
segir. Keith söng Slipping
Away af Steel Wheels og
Happy. Reyndar er þetta í ann-
að sinn sem við Þórdís vorum
viðstödd upptökur hljómleika
Rolling Stones sem út hafa
komið. Í fyrra sinnið var það í
Amsterdam 1. til 6. júli 1998,
en sjö af fjórtan lögum af sér-
útgáfu No Security plötunnar
voru leikin þar.

Næstu tónleikarnir reyndust
okkur til mikillar gleði og
undrunar verða þeir í Astoria,
27. ágúst, sem þegar að heim-
an var haldið virtust afar fjar-
lægur möguleiki. Ekki er
ástæða til að rekja tilurð þess
frekar hér. En það reyndist
ótrúleg upplifun og þó við
hefðum bæði séð og heyrt
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sveitina áður í Shepards Bush
Empire 1999, en þar var
svipaður fjöldi, var þetta enn
betra og þarna heyrðum við
nokkur lög sem ekki eru oft
leikin á tónleikum, til dæmis
Hand Of Fate, No Expectat-
ions, sem spilað var tvisvar á
næstu tónleikaferð á undan,
Worried About You, Heart-
breaker, gamla Temptations
lagið Aint Too Proud To Beg,
Everybody Needs Somebody
To Love, That’s How Strong
My Love Is, Going To A Go
Go, sem tekið var á Still Life
ferðinni 1981 – 1982, The
Nearness Of You, Before
They Make Me Run, bæði með
Keith og I Can’t Turn You
Loose, svo það helzta sé nefnt.
Þarna var svo ýmislegt frægt
fólk sem sækir slíka hátíðar-
viðburði, þar á meðal Mick
Taylor fyrrum gítarleikari
Rolling Stones 1969 til 1974.

Næstir voru tónleikar á
Wembley Arena föstudaginn
29. ágúst og voru hreint prýði-
legir. Eitt áhugaverðasta lagið
sem þar var leikið var gamla
Robert Johnson lagið Love in
Vain, sem sjaldan heyrist.
Þarna voru að sjálfsögðu
nokkrir Íslendingar.

Nú var þrennan að baki með
57 lögum, þar af voru 40 leikin
einu sinni, 5 tvisvar og sex
þrisvar. Þar með var leikurinn
frá Boston árinu áður endur-

Afmælisgjöfin: Keith: ,,What a fucking name is this Jake?” þegar hann áritaði myndina.
tekinn eins og við höfðum
vonazt til, vitandi að allt yrði
lagt undir í heimaborginni
London. Hámarksnýting
kynni einhver að segja, en af
lagasafni sveitarinnar, sem
telur nokkur hundruð, höfðu
þeir æft nærri tvöhundruð fyrir
upphaf ferðarinnar. Það er af
nógu að taka.

Nú lá leiðin til Glasgow
þar sem tónleikarnir yrðu inni,
í Scottish Exhibition and
Conference Center, SECC og
tvennir tónleikar framundan,
fyrsta og þriðja september,
hægt að halda upp á afmælið
á milli. Fyrri tónleikana vor-
um við niðri á gólfi beint fram-
an við sviðið, það næsta sem

Þórdís hafði komizt að þeim
félögum. Þetta voru hörkutón-
leikar, áheyrendur 8200 í hvort
sinn. Fyrra kvöldið fluttu þeir
Mannish Boy á litla sviðinu
og seinna skiptið When the
Whip Comes Down. Kvöldið
eftir snæddum við hátíðarmál-
tíð með góðum vini okkar, sem
færði mér áritaða mynd af lim-
um sveitarinnar, vel þegin af-
mælisgjöf. Kvöldið eftir, sléttu
ári eftir upphaf ferðarinnar í
Boston nutum við þess að fá
að heilsa upp á þá félaga, sem
reyndust þægilegir eins og
alltaf og fengum af okkur
mynd, ásamt nokkrum öðrum
sem voru heppnir.

Þetta kvöld var Rolling

Stones í þvílíku stuði að vart
verður annað eins lifað í bráð.
Við lentum í sætum við hlið
nokkurra þekktra Íslendinga,
þar á meðal frá Bolungarvík,
sem skemmtu sér hið bezta,
enda ekkert til sparað. Hvernig
sem á er litið reyndust allir
tónleikarnir frábærir á sinn
hátt, þótt Astoria, Twicken-
ham og Glasgow standi upp
úr. Hvers eiga þá tónleikarnir
á Wembley að gjalda, senni-

lega þess að vera bara einfald-
lega Stones í fínu formi, en
margir töldu þá eitt það bezta
er þeir höfðu heyrt. Hitt var
svo sérstakt og eftirminnilegt
að eiga þessar áþreifanlegu
minningar um það leyti sem
undirritaður heldur hátiðlega
40 ára samveru með sveitinni
og á morgun verður Mick
Jagger Sir Michael Philip
Jagger hjá Elísabetu II Breta-
drottningu.

Við sendum öllum vinum
og ættingjum vestra okkar
beztu óskir um gleðileg jól og
farsæld á komandi árum með
þökkum fyrir allt liðið, gamalt
og gott. En áhuginn á sveitinni
hefur ekki minnkað og það er
gott að hafa eitthvað að hlakka
til og við þökkum vinum okkar
aðstoðina.

Selfossi, 11. desember 2003,
Ólafur Helgi Kjartansson,
Þórdís Jónsdóttir.

Frá Twickenham í góðum gír.
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Ökuskóli Vestfjarða
Kristján · Auður · Gunnar

Tryggvi Guðmundsson hdl.
Hafnarstræti 1 · Ísafirði

Bolungarvík · Hólmavík · Ísafjörður

Sendum okkar
bestu óskir um
gleðilega jólahátíð
og þökkum árið sem
er að líða

verslun
Neistahúsinu

Hafnarstræti 9-13
Ísafirði

Nýtur sín vel fyrir fra
sjónvarpsmyndavéla
Óhætt er að segja að Þingeyringurinn Auður Lilja Davíðs-

dóttir hafi ekki fylgt hefðbundnum framabrautum. Hún nam
við Menntaskólann á Ísafirði og aflaði sér reynslu af verslunar-
störfum hjá Kaupfélagi Ísfirðinga og í Björnsbúð. Með kunnáttu
úr þessum rótgrónu ísfirsku verslunum tók hún að sér upp-
byggingu verslunar tölvuþjónustunnar Snerpu á Ísafirði. Auður
segir tölvulæsi sitt ekki hafa verið upp á marga fiska þá en e.t.v
má segja að henni sé það í blóð borið því Björn Davíðsson,
bróðir hennar, er einn af stofnendum Snerpu og var hún fljót að
tileinka sér fræðin. „Það er alveg sama hvort maður er að
selja brauð og mjólk eða tölvubúnað, höfuðmáli skiptir
að hafa góða þjónustulund en ég tel mig alltaf hafa
búið yfir þeim eiginleika. Ef maður hefur áhuga á
því sem maður er að gera og sinnir því vel þá er
brautin bein“, segir Auður.

Í júlí árið 2000 lá leiðin til Tæknivals í Reykja-
vík sem nú heitir ATV en þar sér Auður um að
selja fyrirtækjum og stórnotendum tölvubúnað.
Hún er lang yngst og eina konan í sinni deild
en hefur spjarað sig vel og áunnið sér traust
sinna viðskiptavina.

Hún átti enn eftir óvænt útspil þegar hún
gerðist sjónvarpskona, með stuttum fyrir-
vara, í Djúpu lauginni á SkjáEinum. Auður
segist hafa dottið inn í heim tölvunnar fyrir
slysni en veröld fjölmiðlanna hafi heillað
hana lengi þegar hún sótti um starfið á
SkjáEinum. Hún þarf ekki að seilast langt
eftir fyrirmynd úr heimi fjölmiðlanna því
systir hennar Vilborg Davíðsdóttir hefur
starfað á þeim nokkrum m.a. á Bæjarins
besta og hjá Svæðisútvarpi Vestfjarða á
sínum tíma.

Vafalítið eru það nægjanleg skilyrði
fyrir að teljast kjarnakona að vera í
krefjandi starfi í karlaheimi, hlutastarfi
við að tilheyra fræga fólkinu á Íslandi
sem sjónvarpskona á SkjáEinum og
ala upp unga dóttur. Auður segir at-
hyglina vissulega hafa sína kosti en
gallarnir séu skammt undan. Fyrir
skömmu blasti einkalíf Auðar við
hverjum einasta Íslendingi sem beið í
biðröð í matvörubúðinni þegar skiln-
aður hennar var forsíðuefni hjá tíma-
ritinu Séð og heyrt.

Sem söluráðgjafi hjá ATV hf.
treysta forsvarsmenn fyrirtækja á
Auði um ráðgjöf á töluvörum. Hún
segist hafa minnkað við sig vinnuna
eftir að hún tók við Djúpu lauginni. Nú
sé hún í 80% starfshlutfalli. Viðverunni
á skrifstofunni er lokið klukkan þrjú en
þá tekur gemsinn við en hann er hennar
helsta atvinnutæki. Auður lýsir því sem
svo að þrautreyndum sölumönnum í
Tæknivali hafi brugðið lítið eitt þegar þeir
mættu í vinnuna einn daginn og liðlega
tvítug stúlka utan af landi var komin til að
reyna sig í þeirra heima – og líkaði vel.

Lærði grunninn í BjörnsbúðLærði grunninn í BjörnsbúðLærði grunninn í BjörnsbúðLærði grunninn í BjörnsbúðLærði grunninn í Björnsbúð

– Er ekkert erfitt að vera brosmildur,
ljóshærður, kvenmaður í nokkuð dæmi-
gerðri karlastétt?

„Réttilega er tölvubransinn algjört
karlaveldi. Nær allir mínir viðskipta-
vinir eru karlmenn en mér finnst hins
vegar mjög gott að vinna með karl-
mönnum, þeir eru ofsalega ljúfir og
góðir.“

– Má kannski segja að það skipti
ekki máli hver maður er eða hvernig
maður líti út, það þurfi allir að
ávinna sér traust á þessu sviði?

„Traust er lykilatriði. Ef maður

stendur við það sem maður segir þá eru flestir vegir færir.
Auðvitað voru það töluverð viðbrigði fyrir mig að koma sem
saklaus sveitastúlka vestan af fjörðum inn í þennan bransa.
Mér fannst það mjög spennandi og skemmtilegt en sérkennileg
lífsreynsla.“

– Þurftirðu að venjast öðrum þankagangi á nýjum vettvangi?
„Jú hugsanagangurinn var náttúrlega allt annar. Maður var

ánægður eftir að hafa selt eina tölvu og prent-
ara fyrir vestan, að maður tali ekki um

ef prentarasnúra og auka blekhylki
fylgdu með í pakkanum. Hérna
er verið að tala um milljónir
og jafnvel tug milljónir í einni
sölu. Það var töluvert stökk.“

– Er þetta umhverfi ógn-
vænara en þú áttir að venj-
ast?

„Jú, þetta er harður bran-
si og það er mikil sam-
keppni – eins gott að
standa sig til að verða ekki
undir. Ég hef náð mjög
góðum árangri, var t.d.
valin starfsmaður ársins í
fyrra og held að ég hafi
sannað mig alveg ágætlega.“

– Má þá segja að þér
hafi tekist vel að nýta reynsl-
una úr Kaupfélagi Ísfirðinga

og Snerpu?
„Já og úr Björns-

búð þar sem maður
fékk grunninn, þar

hófst ævintýrið“

Silfurgötu 1 · Ísafirði
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fyrir framan
ndavélarnar

Getur saknað myndavélannaGetur saknað myndavélannaGetur saknað myndavélannaGetur saknað myndavélannaGetur saknað myndavélanna
– Undanfarið hefurðu ekki látið tölvusöluna nægja heldur

ertu orðin sjónvarpskona líka.
„Það er gamall draumur og hefur blundað í mér lengi að gera

eitthvað á því sviðinu. Ekki endilega í sjónvarpi heldur í fjöl-
miðlum yfirleitt. Ég man eftir því þegar ég var lítil og Vilborg
systir var blaðamaður á Þjóðviljanum, þá gaf ég út blað á Þing-
eyri og sendi öllum systkinum mínum.

Síðan hafði ég ekki gert neitt í þessu. Ég fór ekki í frekara
nám eftir menntaskólann heldur fór beint inn í tölvumálin og
þar er það reynslan sem skiptir öllu máli frekar en hvaða gráður
þú hefur. Ég hef í rauninni aldrei spáð í því hvað ég ætlaði að
gera þegar ég yrði stór en síðan sá ég í fyrravor að verið var að
auglýsa eftir fólki í Djúpu laugina á SkjáEinum og ákvað að
það sakaði ekki að prufa að sækja um, þó ég fyllti út umsóknina
undir þeim formerkjum að ég væri ekkert viss um að það yrði
haft samband við mig. Síðan er hringt í mig daginn eftir og ég
fer skjálfandi á beinunum í prufuupptöku og sýndi hvað í mér
bjó. Prufan virðist hafa heppnast bærilega því síðan var hringt
í mig daginn eftir og mér boðið að stjórna prufuþætti. Úr tvö
hundruð manna hópi voru valdir sex kandídatar til að stjórna
prufuþáttum en síðan var valið úr með atkvæðagreiðslu á inter-
netinu. Forsvarsmenn SkjásEins tóku mið af því og á endanum
urðum við þrjú fyrir valinu.“

– Þú virðist hafa það með þér að fara vel í sjónvarpinu. Upp
á útlenska vísu mætti jafnvel segja að myndavélarnar elski þig.

„Takk fyrir það, ef myndavélarnar elska mig þá er það gagn-
kvæmt. Hvert okkar er í tveimur þáttum í röð en síðan er einn
í frí. Eftir þessa fríviku þrái ég að komast aftur í stúdíóið og
hitta myndavélarnar.

Augnablikið gildi í beinni útsendinguAugnablikið gildi í beinni útsendinguAugnablikið gildi í beinni útsendinguAugnablikið gildi í beinni útsendinguAugnablikið gildi í beinni útsendingu

– Er sjónvarpsmennskan skemmtileg vinna?
„Mér finnst þetta rosalega skemmtileg vinna. Fólk er stundum

að spyrja mig hvort það sé ekki mikill munur á sjónvarpinu og
að vinna í tölvubransanum en þegar maður er að vinna að þætti,
þarf að kynnast fólki og fá það til að treysta sér þá beitir maður
sömu aðferðum og við tölvusöluna. Mannlegu samskiptin eru
það sem málið snýst um. Að geta brosað blítt og verið traustvekj-
andi. Reynslan úr ATV er að nýtast mér gífurlega vel í þessum
þætti, alveg tvímælalaust.“

– Er það ekki rétt skilið að þið sjáið um undirbúning og
skipulag þáttanna en eruð ekki bara einvörðungu þulir sem
farið með texta á skjánum?

„Það er alveg rétt. Við skipuleggjum hvern þátt frá A–Ö,
veljum úr þátttakendum sem sækja um og reynum að para þá
saman eftir áhugamálum og stöðu í lífinu. Síðan ákveðum við
hvern á að taka í viðtal  í hverjum þætti, bókum hljómsveit í
þáttinn og komum þessu öllu í kring. Í rauninni er ekkert
handrit búið til fyrir þáttinn heldur er allt sem við segjum í út-
sendingunni það sem kemur upp úr okkur á þeim tíma – sem er
auðvitað mjög spennandi.

Við höfum þurft að taka upp einn þátt fyrirfram, annars er
hann alltaf í beinni útsendingu sem er mikið skemmtilegra. Í
beinni útsendingu eru allir pínulítið spenntir með smá adrenalín
í blóðinu og maður veit að það verður ekki hægt að draga til
baka það sem maður segir. Þá er það augnablikið sem gildir og
eins gott að vera fljótur að hugsa.“

Verður að vera með breitt bakVerður að vera með breitt bakVerður að vera með breitt bakVerður að vera með breitt bakVerður að vera með breitt bak

– Hvernig gengur svo að flétta þetta starf, sem er eflaust
mjög krefjandi, saman við dagvinnuna á vettvangi tölvukerf-
anna?

„Það hefur gengið ótrúlega vel, ég vinn til þrjú á daginn í
ATV en síðan er ég alltaf með gemsann, sem er mitt aðal
vinnutæki, enda treysta stórir viðskiptavinir á við séum til taks
þegar þeir þurfa á okkur að halda. Síðan eru það nú helst síð-
degi og kvöld sem fara í undirbúning fyrir þáttinn. Við reynum
að vera skipulögð en auðvitað er þetta heilmikið púsluspil. Ég
á líka sex ára gamla dóttur sem þarf sitt pláss en sem betur fer
á ég heilmikið af góðu fólki að sem gerir mér kleift að standa
í þessu. Ef ekki væri fyrir það þá gæti ég aldrei verið að gera
þetta sem ég er að gera í dag.“

– Nú sér maður fyrir sér að þú eigir fremur settlegan viðskipta-

Auður ásamt samstarfsfólki sínu úr Djúpu lauginni.

vina hóp, hvernig var því tekið þegar þú birtist á skjánum?
„Ég held að flestum hafi þótt það skemmtilegt. Þó það hafi ef

til vill komið einhverjum á óvart þá held ég að langflestir hafi
haft gaman að því. Einhverjir eru jafnvel farnir að líta á Djúpu
laugina stöku sinnum til að geta tekið þátt í umræðunni.“

– Sjónvarpsmennskan grefur þá ekki undan ímynd þinni sem
traustrar tölvukonu?

„Nei, ég hef ekki orðið vör við það, jafnvel að það hafi unnið
með manni ef eitthvað er. Þetta er ekkert að spilla fyrir mér
ennþá en hins vegar fylgir ákvörðuninni um að taka að sér
svona starf að maður er að hleypa fólki inn í líf sitt með því að
vera opinbert andlit. Ég hafði kannski ekki hugsað þetta alveg
til enda en maður verður bara að vera með breitt bak og vera til-
búinn til að taka því sem fólk er að segja, hvort sem það er já-
kvætt eða neikvætt.“

Sjónvarpið góð reynslaSjónvarpið góð reynslaSjónvarpið góð reynslaSjónvarpið góð reynslaSjónvarpið góð reynsla

– Hvernig er að vera frægur á Íslandi? Er fólk að taka tal við
þig þegar þú ferð út að skemmta þér?

„Ég verð nú ekki mikið var við það dags daglega úti á götu
en t.d. þegar maður fer út á lífið þá verður maður var við að
langflestir hafa skoðanir á hlutunum þegar þeir eru komnir í
glas. Ég hef nú aldrei lent í neinum leiðindum en maður þarf
aðeins að hafa þetta í huga, nú getur maður ekki sagt hvað sem
er eða látið hvernig sem er.“

– Þarftu þá að hugsa vel um orðsporið?
„Já það skiptir máli töluvert miklu máli út á við og maður

þarf að hugsa um það. Sérstaklega þegar maður er í virðulegu
starfi hinn hluta dagsins.“

– Nú hefur þínu einkalífi verið slegið upp á forsíðu Séð og
Heyrt, bæði brúðkaupi og skilnaði, finnst þér það óþægilegt?

„Já auðvitað er það mjög óþægilegt. Ég vissi að þetta myndi
koma í blaðinu og var búin að undirbúa mig fyrir það. Ég hugs-
aði með mér að það yrði bara að hafa það. Þeir sem þekkja mig
vita náttúrlega hvað er rétt og hvað ekki. Því treysti ég á að fólk
noti dómgreindina þegar það les svona umfjöllun. Ég hef svo
sem ekki verið að velta mér mikið upp úr þessu en auðvitað er
erfitt að fara út í búð til að versla og sjá þetta á öllum forsíðun-
um. Slíkt er fylgifiskur starfsins – maður verður að sætta sig
við að þegar maður er búinn að taka ákvörðun um að vera opin-
bert andlit þá fylgja því bæði margir kostir en eins gallar. Mér
finnast hins vegar kostirnir miklu fleiri en gallarnir“

– Hverjir eru helstur kostirnir?
„Reynslan er náttúrlega mjög góð. Kannski er þetta það eina

sem ég á eftir að gera í sjónvarpi eða kannski er þetta byrjunin
á einhverju meira en hvernig sem fer þá er þetta reynsla sem á
eftir að nýtast mér, sama á hvaða vettvangi það er.“

Vonast eftir fleiri tækifærum á skjánumVonast eftir fleiri tækifærum á skjánumVonast eftir fleiri tækifærum á skjánumVonast eftir fleiri tækifærum á skjánumVonast eftir fleiri tækifærum á skjánum

– Finnst þér hægt að gera sömu kröfur til fræga fólksins hér
á Íslandi, sem jafnvel eru opinberar persónur í hlutastarfi, um
fjölmiðla umfjöllun, og gerðar eru til fræga fólksins úti í
heimi?

„Nei auðvitað er það ekki sanngjarnt og mér finnst heldur
ekki hægt að gera þær kröfur til stóru nafnanna erlendis. Ég öf-
unda ekki fólkið sem er á slúðursíðum blaðanna upp á hvern
einasta dag. Þó ég hafi ekki fengið mikla nasasjón af því þá veit
ég að það er ekki eftirsóknarvert hlutskipti.“

– Hvað er svo framundan hjá þér? Verður djúpa laugin ekki
á skjánum í allan vetur?

„Jú eins og mál standa þá verðum við að fram á vor. Við er-
um í harðri samkeppni við Idol–stjörnuleit en höldum okkar

striki og gerum þetta eins vel og við getum.“
– Er búið að ákveða eitthvað með framhaldið?
„Nei í raun og veru ekki. Maður er allavega búinn að koma

sér á framfæri og sýna það sem í manni býr. Vonandi að maður
fái einhver tækifæri í fjölmiðlum í framtíðinni – en enginn veit
sína ævi fyrr en öll er.“

Framtíð í íslensku efniFramtíð í íslensku efniFramtíð í íslensku efniFramtíð í íslensku efniFramtíð í íslensku efni
– Ertu á leiðinni vestur með Djúpu laugina?
„Nei það er ekki búið að ákveða það. Hún er nefnilega tölu-

vert fyrirtæki. Þó þetta virki allt fremur einfalt í sjónvarpinu þá
er 15–20 manna lið sem stendur á bakvið hvern þátt. Það er
töluvert maus að fá allt til að ganga upp í beinni útsendingu en
ofsalega gaman. Ég hef haft mjög gaman af að kynnast öllu
fólkinu í kringum þáttinn og eins að sjá sjónvarpsbransann frá
þessu sjónarhorni. Ég er t.d. farinn að standa mig að því að
horfa á sjónvarpsþætti með allt öðrum augum en áður. Nú fylg-
ist ég t.d. með því hvernig þáttastjórnendur fara inn og út úr
auglýsingum sem öðrum er alveg sama um.“

– Stefnirðu á frekari landvinninga á skjánum?
„Já ég geri það ótrauð. Þetta er mjög skemmtilegur heimur.

Innlend dagskrárgerð er náttúrlega mjög dýr og mjög erfitt
fyrir sjónvarpstöðvar að standa undir henni. Skjárinn hefur
staðið framar öllum öðrum sjónvarpsstöðvum í framleiðslu á
innlendu sjónvarpsefni síðustu árin sem mér finnst mikil framför
því allar skoðanakannanir sýna að íslenskt sjónvarpsefni er að
gera góða hluti og á mikla framtíð fyrir sér. Það er mjög dýrt að
halda úti svona þætti en aftur á móti þá er íslensk dagskrárgerð
miklu áhugaverðari en efni sem er fjöldaframleitt úti í heimi.“

– Rétt að lokum, hvernig lítur vikan út hjá þér? Ertu búin að
ákveða hverjir verða í næsta þætti?

„Já ég er búin að því. Raunar erum við nánast búin að gera
allt fyrir föstudaginn nema að taka upp kynningarviðtölum við
fólkið sem tekur þátt. Síðan ætlum við að hitta parið úr síðasta
þætti og forvitnast um hvernig hafi gengið um helgina. Við
reynum að fá upp einhverjar krassandi sögur.

Við bindum alltaf vonir við að einhver rómantík verði í kjöl-
far þáttanna en fyrst og fremst eiga stefnumótin að vera afþrey-
ing og skemmtun. Fólk kemur með því hugarfari að leita sér að
skemmtilegum ferðafélaga, allt umfram það er bónus.“

– En hefurðu gengið frá sölu á stóru tölvukerfi í vikunni?
„Ekki ennþá en vikan er líka bara rétt hálfnuð“, sagði Þing-

eyringurinn Auður Lilja Davíðsdóttir, þáttastjórnandi í Djúpu
lauginni og sölumaður tölvukerfa hjá fyrirtækjasviði Atv.

– kristinn@bb.is

Auður á skrifstofu sinni á Aco Tæknivali.
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Sindragötu 5 · Ísafirði

Suðurgötu 9 · 400 Ísafirði

Hafnargötu · Bolungarvík

Patreksfirði

Svæðisútvarp Vestfjarða
Aðalstræti 22 · Ísafirði

Sindragötu 10 · Ísafirði

Þrymur ehf.
vélsmiðja

Suðurgötu 9
Ísafirði

Skeiði · 400 Ísafirði

Grænagarði · 400 Ísafirði

Við afgreiðslu fjárlaga í síð-
ustu viku var samþykkt tillaga
meirihluta fjárlaganefndar
alþingis um hækkun framlaga
til atvinnuþróunarfélaganna
um 15 milljónir króna eða úr
104 milljónum á ári í 119.
Upphafleg tillaga gerði ráð

fyrir hækkun sem nam verð-
lagshækkun framlags síðasta
ár eða úr 101 milljón í 104.

Á heimasíðu Atvinnuþróun-
arfélags Vestfjarða segir að
þetta sé ákaflega mikilvægur
áfangi en atvinnuþróunarfé-
lögin hafi á síðustu þremur

árum reynt að fá hækkun
framlaga sem hafi í raun verið
óbreytt frá árinu 1998. „Miðað
við verðlagshækkanir höfðu
framlög rýrnað um tæpan
fjórðung eða 24 milljónir
króna. Laun hafa hinsvegar
hækkað um tæp 40% á tímabil-

inu en þau eru um 70% af
rekstrargjöldum félaganna“,
segir á heimasíðu Atvest.

Þar segir einnig að miðað
við forsendur fjárlaga um al-
mennan sparnað verði að telja
niðurstöðuna þolanlega.

– kristinn@bb.is

Framlög hækka á fjárlögum
Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða

Lögreglan í Bolungarvík
telur bílbeltanotkun hafa
batnað í bænum í kjölfar
þess að embættið sendi út
dreifibréf í öll hús og
áminnti bæjarbúa um notk-
un bílbelta.

Í umferðarkönnun Land-
sbjargar sem framkvæmd
var í sumar var útkoma í
Bolungarvík slök þar sem
49% ökumanna notuðu
ekki bílbelti.

– kristinn@bb.is

Hafnarstjórn Ísafjarðarbæj-
ar hefur hafnað umsókn Ásel
ehf. á Ísafirði um lóðina
Sindragötu 17 við Sundahöfn
á Ísafirði til að starfrækja
hellusteypu. Fram kemur í um-
sókn að ætlunin sé að dæla

efni af sjávarbotni til starfsem-
innar.

Hafnarstjórn segir að í fyr-
irliggjandi nýtingarhugmynd-
um um svæðið sé lögð áhersla
á hafnsækna starfsemi. Einnig
skuli tekið tillit til hreinlætis

umhverfisins þar sem umsýsla
ferskra og freðinna matvæla
er í næsta nágrenni, eins og
segir í bókun hafnarstjórnar.
Erindinu var vísað aftur til
umfjöllunar umhverfisnefnd-
ar.                – kristinn@bb.is

Hafnar umsókn um hellu-
steypu við Sundahöfn

Hafnarstjórn Ísafjarðarbæjar

arvaxta, vanskilakostnaðar og
innheimtukostnaðar. Var
ákærði dæmdur til tveggja
mánaða fangelsis sem fellur
niður að tveimur árum liðnum
haldi hann almennt skilorð.
Jafnframt var ákærða gert að
greiða sakarkostnað.

til að greiða fyrir viðskiptum
sínum við fyrirtækið.

Á yfirlýsinguna hafði hann
falsað nöfn tveggja sjálfskuld-
arábyrgðarmanna. Yfirlýsing-
in tók til skulda hans við Húsa-
smiðjuna hf. fyrir fjárhæð allt
að 120.000. krónum auk drátt-

Maður um þrítugt hefur í
Héraðsdómi Vestfjarða verið
dæmdur í tveggja mánaða skil-
orðsbundið fangelsi fyrir
skjalafals. Brot hans fólst í
því að hann lét Húsasmiðjunni
hf. í té yfirlýsingu um sjálf-
skuldarábyrgð vegna skulda,

Erlingur Sigtryggsson,
dómstjóri Héraðsdóms Vest-
fjarða, kvað upp dóminn.

– hj@bb.is

Notkun bíl-
belta eykst

Bolungarvík

Tveggja mánaða skilorðs-
bundið fangelsi fyrir fjársvik

Rúmlega þrítugur karlmaður dæmdur í Héraðsdómi

Fyrir skemmstu héldu
nemendur í 9. og 10.

Grunnskóla Önundar-
fjarðar kökuhlaðborð á

Flateyri til að safna fyrir
skólaferðalagi í vor. Við-
burðurinn var vel sóttur

en boðið var upp á kökur
og kakó ásamt gnægtar-

borði sætabrauðs.
Nemendur höfðu lagt

mikla vinnu í að skreyta

salinn með jólaseríum og
skrauti og tókst þannig að

skapa góða jólastemmn-
ingu. Kvennasöngsveitin

Eyrarrósirnar frá Flateyri
mætti á staðinn og flutti

nokkur lög við gítarundir-
leik Halldórs Gunnars

Pálssonar. Páll Önundar-
son var á staðnum og tók

meðfylgjandi myndir.
– kristinn@bb.is

Vel sótt kökuhlaðborð ön-
firskra grunnskólanema

Fjölmenni sótti kökuhlaðborðið.

Eyrarrósirnar ásamt Halldóri Gunnari Pálssyni.
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Skáladalur í Aðalvík. Bátur við naust.                                    Ljósmynd: Hans Kuhn, 1927.

Lifandi bækur um liðna tíð
Úr torfbæjum inn í tækniöld heitir þriggja binda

ritverk, sem Bókaútgáfan Örn og Örlygur ehf.,
hefur gefið út um íslenskt mannlíf milli stríða.

Á árunum milli heimsstyrjaldanna urðu mikil straumhvörf í íslenskum sveit-
um. Samhliða nýjum húsum og nýjum lífsstíl var að eiga sér stað bylting í

samgöngumálum, sem rauf einangrun sveitanna. Hin forna íslenska þjóðmenn-
ing stóð við þröskuld nýrrar aldar. Við þessi aldarhvörf komu hingað til lands
þrír þýskir norrænu- og þjóðfræðingar; Hans Kuhn, Reinhard Prinz og Bruno

Schweiser. Reinhard Prinz ferðaðist gangandi um norðanverða Vestfirði og
Strandir bæði 1925 og 1926. Þetta kemur fram í bréfum til Hans Kuhn, auk
þess sem nokkrir Hornstrendingar geta heimsóknar hans í sendibréfum. Því

miður er ekki vitað til að Reinhard hafi skrifað neitt um þessar ferðir. Í athuga-
semd með greininni „Die Hornküste und ihre Bewohner“ í Deutsche Island-

forschung 1930 segir Paul Herrmann að Prinz hafi gengið á tveimur vikum úr
Furufirði um Horn og í Aðalvík, og mun það hafa verið í fyrra hluta júlí 1926.
Í júní og júlí 1927 ferðaðist Hans Kuhn gangandi um Hornstrandir, Jökulfirði

og Strandir, þar sem hann stundaði þjóðfræðilegar rannsóknir og safnaði
gömlum munum á vegum þjóðfræðasafnsins í Hamborg, eins og nánar var sagt

frá í fyrsta bindi. Um upphaf Vestfjarðaferðarinnar segir Hans Kuhn í Island-
Wanderungen: „Ég þóttist viss um að búsmuni eins og ég var á höttunum eftir

væri ekki síst að finna í afskekktum sveitum Vestfjarða og vildi því fyrst
komast þangað. Ferðir á þær slóðir voru heldur ekki daglegur viðburður. Nú

vildi svo til að þýska aðstoðarskipið „Zieten“ hafði fengið það verkefni að
flytja til Aðalvíkur þrjá menn frá ljósrannsóknastofnun Eppendorfer-sjúkra-

hússins í Hamborg. Aðalvík er lítil vík á norðvesturodda eyjarinnar og samdi
ég um að fara með skipinu þangað.“ Blaðið hefur fengið góðfúslegt leyfi

útgefanda til að birta stutta kafla úr bókinni.

Rekavík bak Látur. Útihús; kofi, geymslur og gripahús. Til vinstri fyrir miðju eru þurrk-
grindur fyrir fisk. Í Rekavík er stórt vatn, Rekavíkurvatn. Víkin er grösug og engjar góðar
en þær voru sóttar á bát yfir vatnið og heyið flutt á honum heim. Ljósm: Hans Kuhn, 1927.

med. L. Gmelin læknir og hr.
Friedr. Friedrichs, starfsmaður
við sjávarrannsóknirnar.

Tveir hinir fyrstnefndu voru
hér um tíma í fyrra og störfuðu
að ljósrannsóknum og veður-
fræðirannsóknum á fjallinu Rit
við Aðalvík. Nú fara þeir
þangað aftur og halda rann-
sóknunum áfram. Rannsóknir
þessar eru gerðar í samráði
við íslensku stjórnina. En þýsk
vísindafélög og háskólinn í
Hamborg kosta leiðangurinn.“
Frá leiðangrinum árið áður er
sagt í vikublaðinu Vesturlandi
á Ísafirði  27. júlí 1926:

„Tveir þýskir vísindamenn
Dr. Dannmeyer og dr. Georgi
frá Hamborg, komu hingað til
Ísafjarðar sunnudaginn 25.
júlí. Komu þeir hingað með
strandvarnarbátnum og höfðu
verið nálega þrjár vikur í
Skáladal í Aðalvík við ljósa-
mælingar og vindhraðamæl-
ingar í mikilli hæð frá jörðu.

Báðir voru þeir ánægðir með
árangur af starfi sínu, meðal
annars tókst þeim að senda
loftbelg 21000 metra í loft upp
til þess að mæla hraða loft-
straumanna. Yfirleitt létu þeir
hið besta yfir ferð sinni og
hjálp þeirri er bæði ríkisstjórn-
in og einstakir menn höfðu
þeim í té látið. Senda þeir öll-
um þeim er þar eiga hlut að
máli kveðju sína með þakk-
læti.“

Þeir Johannes Georgi (d.
1972) og Ferdinand Dannmey-
er (1880–1959) birtu báðir all-
margar greinar í ýmsum vís-
indaritum um rannsóknir sínar
á Íslandi. Af íslenskum heim-
ildum má nefna greinar Leós
Kristjánssonar (f. 1943) í
Ársriti Sögufélags Ísfirðinga
1987 og í Fréttabréfi Eðlis-
fræðingafélags Íslands 1986.
Telur hann Aðalvíkurferðirnar
meðal merkustu vísindaleið-
angra til Íslands á öldinni.

Þýska hafrannsóknastofnunin
í Hamborg stóð að rannsókn-
unum, en forstöðumaður henn-
ar hafði verið Alfred Wegener
sem hér er líklega þekktastur
sem upphafsmaður svokall-
aðrar landrekskenningar.

Rannsóknir Georgis beind-
ust fyrst og fremst að því að
safna gögnum um hálofta-
strauma frá Grænlandi til að
auðvelda veðurspá á Norð-
austur-Atlantshafi og í Evr-
ópu. Dannmeyer gerði um-
fangsmiklar athuganir á út-
fjólublárri geislun í andrúms-
loftinu og drógu þeir Gmelin
læknir af þeim ályktanir um
heilsufræðilega þætti veður-
fars og lífshátta. Í því skyni
leituðu þeir upplýsinga hjá ís-
lenskum læknum og könnuðu
mataræði í afskekktum héruð-
um landsins. Skáladalur og
fjallið Riturinn voru valin til
rannsóknanna vegna þess að
staðurinn lá vel við miðnætur-
sólinni og síst voru taldar vera
staðbundnar truflanir þar, t.d.
frá landvindum. Georgi stund-
aði síðar umfangsmiklar rann-
sóknir á Grænlandi, m.a. í
hrakningaleiðangri Alfreds
Wegener 1930/31, en í þeim
leiðangri fórst Wegener eins
og síðar verður getið. Báðir
héldu þeir Georgi og Dann-
meyer miklum og góðum teng-
slum við Ísland. Íslandsvina-
félagið í Þýskalandi, sem legið
hafði í dái síðan 1936, endur-
reisti Dannmeyer í Hamborg
árið 1950 og lagði sig að öðru
leyti mjög fram um bætt sam-
skipti landanna, sem höfðu
beðið verulegan hnekki á
stríðsárunum. Fyrir störf sín í
þágu Íslands var hann sæmdur
riddarakrossi hinnar íslensku
fálkaorðu 1936 og stórriddara-
krossi 1954.

Þegar Dannmeyer lést árið
1959, skrifaði Georgi í minn-
ingargrein um hann í Island.
Deutsch-Isländisches Jahr-
buch 1960–1961: „Ég var
fylgdarmaður hans í báðum
geislarannsóknaferðunum til
Aðalvíkur 1926 og 1927. Und-
ir hinu hrikalega hamrafjalli
Ritur á norðvesturodda Íslands
sá ég hvernig hann varð nær
samstundis snortinn af hinum
„klassíska kjarna“ víkinga-
menningar sögualdarinnar,
sem enn hefur varðveist á Ís-
landi. Hérna opinberaðist það
honum að hann hlyti að helga
sig Íslandi og íslenskri þjóð
það sem eftir væri ævinnar.
Hann var jafngagntekinn og
uppnuminn af þessari hugsjón
sinni eins og við höfum séð
hjá fleiri löndum okkar, til
dæmis Reinhard Prinz, sem
alltof snemma féll í valinn sem
fórnarlamb heimsstyrjaldar-
innar síðari.“

Í greininni „Die deutschen
Islandexpeditionen 1926/27“
segir Dannmeyer um dvölina
í Aðalvík: „Við héldum til í
afar frumstæðum og dæmi-
gerðum íslenskum kofa úr torfi
og grjóti. Eftir að við höfðum
þétt hann með seglbútum hélt
hann nokkurn veginn vatni og
vindi. Eigendum jarðarinnar,
Árna bónda og fjölskyldu hans
í Skáladal, þökkum við fyrir
dvalarleyfið og fyrir fiskinn
og súru sauðamjólkina (skyr-
ið), sem þau gaukuðu að okkur
þegar vistir urðu knappar.“

Mannlíf í AðalvíkMannlíf í AðalvíkMannlíf í AðalvíkMannlíf í AðalvíkMannlíf í Aðalvík

Fyrstu dagana í Aðalvík tók
Hans Kuhn m.a. myndir í
Skáladal og hefur kynnst
heimafólki þar. Þetta er hluti
af bréfi sem Árni bóndi Sig-

urðsson (1843–1937) skrifaði
honum tæpum mánuði eftir að
hann fór:

„Skáladal, 24. júlí 1927.
Kær heilsan með þökk fyrir

síðustu viðkynningu og góð
atlot. Hér með sendi ég yður
reiðinginn sem þér pöntuðuð
hjá mér og afhendi hann herra
Friðrik og dokt. Georg sem nú
eru hér síðastir og hafa hér
sýnt sig sem vandaða góð-
gjörðamenn í öllu, svo ég
sakna þeirra sem yðar af því
þeir hafa verið mér svo góðir í
öllu, já, mér aumingja gamal-
menninu sem þeir hefðu átt að
fyrirlíta og forsmá, fátækan
og hruman, sem lifi aðeins á
gjöfum frá Gísla syni mínum
nú og er að vinna nú á Heklu
við Hesteyri til að geta lifað í
vetur og halda lífi í okkur.

Ég bið þig góði að þýða
fyrir dr. Dannmeyer og hina
hér áðurnefndu. Konan mín
biður að heilsa yður og sendir
yður hér með vettlinga mó-
rauða, óskandi yður alls hins
besta …

Vertu blessaður og sæll, og
líði yður ávallt sem best, með
vinsemd og virðingu, Á. Sig-
urðsson.“

Í bernskuminningum sínum,
Hjá afa og ömmu, segir Þór-
leifur Bjarnason að Árni í
Skáladal hafa verið „einn
mesti bókamaður sveitarinnar,
sílesandi og margfróður, en
lét sem hann vissi fátt“. Síðar
lýsir hann honum á þessa leið:

„Árni Sigurðsson í Skáladal
var gáfaður og í ýmsum skoð-
unum langt á undan mörgum
sveitungum sínum. En hann
var alltaf ólíkindamaðurinn,
lét sem hann gæti ekkert og
vissi lítið. Hann hafði hugsað
mikið um landsmál og félags-
mál, var eindreginn fylgismað-

RannsóknirRannsóknirRannsóknirRannsóknirRannsóknir
Þjóðverja í AðalvíkÞjóðverja í AðalvíkÞjóðverja í AðalvíkÞjóðverja í AðalvíkÞjóðverja í Aðalvík

Hinn 21. júní 1927 segir
Morgunblaðið um þennan
rannsóknarleiðangur: „Þýskur
vísindaleiðangur. Vísinda-
mennirnir, sem voru vestur á
Rit við Aðalvík í fyrra, eru
komnir aftur.  Hingað kom
fyrir helgina þýskt eftirlitsskip
fiskiveiða, er heitir „Zieten“.
Foringi þess er Paul liðsfor-
ingi. – Með skipinu komu fjór-
ir þýskir vísindamenn. Eru þeir
á leið vestur í Aðalvík. Verða
þeir fluttir þangað á skipi
þessu. Þeir fara héðan í dag.

Vísindamennirnir eru þess-
ir: Dr. F. Dannmeyer, forstjóri
ljósrannsóknadeildar við hinn
almenna spítala í Hamborg,
Eppendorf; dr. Joh. Georgi,
forstjóri tilraunastöðvar veður-
fræðideildar sjávarrannsókna
þýska ríkisins í Hamborg; dr.
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ur félagsverslunar og fyrsti
sósíaldemókratinn í Sléttu-
hreppi. Hann leyndi ekki skoð-
unum sínum, en boðaði þær
ekki. Að upplagi mun hann
hafa verið gæddur mikilli
skopgáfu, og hún vakti á bak
við öll ólíkindi hans í tali.“

Þessi persónulýsing gáfu-
mannsins og rithöfundarins
Þórleifs Bjarnasonar gæti ver-
ið okkur nútímafólki áminning
um að fara varlega í að meta
greind eða menntun alþýðu-
fólks í aldarbyrjun eftir bréfstíl
þess og rithætti út frá nútíma
forsendum. Tækifæri til skóla-
menntunar voru fyrir aldamót
nánast engin og samræmd og
viðurkennd réttritun var ekki
til fyrr en árið 1918.

Næstu bæir við Skáladal
voru Garðar og Sæból, sem
fóru í eyði 1947 og 1952. Árið
1927 bjuggu á Görðum Híram
Jónsson (1872–1948), ráðs-
kona hans, Elísabet Tómas-
dóttir (1868–1948), og fóstur-
börn þeirra þrjú. Næstu bæir
við Skáladal voru Garðar og
Sæból, sem fóru í eyði 1947
og 1952. Híram Jónsson
(1872–1948) bóndi í Görðum
skrifaði Hans Kuhn vorið eftir
að hann var þar:

Görðum 7. 4. 1928.
Kæri Hans Kuhn!
Bestu þökk fyrir bréf þitt er

ég meðtók 16. 2. og svo þakka
ég einnig myndirnar er fylgdu
og þótti okkur gaman að fá
fréttir af þér. Hér í vetur hefur
verið lítill snjór, (til dæmis)
auð jörð á nýári, og yfirleitt
góð tíð í vetur.

Það er gott að heyra að þér
gekk vel ferðalagið hér á Ís-
landi í sumar, og vonandi ef
þú kemur aftur til Aðalvíkur,
að þú komir þá að Görðum til
okkar. Ég vil ennfremur biðja
þig skrifa mér ef þetta bréf
kemst til þín, því ég hef gaman
af að frétta af þeim mönnum
er ég kynnist þó langt séu í
burtu. Konan biður kært að
heilsa þér. Svo kveð ég þig
með mínum bestu heillaósk-
um.

Þinn einlægur, Híram Jóns-
son.

Í Island-Wanderungen segir
Hans Kuhn: „Síðasti bærinn
sem ég kom að á þessum slóð-
um var næstum norður við
heimskautsbaug rétt hjá Horni,
hrikalegu sjávarbjargi sem
gefur landsvæðinu nafnið
Hornstrandir. Eftir það lá leið
mín langa vegu eftir kletta-
strönd í suðaustur. Að kveldi
hins 29. júní skörtuðu himinn,
haf og sjávarbjörg svo ómót-
stæðilegum litum, að ég ákvað
í skyndi að nota þessa ein-
dæmafögru nótt til að ganga
áfram yfir í næstu byggð. Þó
varð úr að ég staldraði við hjá
gömlum bónda, einsetumanni
sem hírðist í hálfhrundum
eyðibæ í lítilli vík, Smiðjuvík.
Hann reyndi án árangurs að fá
mig til að vera eitthvað lengur,
en fylgdi mér síðan upp á
næsta fjall, enn á nærfötunum
einum sem hann var klæddur
þegar ég vakti hann.“

Í Smiðjuvík bjuggu Hjálmar
Jónsson (1864–1944) og ráðs-
kona hans, Sigrún Guðmunds-
dóttir (1874–1946) frá Arn-

kötludal. Hjálmar hafði áður
búið á Hrafnfjarðareyri við
Hrafnfjörð í sambýli við Jón
„brúðguma“ Guðmundsson
(1840–1915), sem bjó þar með
síðari konu sinni ungri, Sig-
rúnu. Eftir að Hjálmar fór frá
Hrafnfjarðareyri bjó hann í
nokkur ár í Furufirði, en flutti
þaðan í Smiðjuvík, sem hafði
verið í eyði um nokkurn tíma.
Þangað flutti með honum Sig-
rún Guðmundsdóttir, ekkja
Jóns brúðguma, ásamt Ólínu
Elísabetu dóttur sinni. Þau
bjuggu þar til 1933 eða 1934
og voru síðustu ábúendur í
Smiðjuvík. Hugsanlega hefur
Sigrún verið fjarverandi þegar
Hans bar þar að, en líklegra er
að hún hafi ekki komið fram
um nóttina og hann þar af leið-
andi talið að Hjálmar væri ein-
búi. Rósi Jónsson, sonur Sig-
rúnar og Jóns, dvaldist löngum
í Smiðjuvík, en eins og myndir
Kuhns bera með sér var hann
staddur í Hornvík um þetta
leyti.

Hjálmar í Smiðjuvík var
hraustmenni og hagleiksmað-
ur, hjálpsamur og margfróður,
las og skrifaði. Í bókinni Vest-
firðir segir Hjálmar R. Bárðar-
son (f. 1918) nokkuð frá hon-
um og búskapnum í Smiðju-
vík. Arngrímur Fr. Bjarnason
(1886–1962) hefur allmargar
sagnir eftir Hjálmari í Vest-
firzkum sögnum. Haraldur
Stígsson frá Horni skrifar um
hann í Minningabrotum:

„Við … vissum … að hann
var talinn góðum gáfum gædd-
ur, þótt ekki væri hann lang-
skólagenginn, og fróðleiks-
fýsn hans þekktu flestir … Mér
var síðar tjáð að stóran hluta
af þekkingu sinni hefði hann
af lestri Þjóðvinafélagsalma-
naksins, en það var í þá daga
fjölbreyttara að efni og mikl-
um mun meira að lesmáli en
síðar varð. Mér var sagt að
hann kynni það spjaldanna á
milli og að minni hans væri
einstakt, því að ekki væri nú
bókin beinlínis skemmtilestur,
mestmegnis þurr fróðleikur og
talnaflækja. Síðar varð mér
ljóst að bóndi var sílesandi
allt það, sem hann gat með
nokkru móti komist yfir, og
meðal annars frétti ég að hann
ætti bréfaskipti við mennta-
menn, jafnvel útlendinga.“

Húsakynni í Smiðjuvík voru
þröng en allt hreint og fágað,
segir Haraldur. Sigrúnu Guð-
mundsdóttur lýsir hann á þessa
leið:

„Húsfreyjan í Smiðjuvík var
há vexti og hressileg, viðmót
hennar vingjarnlegt og mál-
farið mótað í stormum sinnar
tíðar. Hún mun hafa verið
glæsileg kona á sínum yngri
árum og bar þess enn merki.
Höfðingslund hennar var víð-
fræg um nálægar byggðir, þótt
ekki væri auðlegðinni fyrir að
fara í þessu afskekkta koti
fremur en víða í nágranna-
byggðunum á þessum árum.
Urðum við félagarnir þess
brátt vísari því að á borð fyrir
okkur var borið allt það besta
sem til var á bænum og í engu
skorið við nögl.“

Í bókinni Með hug og orði
segir Vilmundur Jónsson um
heimsókn sína í Smiðjuvík í
ágúst 1928:

Rekavík bak Látur. Guðmundur Pálmason bóndi með ráðskonu (t.v.) og dætrum. Ráðskonan Bjarney Andrésdóttir er í
upplut (sunnudagsbúningi), en eldri dóttirin, María í peysufötum, (hversdagsbúningi). Við hlið hennar er Ása. Ljósmynd:
Hans Kuhn, 1927.
„Í Smiðjuvík átti ég vísum vin-
um að mæta, Hjálmari Jóns-
syni og bústýru hans, Sigrúnu
Guðmundsdóttur. Sigrúnu
hafði mér tekist furðanlega að
græða af erfiðu lærbroti, en
við Hjálmar átti ég annars kon-
ar sálufélag. Vissi ég upp á
hár að eftir hinar fyrstu kveðjur
mundi hann inna mig eftir því
hvort mér hefðu borist nokkrar
fregnir af prinsinum. Prinsinn
var hungraður, þýskur kreppu-
árastúdent, sem rölt hafði hér
víða um land, einnig um Horn-
strandir, Reinhard Prinz að
nafni. Hafði hann bæði gist
mig og Hjálmar í Smiðjuvík.
Með Hjálmari og honum tókst
vinátta svo að þeir skiptust
síðan bréfum á. Hjálmar var
sannfærður um að Reinharður
þessi, vinur hans, væri þýskur
konungssonur, og hafði ég
engan veginn brjóst í mér til
að draga það í efa. Grunar mig
að ekki hafi allir aðrir verið
jafnnærgætnir. Kunningsskap-
ur okkar Hjálmars við prinsinn
var upphaf, inntak og endir
vinfengis okkar.

Hjálmar var nú hálfsjötugur,
rifrildiskarl, skapharður og
jafnvel heiftrækinn er svo bar
undir. Sigrún bústýra hans var

Skáladalur. Verbúðin á sjávarbakkanum en fjær sér til bæjarhúsanna. Ljósmynd í eigu
Guðmundar Elíassonar, tekin á fyrri hluta 20. aldar meðan enn var búið í Skáladalnum.

Þjóðverjarnir eru í bátnum í Skáladalsvörinni. Í landi eru f.v. Elín Árnadóttir, Skáladal,
Skúli Þórðarson (1902-1996) og Árni Sigurðsson. Ljósmynd í eigu Kjartans T. Ólafssonar.

hálfsextug ekkja Jóns Guð-
mundssonar á Bjarnanesi er
verið hafði annar tveggja vís-
indamanna á Hornströndum þá
er Þorvaldur Thoroddsen ferð-
aðist þar um: Guðmundur í
Smiðjuvík var í Þjóðvinafé-
laginu, Jón keypti Þjóðólf. Var
Sigrún síðari kona Jóns og
sonur þeirra Rósi Sigurður,
hinn frægi fyglingur. Sigrún
var gerðarleg kona og flug-
mælsk. Mun hún hafa notið
þess ásamt nafnalíkingunni að
Ísfirðingar heiðruðu hana með
því að kalla hana Kristrúnu í
Hamravík, þá er hún hafði flust
til þeirra vestur.“

Reinhard Prinz hafði komið
við í Smiðjuvík ári á undan
Hans, sumarið 1926. Þeir
Hjálmar skrifuðust á lengi eftir
það, hefur Hjálmar R. Bárðar-
son eftir nafna sínum.

Skáladalur í Aðalvík.
Ljósmynd: Hans Kuhn, 1927.
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Óskum starfsfólki okkar til sjós
og lands gleðilegra jóla og
farsældar á komandi ári.

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

Súðavíkurhreppur

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

Sparisjóður Bolungarvíkur
Bolungarvík – Suðureyri

Óskum starfsfólki okkar, við-
skiptavinum og Vestfirðingum
öllum gleðilegra jóla og farsæls
nýs árs með þökk fyrir
viðskiptin á árinu sem er að líða.

Stamford Bridge er einn af glæsilegri leikvöngum í Englandi.

Að sjá hetjurnar
sínar með eigin augum

Kristinn Kristjánsson fór á leik Manchester United og Chelsea
á dögunum og hitti síðan Ferguson og strákana hans óvænt í Oxford stræti

Alþjóð er kunnugt um
þann mikla fjölda manna

sem fylgjast grannt með
ensku knattspyrnunni. Það
er í sjálfu sér undrunarefni
hvernig fullorðið fólk verð-

ur heltekið af áhuga fyrir
einstökum liðum og knatt-

spyrnumönnum. Félög
áhugamanna einstakra liða
hafa verið stofnuð víðsveg-
ar um landið og víða koma

menn saman til þess að
fylgjast með beinum út-
sendingum frá leikjum

sinna liða. Einn af áhuga-
samari mönnum um

knattspyrnu er Ísfirðing-
urinn Kristinn Kristjáns-

son. Hann þarf ekki að
kynna fyrir áhugamönnum

um íþróttir. Hann var (og
er enn segir hann) einn af

betri knattspyrnumönnum
sem Ísfirðingar hafa átt.
Hann var í sigursælum

hóp í yngri flokkum Vest-
ra. Sá hópur náði að því
afreki að leika til úrslita
um Íslandsmeistaratitil í

5.flokki. Kjarni þessa hóps
ásamt fleiri góðum mönn-

um mynduðu hið sigursæla
lið ÍBÍ á árunum 1977-

1983 sem náði þeim ár-
angri að spila í fyrstu deild

í tvö ár á árunum 1982-
1983. Árangur sem von-
andi verður endutekinn.

Kristinn var miðvallarleik-
maður sem lét mikið að sér

kveða. Hann var kannski
ekki sá fljótasti en útsjón-

arsemin bætti það upp.
Hann segir að þetta sé ekki
rétt því aðrir menn í liðinu

hafi einfaldlega átt að sjá
um hraðann. Lið Kristins
er Manchester United og

segir hann sig hafa byrjað
að halda með liðinu á þeim

árum sem George Best lék
með þeim, eða í kringum
1970. Síðan hefur ekkert

annað lið komist að í huga
hans. Þeir eru einfaldlega
bestir. Hann viðurkennir
reyndar að það hafi verið

erfiður tími þegar liðið féll
í 2. deild eitt ár á síðustu

öld en tækifærið hafi verið
nýtt til þess að stokka upp
og síðan hefur árangurinn

verið glæsilegur eins og
allir vita. Kristinn horfir

mikið á knattspyrnuleiki í
sjónvarpi. Hann sleppir al-
drei úr leik sem sýndur er

með hans liði og helst ekki
leiki með Arsenal og Chel-

sea. Í seinni tíð sleppir
hann þó úr leik með lakari

liðum svo sem Liverpool
sem hann segist vorkenna

nú um stundir.
Kristinn hefur séð sína

menn fjórum sinnum í leik
á Englandi þar af tvisvar á

heimavellinum Old Traf-
ford í Manchester. Há-

punkturinn var þó þegar
hann var meðal 100 þús-

und áhorfenda á Nou
Camp í Barcelona þegar

hans menn léku til úrslita

Kominn með leikskrána
í hendurnar og spennan

að komast í hámark.



FIMMTUDAGUR 18. DESEMBER 2003      23Lestu nýjustu fréttir daglega á www.bb.is

Óskum starfsfólki okkar, viðskiptavinum og Vestfirðingum öllum gleðilegra
jóla og farsæls nýs árs með þökk fyrir viðskiptin á árinu sem er að líða.

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

Óskum starfsfólki okkar, viðskiptavinum og Vestfirðingum öllum gleðilegra
jóla og farsæls nýs árs með þökk fyrir viðskiptin á árinu sem er að líða.

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

gegn Bayern Munchen í
Meistaradeild Evrópu fyrir

nokkrum árum. Bayern
var yfir 1-0 þar til örfáar

mínútur voru eftir en þeg-
ar upp var staðið héldu

drengirnir frá Manchester
á bikarnum. Þessi leikur

var að sögn Krisins
ógleymanlegur.  Á dögun-
um sá Kristinn sína menn

spila við hið stjörnum
prýdda lið Chelsea. Hann

var þar í för með Ívari
Pálssyni framkvæmda-

stjóra Sævara hf. sem er
umfangsmikill útflytjandi

á rækju. Þeir voru svo
heppnir að vera boðið að

horfa á leikinn úr einni af
betri stúkum á Stamford

Bridge. Þeim sem þar
horfa fylgja þau forréttindi
að hafa sér inngang á leik-

vanginn þannig að ekki
þarf að standa í biðröð eða
þrengslum. Einnig er veg-

legur veitingasalur við
stúkuna þar sem menn

snæða fyrir leik og þangað
koma gamlir leikmenn

liðanna og spjalla við gest-
ina fyrir leik. Kristinn
segir þetta hafa verið

skemmtilega tilbreytingu
að fá að njóta leiksins við

þessar aðstæður.
Um úrslit leiksins er hann

ekki margmáll. Það er
auðvitað ekki hægt að

vinna alla leiki. Þetta er jú
keppni sem stendur allan
veturinn og því verður að
vera spenna í henni fyrir

áhorfendur. Það kalli á
einstaka tap eins og

gengur. Framtíð United er
björt að mati Kristins. Þó
verði ekki hjá því komist

til öryggis að kaupa tvo
leikmenn í janúar til þess

að jafna það gríðarlega
álag sem er á leikmönnum

alvöru liða sem spila á
mörgum vígstöðvum.

Væntanlega verði keyptir
miðjumaður og sóknar-

maður. Hann telur að
Ferguson framkvæmda-

stjóri hafi gert rétt að selja
David Beckham í sumar.

Beckham hafi einfaldlega
verið orðinn það stórt og
fyrirferðarmikið nafn að

það hafi ekki verið hægt að
komast hjá því að selja

hann. Hann segir menn oft
hafa sopið hveljur yfir

ákvörðunum fram-
kvæmdastjórans en á

endanum hafi hann oftast

Ívar Pétursson var að fara á sinn fyrsta fótboltaleik í Englandi. Ekki dónaleg byrjun það.
haft rétt fyrir sér. En þó
leiknum lyki á Stamford

Bridge var sagan ekki öll.
Á mánudeginum var

Kristinn staddur í Oxford
stræti þegar hann verður

var við mikinn mannfjölda
fyrir utan eina af verslun-

um Vodaphone. Þar sem
hans menn bera auglýs-
ingu frá því fyrirtæki á
búningum sínum ákvað
hann að ganga þarna að

mannfjöldanum og heyrir
þá að þarna inni séu allar

helstu stjörnur liðsins því
þar sé verið að skrifa undir
nýjan samning milli félags-
ins og símafyrirtækisins til

ársins 2008.  Hann ákvað
því að komast nær og naut

þar þekkingar sinnar frá
því á böllunum í Hnífsdal í
gamla daga. Þegar hann er

kominn alveg að húsinu
kemur sjálfur Alex Fergu-
son framkvæmdastjóri út.

Kristinn var eldsnöggur og
bað kappann um eigin-

handaráritun. Og eina sem

hann hafði í fórum sínum
var skókassi og á hann

ritaði Skotinn frægi nafn
sitt. Skóna hafði Kristinn

keypt fyrr um daginn fyrir
konu sína í afmælisgjöf.

Skórnir hafa nú verið af-
hentir án kassans. Botninn

bíður nú inrömmunar og
að sögn Kristins er þetta

eftirminnilegasti gripurinn
sem honum hefur hlotnast

tengdum þessu frægasta
knattspyrnuliði heims.

– hj@bb.is

Einn af skærustu stjörnum Manchester United ,Ryan Giggs,
kominn inn í bíl og á leið frá Vodaphone versluninni.

Er Kristinn hitti Sr. Alex Ferguson var hann eldsnöggur og
bað kappann um eiginhandaráritun. Og eina sem hann
hafði í fórum sínum var skókassi og á hann ritaði Skotinn
frægi nafn sitt. Skóna hafði Kristinn keypt fyrr um daginn
fyrir konu sína í afmælisgjöf. Skórnir hafa nú verið afhentir
án kassans.

Þarna er okkar maður á leið í gegnum þvöguna fyrir framan Vodaphone. Kunnáttan frá því
á böllunum í Hnífsdal kom sér vel þarna.

 Gamlar knattspyrnustjörnur svöruðu fyrirspurnum fyrir leik.
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Jólakveðja frá Reykjanesi 2003
Vestfirðingar,

ferðafólk! Hugheilar
jóla- og nýárskveðjur

frá Reykjanesi.
Innilegar þakkir fyrir

samstarf og viðskiptin
á árinu sem er að

líða.
Ferðaþjónustan Reykjanesi við Ísafjarðardjúp, sími 456 4844.

Ísafjarðarbær, Boltafélag Ísafjarðar og Héraðssamband Vestfirðinga

Undirrita samning um rekst-
ur íþróttavallanna á Torfnesi

Fulltrúar Ísafjarðarbær,
Boltafélags Ísafjarðar og Hér-
aðssambands Vestfirðinga
undirrituðu í síðustu viku
samning um rekstur íþrótta-
vallanna á Torfnesi. Sam-
kvæmt samningnum mun BÍ
bera ábyrgð á umsjón íþrótta-
svæðisins, vallarhúss og tækja,
þar til í september 2004, sjá
um viðhald þess og rekstur
auk þess að sjá um úthlutun
tíma til iðkenda þar sem reynt
verði að koma sem flestum
að, eins og segir í samningn-
um.

Fyrir þetta fær félagið greitt
þrjár milljónir króna á tíma-
bilinu. Greiðslur fyrir notkun
vallanna renna til Ísafjarðar-
bæjar en bærinn mun veita BÍ
styrk um upphæð sem nemur

gjöldum vegna afnota skóla
sveitarfélagsins af völlunum.
BÍ er heimilt að setja upp aug-
lýsingaskilti á svæðinu og reka
þar veitingasölu. Fyrsta greið-
sla vegna samningsins miðast
við 20. september s.l. þar sem
BÍ hefur þegar tekið við um-
sjón með svæðinu.

Samninginn undirrituðu
Halldór Halldórsson bæjar-
stjóri Ísafjarðarbæjar, Kristján
Pálsson formaður BÍ og Guð-
jón Þorsteinsson starfandi for-
maður HSV. Kristján sagði
samninginn marka tímamót
fyrir Boltafélagið því með til-
komu hans og nýs gervigras-
vallar hefði félagið nú starfs-
grundvöll allt árið í stað nokk-
ra mánaða áður.

– kristinn@bb.is Félagsmenn í BÍ ásamt formanni HSV, bæjarstjóra og Birni Helgasyni íþrótta- og æskulýðsfulltrúa Ísafjarðarbæjar.

Í Dúddabúð á Þingeyri má
segja að kominn sé vísir að
kaupfélagi eins og menn
þekktu þau á árum áður en
mikið og gott vöruúrval er í
versluninni og þykir skipulag
til fyrirmyndar. Auk almennr-
ar matvöru er vísir að bygg-
ingarvörudeild og hefur verið

töluverð hreyfing á efni og
tækjum. Boðið verður upp á
vörur fyrir bændur í smærri
einingum m.a. fóðurbætir fyrir
sauðfé, hestablöndu, saltsteina
og fleira.

Verslunarrýmið hefur verið
stækkað og inngangi breytt.
Komið hefur verið fyrir bak-

araofni og er boðið upp á ný-
bakað bakkelsi á staðnum. Þá
hefur verið sett upp kaffihorn
í versluninni og fellur vel í
kramið hjá Þingeyringum að
geta sest niður og fengið sér
rjúkandi kaffi. Frá þessu er
greint á Þingeyrarvefnum.

– kristinn@bb.is

Vísir að kaupfélagi
Dúddabúð á Þingeyri

Knattspyrna

Matthías og Birk-
ir semja við FH

Knattspyrnukempurnar
ungu frá Ísafirði, Matthías
Vilhjálmsson og Birkir Hall-
dór Sverrisson, hafa ákveðið
að ganga til liðs við FH í
Hafnarfirði. Þeir hafa spilað
í yngri flokkum hjá BÍ88 en
fluttu suður á bóginn í haust
til að þroska knattspyrnu-
hæfileika sína frekar. Þeir
hafa báðir leikið fyrir Íslands
hönd með U-17 landsliðinu.
Ásdís Birna Pálsdóttir, móð-
ir Matthíasar, staðfestir að
töluverð samkeppni hafi ver-
ið milli liða um að fá þá til
sín.

„Það var haft samband frá
ansi mörgum en þeir voru
rosalega ánægðir hjá FH.
Þeir eru svo ungir að þeir
spila á fyrsta ári í 2. flokki.

Þannig vakti fyrir þeim að
komast til liðs sem spilar í
efsta riðli í 2. flokki.“ Ásdís
segir ekki búið að ganga frá
endanlegum samningi við FH
en telur líklegt að hann verði
til tveggja eða þriggja ára.

„Þar er góður þjálfari, um-
gjörðin fín og fínir strákar.
Það er margt sem spilar inn
í en þetta er það sem heillaði
strákana mest“, sagði Ásdís
Birna Pálsdóttir.

– kristinn@bb.is

Birkir og Matthías á gervigrasvellinum á Torfnesi.

Árleg viðskiptasamkeppni í Brussel á sviði nýsköpunar

Verkefni Steinþórs og Örnu
Láru hlaut góðar undirtektir

Fyrir skömmu lauk árlegri
viðskiptasamkeppni í

Brussel þar sem fulltrúar
Evrópuþjóða keppa um bestu

hugmyndirnar og verkefni á
sviði nýsköpunar. Frá Íslandi
voru send fjögur verkefni að
þessu sinni. Meðal þeirra var

verkefni frændsystkinanna
Steinþórs Bragasonar og
Örnu Láru Jónsdóttur frá

Ísafirði.  Verkefni þeirra sem
unnið var í nafni Vélsmiðju

Ísafjarðar keppti í flokki fyr-
irtækja sem eru í vexti og
lofa góðu. Verkefnið bar

nafnið „Hönnun og fram-
leiðsla á slöngu og rörafitt-
ings.“ Hlaut það lofsamleg

ummæli dómnefndar og
sagði m.a. í umsögn: „Hug-
myndin er góð og framsetn-

ing hreint frábær, lesandi var
fullur eftirvæntingar að líta á

innihald áætlunarinnar.“
Steinþór stundar nú nám í

vélaverkfræði í Danmörku

en Arna Lára stundar meist-
aranám í viðskiptafræði við

Háskóla Íslands. Eitt íslenskt
verkefni hlaut fyrstu verð-
laun í keppninni. Það var

verkefni Óskars F Jónssonar
sem fjallar um þróun skósóla
með harðkornum og bar það

heitið „Green Diamond“.
– hj@bb.is

Steinþór Bragason annar höfunda verkefnisins.
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Fjölmiðlabakterían lúrir
– viðtal við Ólínu Þorvarðardóttur skólameistara um störf hennar sem fjölmiðlamaður á blaði og skjá

Fjölmiðlar eru snar þáttur í lífi fólks. Meiri en flestir gera sér grein fyrir.
Á árum áður voru fjölmiðlar afskaplega skýr þáttur í daglegu lífi. Gamla
gufan hafði völdin og fjölskyldan kom saman til þess að hlusta. Einu tím-
arnir sem börn þögðu undantekningarlítið voru þegar fréttatímarnir voru í
útvarpinu. Þá var hlustað. Hinir ósýnilegu fréttamenn voru sagan sjálf.
Dagblöðin skiptu lesendahópnum á milli sín eftir stjórnmálaskoðunum
kaupenda. Þau voru flest rekin í nánum tengslum við stjórnmálaflokkana
og það vissu allir. Fréttir voru lesnar með það í huga.

Svo kom blessað frelsið. Einokun ríkisins á ljósvakanum var afnumin.
Upp komu ofurhugar sem höfðu þá skoðun að blöð gætu átt sjálfstæða til-
veru án afskipta flokkanna. Tölvutæknin ruddi sér braut og mikil bylting
fylgdi í kjölfarið. Bylting sem gerir þátt fjölmiðla í lífi fólks óskýrari en
áður. Hvarvetna sem litið er sér maður fjölmiðil með einum eða öðrum
hætti svo vitað sé í góðan mann. Vald fjölmiðla er oft rætt og einnig hvernig
þeir skuli fara með þetta vald sitt. Er einhver ástæða til þess að hafa ein-
hverjar áhyggjur af því. Leysir ekki markaðurinn þetta allt saman fyrir okk-
ur.

Ólína Þorvarðardóttir starf-
aði um árabil við fjölmiðla
sem fréttamaður. Fyrst sem
lítt sýnilegur blaðamaður en
síðan skaut henni upp á
stjörnuhimininn sem frétta-
maður í sjónvarpi. Varð þar
með almenningseign. Hún
vakti í störfum sínum verð-
skuldaða athygli fyrir vasklega

og ákveðna framgöngu. Mörg-
um er enn í fersku minni marg-
ar fréttir hennar þar sem hún
með ákveðnu fasi sínu krufði
ólík mál til mergjar. Hver man
ekki eftir kjötsúpunni eða
grænmetinu.

Að undanförnu hefur verið
nokkur umræða um siðareglur
í fjölmiðlum og eignarhald á

þeim. Við hvern er betra að
ræða slíka hluti en gamlan
fréttamann sem yfirgefið hefur
vettvanginn og getur því horft
yfir sviðið án hagsmuna-
tengsla. Fréttamann sem upp-
lifði breytingarnar á mark-
aðnum, frá flokksfjötrum til
frelsis í fréttaskrifum eða
hvað?

af heimssögulegum atburðum.
Ég átti mér sem sagt alltaf
þann draum að komast inná
þennan starfsvettvang. Og
þarna frétti ég af þessum hrær-
ingum að það væri að verða til
nýr fjölmiðill og leit stæði yfir
að nýju fólki.

Svo að einn daginn þegar
ég átti leið framhjá skrifstofu
Framsóknarflokksins fékk ég
þá hugdettu að ganga þangað
inn og spyrjast fyrir. Ég hitti
þar fyrir Hauk Ingibergsson
sem þá var framkvæmdastjóri
flokksins og spurði hann hvað
væri að gerast í þessum málum
og hvert ég ætti að snúa mér ef
ég hefði hug á að gerast blaða-
maður á þessum nýja fjölmiðli.
Nú það kom í ljós að á þessum
tíma var ekki búið að ráða
ritstjóra eða aðra blaðamenn.
Haukur sagði mér hinsvegar
að fljótlega yrði gengið frá
því máli og ráðin sjálfstæð
ritstjórn. Ekki veit ég hvort
Haukur talaði mínu máli við
það fólk sem ráðið var en það
var tekið mjög vel á móti mér
þegar ég síðan sótti um starf
blaðamanns. Ritstjóri var ráð-

inn Magnús Ólafsson sem ekki
hefur verið kenndur við fjöl-
miðla síðan og honum til að-
stoðar var Kristinn Hallgríms-
son, seinna hæstaréttarlög-
maður. Á ritstjórninni var
margt góðra manna sem seinna
áttu eftir að láta meira að sér
kveða í fjölmiðlum. Menn eins
og Jón Guðni Kristjánsson
sem þjóðin þekkir núna sem
útvarpsfréttamann, Eggert Þór
Skúlason sem er áhorfendum
Stöðvar 2 vel kunnur, Oddur
Ólafsson, landsþekktur blaða-
maður, Gunnar Kvaran sem
lengi vann á bæði útvarpi og
sjónvarpi, svo ég nefni bara
fáeina.

Á NT steig ég mín fyrstu
skref í blaðamennsku. Þetta
var mjög gott tækifæri fyrir
svona ungan blaðamann eins
og mig. Vera mín á blaðinu
mótaði mig sem fjölmiðla-
mann. Þarna var gerð krafa
um sjálfstæði, hlutleysi og það
sem kallað var sanngirnisnálg-
unin, þ.e. að gæta ævinlega
tveggja sjónarmiða í umfjöllun
um mál. Því miður hefur sú
nálgun lotið í lægra haldi í

Gamli og nýi TíminnGamli og nýi TíminnGamli og nýi TíminnGamli og nýi TíminnGamli og nýi Tíminn
–Hvenær hófst þinn ferill í

blaðamennsku?
„Það var árið 1983, á sama

tíma og töluverðar sviptingar
voru að hefjast á íslenskum
fjölmiðlamarkaði. Rás-2 var
að hefja göngu sína í Ríkisút-
varpinu og um svipað leyti
var nýtt dagblað að líta dagsins
ljós á blaðamarkaði. Hið rót-
gróna framsóknarblað Tíminn
var leyst af hólmi með NT
sem að átti að vera „nýr tími“,
óháð dagblað og boðberi hinn-
ar nýju blaðamennsku á ís-
lenskum blaðamarkaði. Þarna
var hafið ákveðið andóf gegn
flokksstýrðum blöðum og
umræða um óháða blaðamenn-
sku og nýjar áherslur var í
hámarki. Ég var í háskólanum
í íslenskunámi með þrjú lítil
börn heima. Ég hafði lengi átt
þann draum að verða blaða-
maður. Maður sá blaðamenn-
skustarfið í ákveðnum hilling-
um, hugdjarfa blaðamenn
hlaupandi um vígvelli og ham-
farasvæði að leggja líf sitt í
hættu til þess að miðla fréttum
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íslenskri fjölmiðlun undan-
farin ár. Jafnvel í sjálfu Ríkis-
útvarpinu þar sem sjaldnast
heyrist nema ein rödd í hverri
frétt. Síðan þurfa menn að fá
leiðréttingu sinna mála með
viðtali daginn eftir hafi þeir
mótsvör. Það var bannorð á
NT að birta frétt ef ekki var
talað við báða málsaðila. Sjón-
armið beggja urðu að koma
fram í sömu fréttinni og á sömu
blaðsíðunni. Þetta er afar góð
siðaregla.“

FlokkurinnFlokkurinnFlokkurinnFlokkurinnFlokkurinn
tekur völdintekur völdintekur völdintekur völdintekur völdin

„En þarna með stofnun NT
hófst mikið en skammvinnt
ævintýri. Því lauk einu og
hálfu ári síðar með því að
flokkurinn gat ekki unað þess-
ari fréttamennsku þegar til
kastanna kom. Hann tók því
til sinna ráða, leysti upp þetta
rekstrarfélag Nútímans. Rit-
stjórnin var leyst frá störfum
og ný ráðin í staðinn. Gamli
Tíminn, tók við aftur og varð
flokksmálgagn á ný.

En þó þetta hafi farið svona,
má segja að NT ævintýrið hafi
verið liður í markverðri þróun
á íslenskum fjölmiðlamarkaði.
Sú þróun hófst með stofnun
Dagblaðsins nokkrum árum
áður. Rás-2 var að verða að
veruleika þarna um svipað
leyti og 1986 kemur Stöð-2
inn á markaðinn. Ég er þarna
að stíga mín fyrstu spor í blaða-
mennsku á þessum umbrota-
tímum, og það mótaði mig
vissulega.“

– Nú var þetta NT ævintýri
mjög umtalað á sínum tíma og
flestir töldu að blaðið hefði
dáið drottni sínum vegna
rekstrarerfiðleika en ekki
vegna afskipta Framsóknar-
flokksins?

„Já það er alveg rétt að það
var mikið að í rekstri blaðsins.
En hitt er annað mál að löngun
manna til þess að hlaupa undir
bagga fór ört minnkandi vegna
þess að blaðið var alltaf að
reyna að stimpla sig sem sjálf-
stæðan fjölmiðil og skilja sig
frá Framsóknarflokknum.
Þegar kom að uppgjöri urðu
flokkshagsmunirnir ofaná.
Flokkurinn kom til aðstoðar
en setti um leið sín skilyrði
fyrir stefnu blaðsins.“

–Var þetta sívaxandi
óánægja með stefnu blaðsins
eða voru það einhver ákveðin
mál sem urðu þess valdandi
að flokkurinn tók til sinna
ráða?

„Við lentum í því að taka
umfjöllun um mál sem vörð-
uðu hagsmuni flokksins og
sem sterkir menn innan hans
voru ekki ánægðir með. Það
voru þannig hlutir sem riðu
baggamuninn. Það var okkar
tilfinning sem störfuðum við
blaðið. “

–Funduð þið fyrir þessum
áhrifum. Var reynt að hafa
áhrif á ykkur beint eða var það
óbeint?

„Þrýstingurinn var fyrst og
fremst á ritstjórann og rit-
stjórnina. Við fréttum það og
áttuðum okkur á því að það
var farið að hitna undir blaðinu
strax eftir hálft ár. Menn voru
ekki tilbúnir í þessar nýjungar
þegar til kom. Það hafði auð-

vitað sín áhrif að á ritstjórninni
var hópur ungs fólks sem vildi
gjarnan gera hlutina öðruvísi
en áður hafði þekkst. Við vor-
um með aðrar áherslur í blaða-
mennsku og menn voru bara
ekki tilbúnir til þess að taka
því. Uppsetning frétta var ný-
stárleg hjá okkur og auðvitað
sumt svolítið glannalegt. Mér
er sérstaklega minnisstætt
„tanngarðsmálið“ svokallaða.
Þá var tekin mynd af fölskum
tanngarði sem stillt var upp á
legsteini. Í myndatexta var
sagt frá því að í tannlæknadeild
Háskóla Íslands væri risinn
ágreiningur sem ég man ekki
lengur hvers eðlis var, en frétt-
in gekk út á það að til þess að
leysa ágreininginn þyrfti að
grafa upp lík. Nú myndatöku-
manni blaðsins datt þetta
myndefni í hug og mönnum
fannst hugmyndin fyndin, al-
veg þar til viðbrögð aðstand-
enda komu daginn eftir og þau
voru auðvitað mjög skiljanleg.
Þetta er dæmi um stráksskap-
inn sem stundum gaus upp á
ritstjórninni og gat auðvitað
stundum leitt menn í vand-
ræði. En eftir fyrstu mánuðina
var fólk orðið reynslunni rík-
ara og í raun og veru hafði
blaðið ritstjórnarlega alla burði
til þess að gera góða hluti í
blaðamennsku. En það var
bara orðið of seint. Reksturinn
var kominn úr böndum og stóri
bróðir vakti yfir öllu saman
og var á bak við tjöldin.“

–Þannig að þið trúðuð því í
upphafi að menn ætluðu sér
ekki að hafa nein afskipti af
þessu blaði?

„Já við trúðum því þetta
unga fólk að við fengjum rit-
stjórnarlegt sjálfstæði. Rit-
stjórinn setti okkur ákveðnar
siðareglur í upphafi um efnis-
tök og almennt má segja að
menn hafi skynjað sig sem
hluta af einhverri jákvæðri ný-
breytni. Þetta andrúmsloft sem
þarna var og hugarfar gerði
mér mjög gott sem fjölmiðla-
manneskju. Ég sakna þess að
sjá ekki í efnistökum blaða-
manna í dag ýmislegt sem við
tileinkuðum okkur í þann tíð.“

–Þannig að þú heldur að
Framsóknarmenn hafi lagt í
þessa ferð af heilum hug?

„Já ég er viss um að allir
lögðu upp með góðan ásetning
en svo þegar á reyndi þá fannst
mönnum þeir vera búnir að
losa ólina of mikið og flokks-
hagsmunanna ekki nægilega
gætt. Því hækkuðu þær raddir
sem spurðu hvers vegna flokk-
urinn ætti að reka fjölmiðil
sem að styddi hann ekki. Þarna
urðu bara gömlu sjónarmiðin
ofaná.“

Á sjónvarpið eftirÁ sjónvarpið eftirÁ sjónvarpið eftirÁ sjónvarpið eftirÁ sjónvarpið eftir
skakkt númerskakkt númerskakkt númerskakkt númerskakkt númer

„Á þessum tíma var ég kom-
in með fjölmiðlabakteríuna,
þannig að þó að NT ævintýrinu
lyki kom aldrei til greina annað
en að sækja aftur á svipuð
mið. Það var hinsvegar tilvilj-
un ein sem leiddi mig á Sjón-
varpið. Þannig var að ég lenti
í málaferlum við NT vegna
þess hvernig staðið var að upp-
sögninni minni á meðan ég
var í fæðingarorlofi, en ég
fæddi dóttur í lok apríl 1985,

skömmu áður en ákvörðun var
tekin um uppsagnir á blaðinu.
Svala Thorlacius sem þá var
lögfræðingur Blaðamannafé-
lagsins rak fyrir mig málið.
Einhverju sinni þurfti ég að
hringja í hana en það munaði
einni tölu á hennar númeri og
númeri Ingva Hrafns Jónsson-
ar sem þá var orðinn frétta-
stjóri á Sjónvarpinu. Nú, það
er svarað í símann og sagt
snöggt en ákveðið: Ingvi
Hrafn! Mér brá svolítið við en
datt strax í hug að þarna geti
falist tækifæri þannig að ég
spurði hann bara hvort hann
myndi eftir mér. Ég var nefni-
lega nýbúin að vera ásamt
fleiri blaðamönnum í þætti hjá
honum að yfirheyra Davíð
Oddsson borgarstjóra. Jú hann
var nú hræddur um það. Hvort
að ég hefði ekki verið rauð-
hærð og ólétt. Ég spurði hvort
hann vantaði ekki afleysinga-
fólk með sumrinu. Jú, hann
var að fara að auglýsa og hvatti
mig til þess að sækja um. Ég
fór síðan í fréttamannapróf og
fyrr en varði hringdi hann og
spurði hvort ég gæti byrjað 2.
febrúar. Þannig að það sem ég
ætlaði að yrði sumarafleysing
varð að fullu starfi. Fréttastofa
Sjónvarpsins varð vinnustaður
minn næstu fjögur árin.“

–Nú hafa oft skapast miklar
umræður og vangaveltur um
ráðningar fréttamanna hjá Rík-
isútvarpinu og þá sérstaklega
afskipti útvarpsráðs. Það hafa
oft komið upp ásakanir þess
efnis að umsækjendur væru
vegnir eftir stjórnmálaskoðun-
um en ekki vegna hæfileika á
fjölmiðlasviðinu.

„Já á þessum tíma var sífelld
pólitík ríkjandi í ráðningarmál-
um Ríkisútvarpsins. Það varð
mér til happs að Ingvi
Hrafn vildi fá mig inn.
Án þess held ég að
ég hefði ekki átt
mikla von því að
á þessum tíma
hafði ég verið
áberandi í
stúdentapóli-
tíkinni til
vinstri og
það átti nú
ekki uppá
pallborðið
að vera með
þannig fé-
lagshyggju-
s t i m p i l l
g a g n v a r t
sjálfstæðis-
mönnum í
útvarpsráði.
Það sóttu
margir um
þessar tvær
stöður sem
voru lausar,
en ég held
það hafi
hjálpað mér að
Ingvi vildi fá, auk
mín, Hall Hallsson
sem þá var blaða-
maður á Morgun-
blaðinu. Ætli mönn-
um hafi ekki þótt
við vega hvort ann-
að upp í pólitíska
litrófinu.“

Ingvi HrafnIngvi HrafnIngvi HrafnIngvi HrafnIngvi Hrafn
JónssonJónssonJónssonJónssonJónsson

–Að Ingva Hrafni Jónssyni.
Nú tekur hann við af séra Emil
Björnssyni sem fréttastjóri og
það eru nú sennilega ekki til
ólíkari menn. Emil þessi ró-
lega persóna sem aldrei sást á
skjánum en Ingvi Hrafn þessi
áberandi maður sem virtist
hvergi kunna betur við sig en
á skjánum. Ingvi Hrafn breytti
nú töluverðu á sjónvarpinu í
framsetningu frétta?

„Já það má eiginlega segja
að ég hafi farið úr einu ævin-
týrinu í annað. Og bæði enduð
þau illa því Ingvi Hrafn var
rekinn tveimur árum seinna.
Það var synd fyrir sjónvarpið,
því Ingvi var góður fréttastjóri
og hafði lag á að skapa gott
andrúmsloft í kringum sig.
Þegar ég kom þarna inn var
hann byrjaður að hrista upp í
fréttastofunni. Hann hélt
reglulega fundi þar sem málin
voru krufin til mergjar. Hann
útdeildi verkefnum í fram-
haldi af slíkum um-
ræðum og lét
menn hafa
fyrir því að
s æ k j a s t
eftir mál-
u m .
Þannig
tryggði
h a n n
það að
þeir sem
tóku frétt-
irnar voru
yfirleit þeir
sem voru fróð-
astir um mál-
efnið. Ingvi
er mjög dríf-
andi persónu-
leiki og

skemmtilega ástríðufullur í
starfi. Hann studdi sitt starfs-
fólk mjög vel en var sömu-
leiðis kröfuharður. Á sjónvarpi
eru allir stjörnur. Því þurfti
hann oft að taka á málum sem
upp komu milli manna. Hann
leysti það mjög vel.

Hinsvegar var Ingvi líka
umdeildur fyrir eitt og annað.
Til dæmis þegar hann og Hall-
ur tóku Albert Guðmundsson
í viðtal þegar Albert stóð höll-
um fæti sem ráðherra. Þá þóttu
þeir fara helst til mjúkum
höndum um kallinn því þeir
hafa trúlega haft samúð með
honum. Það féll ekki í kramið
allsstaðar. Einnig kom upp
mjög erfitt mál sem kennt var
við Svefneyjar þar sem frétta-
maður þótti ekki hafa farið
nægilega gætilega með stað-
reyndir. Kornið sem fyllti
mælinn var síðan viðtal við
Ingva Hrafn sjálfan í tímariti

þar sem hann gagn-
rýndi útvarps-

stjóra fyrir
ritskoðun
og orða-

brigð, ef
ég man
r é t t .
Þ a r
m e ð
f é l l

Ingvi í
ónáð og

var stuttu
síðar rekinn

frá sjónvarp-
inu. Þá fannst
mér ég vera að
upplifa aftur
svipaða hluti
og á NT. Það

kom í ljós að sjálfstæði frétta-
stjórans var ekki til staðar þeg-
ar á reyndi.“

–Nú hafði Ingvi Hrafn yfir-
bragð töffara á þessum árum .
Hann var svalur en stundum
hafði maður á tilfinningunni
að hann færi framúr sjálfum
sér?

„Já, veistu hann Ingvi Hrafn
var vanmetinn sem fréttastjóri.
Trúlega vegna þessarar fram-
komu sem hann hafði. En hann
var mjög metnaðarfullur fyrir
hönd fréttastofunnar og stóð
sig vel. Hann vann við erfiðar
aðstæður á fréttastofunni því
að þarna innandyra voru menn
sem aldrei sættu sig við ráðn-
ingu hans og unnu alla tíð gegn
honum.“

BreytingarBreytingarBreytingarBreytingarBreytingar
og samkeppniog samkeppniog samkeppniog samkeppniog samkeppni

–Nú máttu allir vita að hann
var ráðinn þarna inn til þessa
að breyta. Ekki áttu breytingar
því að koma neinum á óvart
var það?

„Já hann var ráðinn til þess
að lífga uppá þessa fréttastofu
og það tókst honum. Hann
breytti bæði útliti fréttanna og
inntaki þeirra. Ég er viss um
að það hefur aldrei verið jafn-
gaman að vinna þarna en ein-
mitt á þessum árum. Hann
verður hinsvegar fljótlega fyrir
því áfalli, þegar Stöð-2 verður
að veruleika, þá missir hann
fólk sem hann hafði ráðið með
sér á fréttastofuna og bundið
vonir við að yrðu þar máttar-
stólpar með honum. Þar má
nefna Eddu Andrésdóttur og
Pál Magnússon, sem bæði

stukku yfir á nýju stöðina.
Þetta gerði það að verk-

um að kannski stóð
hann að því loknu
svolítið berskjald-
aður. En hann var

harður og fór í
hörkusam-

keppni;
sagði
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bara að nú yrði risinn að rum-
ska. Þessi samkeppni við Stöð-
2 varð því í reynd sem víta-
mínsprauta fyrir okkur. Nú
ætla ég ekki að vera með neitt
eftirá mont en mér finnst sjálfri
að fréttastofa Sjónvarpsins
hafi aldrei verið betri en hún
var á þessum árum.“

Nú eru blaðamenn nánast
ósýnilegir. Hvernig var síðan
að fara í sjónvarpið þar sem
þú verður óhjákvæmilega
heimilisvinur allra.

„Já, það eru auðvitað við-
brigði að verða stjarna á einni
viku. Á þeim tíma voru sjón-
varpsfréttamenn meiri heim-
ilisvinir en þeir eru í dag, enda
ekki eins margir og þeir eru
núna, og áhorf þá var meira en
nú er. Eftir nokkrar vikur var
komið við mann forsíðuviðtal
í Vikunni og maður las frétta-
skot um sig með hinu fræga
fólkinu í slúðurdálkum tíma-
rita og blaða. Þetta var hálfgert
menningarsjokk. Að sumu
leyti er gaman að vinna undir
svona pressu en það er líka
erfitt. Maður verður að gæta
sín á oflætinu, verja einkalífið
og sjálfan sig. Átta sig á því
að ekki eru allir viðhlæjendur
vinir. Það tók svolítinn tíma
að venjast þessu og að vissu
leyti markaði þetta mína per-
sónu. Ég gekk í gegnum mikla
þeytivindu á þessum tíma en
ég slapp nokkuð vel frá þessu.“

SjálfsupphafningSjálfsupphafningSjálfsupphafningSjálfsupphafningSjálfsupphafning
fjölmiðlamannafjölmiðlamannafjölmiðlamannafjölmiðlamannafjölmiðlamanna

–Nú er þessi tilhneiging fjöl-
miðlamanna að tala hvor við
annan. Eru menn ekki að upp-
hefja hvor annan?

„Já þetta var byrjað á þess-
um árum. Hemmi Gunn var
með þátt þar sem hann talaði
oft við aðra fjölmiðlamenn,
Bryndís Schram var með þátt
líka. Síðan voru það tímarita-
viðtölin. Þetta verður svolítil
sjálfsupphafning.En þó að
blaðamenn séu ósýnilegir þá
eiga þeir sterkt samfélag sín á
milli. Í stéttinni nærast menn
mjög mikið á sinni eigin um-
ræðu og þessu umhverfi sínu.
Enda sér maður það að það er
varla sá umræðuþáttur í sjón-
varpi þar sem ekki er fenginn
fjölmiðlamaður sem álitsgjafi
eða eitthvað þvíumlíkt. Það er
að vissu leyti skiljanlegt því
að þessi stétt er auðvitað að
fylgjast með svo mörgum mál-
um að það er nærtækt að leita
til þeirra þegar umræður skulu
fara fram.

En þessi athyglissækni er
auðvitað ekkert bundin við
fjölmiðlamenn eingöngu.

Maður sér þess ýmis dæmi
að fólki finnst sem það þurfi
helst að lifa öllu sínu lífi í
gegnum fjölmiðla. Maður hef-
ur séð þetta hjá framámönnum
í æðstu stöðum. Það er eins og
þeir fái fráhvarfeinkenni ef
þeir sjá ekki eitthvað um sig í
fjölmiðlunum í hverri viku.
Það eru að mínu mati hættu-
merki þegar menn fara að
draga líf sitt, fjölskyldu, mat-
arsmekk og jafnvel kynlífs-
venjur inn í fjölmiðlana og
finnst þeir ekki vera til nema
einhver sé að horfa á þá. Fjöl-
miðlafólk kyndir undir þetta,
og lifir sumt hvert samkvæmt

þessu sjálft. En það er mjög
mikilvægt fyrir fólk sem starf-
ar við fjölmiðla að aðgát gagn-
vart þessu.

En svo er með mig eins og
marga sem lifa og hrærast í
fjölmiðlum að það koma tímar
þegar maður þráir hvíld frá
athyglinni og atinu. Þegar sú
hvíld er síðan orðin of löng þá
fer maður að sækja í þetta aft-
ur. Nú er ég til dæmis búin að
vera í dágóðu fríi frá fjölmiðl-
um síðan ég tók við embætti
skólameistara. Í kringum þá
ráðningu fékk ég þokkalegan
skammt sem hefur dugað mér
fram að þessu.“

Rauðhærð og ákveðinRauðhærð og ákveðinRauðhærð og ákveðinRauðhærð og ákveðinRauðhærð og ákveðin
–Nú hefur þú þetta útlit, ert

rauðhærð og oft er það fólk
kallað frekjur. Þú hefur ákveð-
na og kraftmikla rödd. Ég man
að þú þóttir ákveðin og jafnvel
frek sem fréttamaður. Varstu
það í rauninni eða var þetta
bara fas þitt sem gerði þetta?

„Ég veit það ekki. Það fer
eftir því hvað menn kalla
frekju. Ég var ákveðin og er
ákveðin. Ég var framsækin og
er það enn og föst fyrir. Karl-
maður með mína eiginleika
hefði sjálfsagt aldrei verið
kallaður frekur, heldur bara
ákveðinn og fylginn sér. Sjálfri
finnst mér ég ekki vera frek.
Ég er hvorki ágjörn né ágeng.
En ég er ákveðin og sæki
óhrædd fram þegar ég er búin
að meta forsendur. Í viðtölum
lét ég menn aldrei komast upp
með neitt. Ég var óhrædd við
að bera upp spurningar en ég
var aldrei dónaleg. Ég tamdi
mér strax ákveðna háttvísi sem
mér finnst fullkomið skilyrði
fyrir fjölmiðlafólk. Auðvitað
kom það fyrir að ég móðgaðist
og varð reið inní mér eftir við-
töl en þá varð maður bara að
bíta á jaxlinn og halda stillingu
sinni.“

–Ertu ekki sammála mér
samt um að þú hafir haft þessa
ímynd sem fréttamaður sem
ég lýsti hér á undan?

„Jú ég held ég hafi verið
talin frekar ákveðinn frétta-
maður. Og sjálfsagt hafa ein-
hverjir hvíslað að hún væri nú
„frek þessi“ eða eitthvað í
þeim dúr, ég bara reikna með
því. Hafi svo verið snerti það
mig aldrei. Ég fékk mikinn
stuðning frá Ingva Hrafni sem
hvatti mig áfram og var hálf-
gerð bómull fyrir mig. Ef ég
hrökk til baka fékk ég yfirleitt
mjúka lendingu. Enda þurfa
fréttamenn á því að halda. Það
gengur ekki öðruvísi en að
menn hafi stuðning sinna yfir-
manna.“

–Varstu vör við það að menn
forðuðust að koma í viðtöl til
þín. Kveinkuðu menn sér
vegna viðskipta sinna við þig?

„Fyrst og fremst fannst mér
nú að ég nyti virðingar sem
fréttamaður. Mér er minnis-
stæð einhver vinsældakönnun
sem gerð var 1988 um vinsæl-
ustu konur á Íslandi. Þá var
Vigdís Finnbogadóttir í efsta
sæti en næst kom ég og munaði
ekkert mjög miklu á okkur.
Þetta var hinsvegar allt annar
veruleiki en ég lifi í dag.“

–Þú hefur sumsé ekki kom-
ist á þennan lista sem sagt er

að sé til í ónefndu ráðuneyti.
Sá listi er yfir þá fréttamenn
sem ekki er talað við?

„Nei ég var aldrei vör við
það. Davíð Oddsson sem þá
var borgarstjóri kvartaði einu
sinni undan frétt frá mér við
Ingva Hrafn og þeir ræddu
málið og síðan féll það niður.
Ég vissi hinsvegar af frétta-
mönnum sem ekki var talað
við.“

Samskiptin viðSamskiptin viðSamskiptin viðSamskiptin viðSamskiptin við
stjórnmálamennstjórnmálamennstjórnmálamennstjórnmálamennstjórnmálamenn

–Það á kannski rétt á sér að
einhverju leyti að menn setji
ákveðna fjölmiðlamenn í
bann?

„Auðvitað eiga stjórnmála-
menn og aðrir sem að fjöl-
miðlar fjalla um rétt á sann-
gjörnum efnistökum. Stjórn-
málamaður með sjálfsvirðingu
fer ekki fram á neina miskunn
en hann fer fram á heiðarleg
vinnubrögð. Nú hef ég setið
beggja vegna borðsins því ég
hef verið stjórnmálamaður
líka. Ég verð því að viður-
kenna að það kom mér á óvart
hvað sumir fjölmiðlamenn
geta fúskað í vinnubrögðum.
Ég skil betur núna þá fælni
sem stundum ríkir milli fjöl-
miðlamanna og ákveðinna
stjórnmálamanna. Ef fjöl-
miðlafólk ekki vandar sig, hef-
ur eftir viðmælendum sínum
það sem þeir hafa ekki sagt,
klippa myndir sundur og sam-
an vitandi betur, birta ummæli
sem ekki er leyfi fyrir, þá skil
ég það mjög vel að menn vilji
forðast samskipti við slíka
blaðamenn. Það leiðir aftur til
þess að stjórnmálamenn reyna
að velja sér sína fjölmiðla-
menn og þá verður til sam-
komulag um það hvenær til-
teknir hlutir megi fara í um-
fjöllun og hvenær ekki. Þetta
fyrirkomulag hefur kosti og
galla. Það er hættulegt fyrir
sjálfstæði fréttamannsins en
um leið er mjög mikilvægt
fyrir hann að hafa góðan að-
gang að heimildarmönnum.
Það er því nauðsynlegt að
menn setji sér ákveðnar sam-
skipta- og siðareglur að þessu
leyti, ekki síst varðandi það
hversu náin samskiptin megi
verða og að hvaða mörkum
þau megi fara. Læknar hafa
sett sér slíkar reglur gagnvart
sjúklingum og prestar gagn-
vart sóknarbörnum svo dæmi
sé tekið.“

„Hversu náin voru sam-
skipti fjölmiðlamanna og
stjórnmálamanna á þessum
tíma? Var þetta stór þáttur í
starfi fréttamanna þessi nánu
tengsl við stjórnmálamenn-
ina.?

„Það er auðvitað mjög per-
sónubundið. Ég veit að margir
vilja koma sér upp svona
tengslaneti og gera það. Ýkt-
asta dæmið er auðvitað þegar
fréttamaðurinn er inni á gafli
hjá stjórnmálamanninum og
skrifar svo fréttaskýringarnar
við eldhúsborðið hjá ráðherr-
anum. Það er auðvitað óeðli-
legt en hefur gerst.“

–Nú fer það stundum ekkert
á milli mála þegar menn eru í
svona samböndum. Maður
verður oft vitni að viðtölum
sem geta ekki hafa komið til

nema stjórnmálamaðurinn hafi
beinlínis hringt inná viðkom-
andi fjölmiðil.

„Í þessum efnum verða að
gilda lögmálið um réttindi og
skyldur því fríðindum fylgja
kvaðir. Ef að stjórnmálamenn
hafa óheftan aðgang að fjöl-
miðlum og geta komið skoð-
unum sínum á framfæri þegar
þeim hentar, þá þýðir ekki að
loka á fjölmiðlana þegar málin
verða óþægileg. Þetta getur
aldrei og má aldrei verða rit-
stýring. Sú tilhneiging er hins-
vegar í mannlegu eðli og því
væri eðlilegast að setja um
þetta reglur.“

ÚtvarpráðiðÚtvarpráðiðÚtvarpráðiðÚtvarpráðiðÚtvarpráðið
og pólitíkinog pólitíkinog pólitíkinog pólitíkinog pólitíkin

–Ríkissjónvarpið er auðvit-
að rekið af ríkinu og þar yfir
vakir útvarpsráð sem er kjörið
af Alþingi. Var mikill pólitísk-
ur þrýstingur inná fréttastof-
una?

„Já hann var það óbeint.
Þegar ég var að byrja á frétta-
stofunni voru breytingar að
eiga sér stað frá beinum póli-
tískum afskiptum yfir í aukið
hlutleysi. Ég held að útvarps-
ráð sé í dag hætt að skipta sér
að fréttaflutningi nema að
hann sé beinlínis kærður til
útvarpsráðs. En á þessum tíma
þótti ekkert athugavert við það
að útvarpsráð fjallaði um dag-
skrárgerð og fréttir á fundum
sínum. Það fór ekkert á milli
mála að dagskrárstjóri og
fréttastjóri voru á stundum
undir þrýstingi um efnistök í
ákveðnum málum. Það var
hinsvegar aldrei farið framá
það við mig að ég breytti efnis-
tökum.

Hinsvegar kom fyrir að frétt
var „látin bíða” þar til hún
úreltist, eða að ákveðnum við-
mælendum var haldið að
manni. En þetta var gert með
óbeinum hætti og raunar er
aðeins einn maður af þeim sem
voru yfir mig settir á fréttastofu
sjónvarpsins sem ég hef sterk-
lega grunaðan um pólitíska
hagsmunagæslu á þeim tíma
sem ég vann þar.“

MorgunblaðiðMorgunblaðiðMorgunblaðiðMorgunblaðiðMorgunblaðið
rumskarrumskarrumskarrumskarrumskar

–Nú er mikil umræða um
eignarhald fjölmiðla. Skiptir
eignarhaldið máli?

„Ég er nú farin að hallast að
því að eignarhald á fjölmiðlum
skipti ekki megin máli. Ef fjöl-
miðlastéttin er sterk og gætir
vel að sínum siðareglum og
sjálfstæði og kjarninn er sterk-
ur þá verður hún eins og eggið.
Það brotnar ekki þrátt fyrir
mikinn þrýsting á meðan utan-
um það er heilt og heilbrigt
form.“

–Þessi umræða sem nú er
skyndilega uppi um eignarhald
í kjölfar þessara umbrota í fjöl-
miðlaheiminum. Þessi um-
ræða sem Morgunblaðið hóf
mjög óvænt um eignarhald og
nauðsyn reglna um eignarhald
á fjölmiðlum. Eru þetta ein-
göngu fagleg sjónarmið eða
er eitthvað annað sem spilar
inní hjá þeim heldurðu?

„Þetta er auðvitað valdabar-

átta. Þeir Árvakurs menn sitja
einn eftirmiðdag og bíða þess
að fá DV afhent til eignar-
halds. En svo bara gerðist það
ekki og gamla Morgunblaðs-
veldið vaknaði upp við vondan
draum. Það er komin upp al-
vöru samkeppni við Moggann
og þá finnst mönnum ástæða
til þess að hafa áhyggjur af
eignarhaldi fjölmiðla.“

–Nú hefur Morgunblaðið
gert ítrekaðar tilraunir til þess
að komast inná sjónvarps-
markaðinn en ekki tekist?

„Já þau öfl sem standa að
Morgunblaðinu er mjög
áhyggjufull núna eftir að þeim
mistókst að auka veldi sitt. Í
því er tvískinnungurinn fólg-
inn. Auðvitað þarf fjársterka
aðila til þess að reka fjölmiðla
ef þeir eiga að hafa eitthvað
að segja. Það er líka nauðsyn-
legt að fjársterkir aðilar fjár-
festi á þessum markaði til þess
að tryggja ákveðna breidd í
fjölmiðlaflórunni. Mér finnst
eðlilegt að það séu að minnsta
kosti þrír öflugir prentmiðlar í
landinu, tvær öflugar sjón-
varpsstöðvar og svo ljósvaka-
miðlar í kringum það. Það er
fyrst og fremst rekstrarformið
og starfsreglurnar sem þarf að
gæta að í þessum rekstri.Að
leikreglurnar séu skýrar. Við
sjáum það í ljósi nýjustu
atburða í fjármálaheiminum
þar sem menn ætluðu sér mörg
hundruð milljónir í árangurs-
tengda kaupauka, að það er
ekki formið sem málið snýst
um heldur leikreglurnar. Sama
á auðvitað við um fjölmiðla
og eignarhald þeirra.“

Eftirsókn eftirEftirsókn eftirEftirsókn eftirEftirsókn eftirEftirsókn eftir
arði eða áhrifumarði eða áhrifumarði eða áhrifumarði eða áhrifumarði eða áhrifum

–Nú er ekki hægt að segja
að menn hafi beinlínis rakað
saman fé á rekstri fjölmiðla.
Því spyr maður sig þegar menn
sem eru mjög ákveðnir í við-
skiptum og gera miklar arð-
semiskröfur sýna fjölmiðlum
svona mikinn áhuga eins og
raun ber vitni síðustu misserin.
Er það líklegt að menn séu
skyndilega að hætta þarna
miklum fjármunum af hreinni
góðmennsku?

„Nei það er sama hver á í
hlut. Auðvitað eru menn að
leita að einhverju öðru en
hagnaðinum í rekstri fjöl-
miðla. Menn eru auðvitað að
sækja óbein áhrif og bætta
ímynd í gegnum þetta. Og
hverjir eiga helst hagsmuna
að gæta? Það eru stjórnmála-
öflin og viðskiptaöflin. Þetta
eru feiknarlega sterk öfl. En
fjöreggið er fjölmiðlastéttin
sjálf. Hún verður að gæta sín
að halda hreinleika sínum og
staðfestu. Það gerist hinsvegar
ekki nema að uppi sé í þjóðfé-
laginu gagnrýnin umræða á
hverjum tíma.“

–Er sú umræða nægileg?
„Hún mætti vera meiri.

Maður verður vitni að því
kvöld eftir kvöld að tekið er
viðtal við einhvern á grund-
velli einhliða ályktunar eða
grunsemda um málsatvik. Síð-
an er það ekki fyrr en kvöldið
eftir sem komið er með hitt
sjónarmiðið, mótrök eða at-
hugasemd þess aðila sem deilt
hefur verið á. Það gerist allt of

sjaldan að tveimur sjónarmið-
um sé stillt upp saman þannig
að sami hópurinn heyri eða
sjái báðar hliðar samtímis.“

Áhrif kynning-Áhrif kynning-Áhrif kynning-Áhrif kynning-Áhrif kynning-
arskrifstofaarskrifstofaarskrifstofaarskrifstofaarskrifstofa

–En af hverju er þetta? Eru
fjölmiðlamenn of skammlífir
í starfi? Er áreitið svona mikið
að menn hætta um leið og þeir
eru orðnir hæfir? Þá eru þeir
horfnir á einhverja kynningar-
skrifstofu. Eru þær kannski
farnar að stjórna fjölmiðlun-
um?

„Já það er einmitt það sem
ég er orðin nokkuð hrædd um
að kynningarfyrirtækin séu
farin að stjórna full miklu á
fjölmiðlunum. Það er auðvitað
þægilegt að fá umfjöllun til-
búna uppí hendurnar. Það tek-
ur minni tíma að vinna úr mál-
um þannig en það eru auðvitað
ótæk vinnubrögð. Fréttamað-
urinn er sá sem leitar frétta.
Hann er sá sem á að velta
málum allan hringinn og kom-
ast sem næst hinu sanna. Auð-
vitað tekst það ekki alltaf en
þú getur tamið þér vinnubrögð
sem auka líkurnar á því að þú
náir því markmiði. Það þarf
auðvitað að vera ákveðinn
þrýstingur til staðar svo menn
haldi vöku sinni á fjölmiðla-
vaktinni. Oft er blaðamönnum
ekki sköpuð æskileg skilyrði
til þess að setja sig inní mál.
En stærsta málið er að mínu
viti að menn eru sofnaðir í
samkeppninni. Sjáðu RÚV og
Stöð 2. Er einhver samkeppni
sjáanleg þar á milli núorðið?
Báðar stöðvar komast upp með
sömu vinnubrögðin. Þú heyrir
og sérð sömu fréttirnar, meira
að segja í sömu röð. Það má
spyrja hvar dagar þessara
tveggja ljósvakamiðla hafi lit
sínum glatað?

–Þú er þá ekki sammála
frænku þinni dr. Herdísi Þor-
geirsdóttur að það þurfi ein-
dregið að setja reglur um eign-
arhald fjölmiðla.

„Auðvitað geta eignarhalds-
reglur verið af hinu góða. En
ég hef að undanförnu haft þá
ónotalegu tilfinningu sem ég
hef stundum fengið áður að
það sé verið að nota fréttaflutn-
inginn til þess að stýra umræð-
unni í ákveðinn farveg. Beina
athyglinni frá því sem er meg-
inmálið. Í þessu tilviki er verið
að beina athyglinni frá inntak-
inu að forminu. Frá innihald-
inu að umbúðunum.“

Ímyndar-Ímyndar-Ímyndar-Ímyndar-Ímyndar-
keppnin miklakeppnin miklakeppnin miklakeppnin miklakeppnin mikla

–Hefur þróunin orðið í þá
átt að menn séu orðið í meiri
ímyndarkeppni í gegnum fjöl-
miðla t.d. sveitarfélög og fyr-
irtæki.

„Já, þetta er þróunin sem ég
ræddi áðan að menn vilja lifa í
gegnum fjölmiðlana og stíla
markvisst inná þá. Stjórnvöld
eiga töluvert undir því hvaða
yfirbragð er á stjórnarháttum
þeirra í fjölmiðlum. Það er lið-
in sú tíð að fjölmiðlamenn
voru beiningarmenn fyrir utan
ráðherraskrifstofurnar og biðu
þess að fá að tala við ráðherr-
ann sem lagði til spurningarnar
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og svörin. Menn verða að hafa
góðan aðgang að upplýsingum
og þá verða menn líka að gera
greinarmun á mönnum og mál-
efnum. Málefnin verða að
ráða.“

–Er þetta ekki komið útí öfg-
ar þessi hræðsla útaf ímynd-
inni þegar það er talið slæmt
og neikvætt að frétt um skoð-
anaskipti í sveitarstjórn skuli
koma fram. Er ekki óþarfi að
kveða niður alla umræðu
vegna hræðslu um einhverja
áljósa ímynd?

„Það er bara hreystimerki á
lýðræðislega kjörnu stjórn-
valdi að þar skuli vera uppi
ólíkar skoðanir svo framarlega
sem umræðan er málefnaleg.
Það er aðalsmerki lýðræðis-
legrar umræðu að menn hafi
tækifæri til þess að skiptast á
skoðunum. Íslendingar eru
bara svo miklir klaufar í þessu.
Menn gera ekki greinarmun á
málefnalegri gagnrýni og
andófi. Maður verður oft var
við það hjá stjórnmálamönn-
um að þeir líta á málefnalega
gagnrýni sem persónulegar
árásir og jafnvel andóf eða nið-
urrif. Á þessu er reginmunur.
Það er auðvitað heilbrigt að í
sveitarfélögum sé skipst á
skoðunum og menn vinni sig
þannig til niðurstöðu. Það er
allt annað en þegar menn eru
lagstir í skotgrafirnar og hættir
að geta ræðst við og allt verður
að ágreiningsefnum. Menn
mega ekki gera þá kröfu í opin-
berri umræðu að menn þegi
sig til niðurstöðu. Það er bara
kúgun.“

–Erum við kannski orðin of
viðkvæm í okkar vörn hér um
slóðir?

„Ástæðan fyrir því að frétta-
flutningur hefur þótt neikvæð-
ur héðan frá Vestfjörðum á
undanförnum árum er auðvit-
að sú að við höfum gengið í
gegnum gríðarlega áföll. Vest-
firðir eru samfélag sem segja
má að líði af áfallastreitu. Hér
hafa menn upplifað skelfilegar
náttúruhamfarir sem fólk hefur
ekki náð að vinna úr innst inni
þrátt fyrir ytri uppbyggingu.
Atvinnulíf okkar varð líka fyrir
verulegum áföllum í fiskveiði-
stjórnunarkerfinu og í fram-
haldinu höfum við orðið að
sætta okkur við gríðarlegar
breytingar í atvinnuháttum og
efnahagsskilyrðum. Þetta er
dæmi um hluti sem gerast og
fara síðan inn í umræðuna.
Síðan eru kannski einhverjir
smærri hlutir sem gætu kann-
ski horft til framfara á jákvæð-
an hátt en þeir koma með svo
miklum öfgum í umræðuna
að þeir eiginlega hætta að
horfa til bóta. Skoðum há-
skólaumræðuna. Hún er búin
að fara útum víðan völl og er
farin að taka á sig hálfgerðan
örvæntingarbrag. Allir hrópa
á aðgerðir en enginn veit hvað
á að gera. Svona hefur þetta
verið í fleiri málum. Eitt árið á
ferðaþjónustan að bjarga öllu
á Vestfjörðum. Það á bara að
efla hana og svo eitthvað ann-
að. Umræðan er ekki jöfn og
sígandi. Þarna vantar frum-
kvæði svæðisfjölmiðlanna.
Þeim hættir til að vera bara í
viðbragðsstöðunni, þ.e. að
bregðast við því sem gerist
fremur en að skapa umræðu,

fleygja fram hugmyndum og
efna til skoðanaskipta.“

Leiðtogafund-Leiðtogafund-Leiðtogafund-Leiðtogafund-Leiðtogafund-
urinn í Höfðaurinn í Höfðaurinn í Höfðaurinn í Höfðaurinn í Höfða

–En hvað finnst þér standa
uppúr þínum fjölmiðlaferli?

„Ekki veit ég nú hvað stend-
ur upp úr. En skemmtilegasta
minningin er vafalaust leið-
togafundurinn 1986 þegar
þjóðin horfði á hurðarhúninn í
Höfða klukkustundum saman
eins og sá atburður virðist vera
orðinn í minningu manna. Þá
var mikið um að vera á frétta-
stofu Sjónvarpsins. Þá var
unnið dag og nótt. Við fengum
að vita af fundinum með mán-
aðar fyrirvara og sennilega
hefði aldrei verið hægt að leysa
þetta verkefni sem fjölmiðla-
mál nema vegna þess hversu
stuttan fyrirvara við fengum.
Það var ekkert hægt að gera
neinar áætlanir. Það var bara
rokið af stað og unnið á vökt-
um allan sólarhringinn.

Ég kom ekki heim til mín í
marga sólarhringa því við
sváfum á staðnum. Fengum
fimm tíma svefn og svo á fætur
aftur til að vinna. Sérstaklega
er mér minnisstætt kvöldið
áður en fundurinn hófst. Ingvi
Hrafn hafði farið niður að
Höfða og fundið þar besta
staðinn fyrir myndavélarnar á
flötinni. Með nokkurra
klukkutíma fyrirvara tilkynnir
tæknideildin honum að það
ekki væri hægt að setja vél-
arnar þarna niður því að það
vantaði 10 metra á kapalinn.
Þetta var auðvitað dæmigert
fyrir skilningsleysið milli
tæknideildarinnar og frétta-
deildarinnar. Þeir áttu það
stundum til að fara í kaffi á
tæknideildinni þó að flugvélar
væru að nauðlenda fyrir fram-
an nefið á þeim. En hvað um
það. Á kapalinn vantaði 10
metra og það var í augum
tæknideildarinnar óyfirstígan-
legt vandamál. Ég gleymi því
ekki þegar Ingvi Hrafn kom á
fréttastofuna eftir að hafa feng-
ið þessar fréttir. Hann var þrút-
inn eins og tröll. Hann þreif
símaskrá sem var á borðinu
hjá sér og fleygir henni útí
horn, sparkaði í borðið og
öskraði þannig að heyrðist um
allt húsið: Hverskonar vinnu-
brögð eru þetta eiginlega á
þessari stofnun! Kastaði sér
síðan í stólinn. Það liðu nokkr-
ar mínútur og enginn þorði að
segja neitt.

Svo held ég að það hafi verið
ég sem læddi því útúr mér
hvort ekki væru til raftækja-
verslanir í borginni sem seldu
svona kapal? Það lifnaði yfir
mínum manni. Hann þreif
símann og ræsti út einhvern
forstjóra raftækjaverslunar
sem leysti málið. Þeir voru
komnir tveim tímum síðar með
kapalinn sem uppá vantaði og
skeyttu saman. Tæknideildin
varð að una því að þetta var
tæknilega framkvæmanlegt.
Sennilega var þetta erfiðasta
augnblikið í allri vinnutörninni
í kringum leiðtogafundinn.
Þessi ögurstund þegar allt átti
að renna útí sandinn vegna 10
metra kapals. En þetta var
óskaplega skemmtilegur tími

því við vorum nú ekki aldeilis
bara að horfa á húninn í Höfða.
Aldrei hefur sjónvarpið
framleitt jafn mikið af fréttum,
fréttaskýringum og
dagskrárefni á jafn skömmum
tíma. Við vorum í beinni
útsendingu allan sólarhringinn
og allt fór beint í loftið um
leið og búið var að framleiða.
Ég var marga mánuði að jafna
mig eftir þessa törn. Allt
ævintýrið stóð í einar sex vik-
ur. Þetta var það eftirminni-
legast og merkilegast frá mín-
um ferli að öllum öðrum at-
burðum ólöstuðum.“

Ómar þjóðarinnarÓmar þjóðarinnarÓmar þjóðarinnarÓmar þjóðarinnarÓmar þjóðarinnar
–Nú er Ómar Ragnarsson

án efa þekktasti fréttamaður-
inn sem þú vannst með. Var
ekkert stressandi að vinna með
honum?

„Jú, en skemmtilegt. Ómar
er svona orkuþeytingur og það
gerist allt á síðustu stundu hjá
honum. Einu sinni var ég í
útsendingu í aðdraganda kosn-
inga. Þá voru að streyma inn
framboðslistarnir og hann
kemur hlaupandi með hand-
skrifaðan miða þar sem á voru
skrifuð nöfn fjögurra efstu
frambjóðenda á lista Fram-
sóknarflokksins í Norðulands-
kjördæmi eystra.

Ómar var með trefil um
hálsinn og um leið og hann
lagði miðann á borðið dró hann
trefilinn yfir pappaglas sem
stóð á borðinu fullt af vatni.
Glasið valt um koll og vatnið
fór yfir miðann sem varð að
blárri blekklessu um leið.
Myndstjórnin var byrjuð að
telja niður í útsendinguna 10-
9-8 og svo framvegis og lík-
lega hefur komið skelfingar-
svipur á mig, því Ómar segir:
Ég stend bara fyrir aftan
myndavélina og þú lest listann
af vörunum á mér! Svo var
hann horfinn. Ég vissi ekki
fyrr en ég var komin í útsend-
ingu og varð að byrja. Sem
betur fer var önnur frétt fyrst
með myndbandi þannig að ég
gat talað við Ómar aftur og
sagt honum að þetta gæti ég
ekki gert. Hann sagði bara á
móti að það yrði að segja strax
frá framboðslistanum það væri
regla. Og aftur var ég komin í
mynd með árans fréttina um
framboðslistann. Og ég las af
vörum Ómars. Þetta var ægi-
legt og ég þorði aldrei að skoða
þennan fréttatíma til þess að
sjá í raun hvernig þetta hefði
komið út. Ég hlýt að hafa verið
eins og hálfviti. En svona var
allt hjá Ómari. Það var öllu
reddað, ekkert var ómögulegt,
og aldrei lognmolla.“

Fjölmiðla-Fjölmiðla-Fjölmiðla-Fjölmiðla-Fjölmiðla-
bakterían lúrirbakterían lúrirbakterían lúrirbakterían lúrirbakterían lúrir

–Langar þig í þetta starf aft-
ur?

„Hún er skæð fjölmiðlabak-
terían og vitanlega lúrir hún í
mér. Ég finn það vel þegar
eitthvað mikið er um að vera
að mig langar oft að vera á
staðnum með hljóðnema. Ég
væri alveg til í starfið starfsins
vegna en ég er ekki viss um að
ég væri tilbúin að vinna við
þær aðstæður sem boðið var
uppá þegar ég yfirgaf þennan

vettvang. Þá voru miklir rek-
strarerfiðleikar hjá RUV og
niðurskurður. Fréttastofan var
undirmönnuð og við vorum
undir gríðarlegu vinnuálagi.
Við þau skilyrði myndi ég ekki
vilja vinna í dag.“

–Var það ástæðan fyrir því
að þú hættir hjá Sjónvarpinu?

„Já ég var búin að vinna
alltof mikið og hafði ekkert að
gefa lengur. Ég var að kulna
langt fyrir aldur fram. En nú
er langt um liðið, það fennir í
sporin og þá verða góðu minn-
ingarnar eftir.“

–Þannig að þú yfirgafst
þennan vettvang að einhverju
leyti nauðug?

„Ég veit ekki hvort rétt er
að orða það þannig. Ég fann
það á sjálfri mér að ég var
búin að vinna of mikið, mórall-
inn á vinnustaðnum var orðinn
lélegur í kjölfar sviptinga sem
þar höfðu átt sér stað, brott-
rekstur fréttastjóra, undir-
mönnun og fleira. Ég varð bara
að gera þetta upp við mig, og
þetta var mitt val. Þetta er ekki
ósvipað því að vera í vondu
hjónabandi. Ég fór ekkert
ánægð út en það var ekki um
annað að ræða. Þessi umskipti
urðu svo til þess að ég fór út í
pólitík.“

–Nú var það nokkuð algengt
hér áður fyrr að menn voru
sóttir inní sjónvarpið til þess
að fara í framboð. Fannst þér
að flokkarnir væru að sækja
sér andlit?

„Á meðan ég vann á frétta-

stofunni fékk ég tvisvar sinn-
um tilboð um örugg sæti á
framboðslistum en ég hafnaði
því umhugsunarlaust. Það
kom aldrei til greina í mínum
huga. Síðan sótti nú auglýs-
ingaheimurinn mjög stíft á
okkur. Tilboð þaðan fékk mað-
ur oft. Einu sinni var mér boð-
inn bíll fyrir það eitt að láta
mynda mig í honum. Ég hafn-
aði öllu slíkum gylliboðum,
þó að það hefði auðvitað kom-
ið sér vel fyrir ungu konuna
með fullt hús af börnum að
eignast bíl.

Öðru sinni var ég að gera
helgarinnkaupin í ónefndum
stórmarkaði og var komin að
kassanum með mikinn varning
í körfunni. Þá birtist verslunar-
stjórinn skyndilega og vildi
gefa mér allt sem í körfunni
var, vegna þess að hann vissi
að í smíðum var frétt um verð-
kannanir. Ég afþakkaði gott
boð að sjálfsögðu.“

–Nú var það mikið rætt á
sínum tíma þegar Páll Magn-
ússon fór í sína frægu auglýs-
ingu með einfalda smekkinn.
Þurfa fjölmiðlamenn ekki að
hafa sterk bein til þess að
standast freistingar í þessum
efnum?

„Mér fannst ekkert erfitt að
hafna þessum boðum. Að
mínu mati vorum við með
ágæt laun og því engin ástæða
til þess að ásælast meira. Orð-
spor mitt sem fréttamaður var
mér meira virði en svo. Ég fór
því aldrei í auglýsingar á með-

an ég var á fréttastofunni, mér
fannst það bara algjörlega
ósamrýmanlegt. Eina undan-
tekningin frá þessu var þegar
gerð var kynningarauglýsing
um upptöku virðisaukaskatts,
þá féllst ég á að vera í henni.
Þetta var bara opinber auglýs-
ing um það hvernig bæri að
reikna út og standa skil á virð-
isaukaskatti. Svo man ég að
einhvern tíma las ég uppbyggi-
legar ábendingar inn á band
fyrir umferðarráð. Þar með er
það upptalið, held ég.

–Það er göldrum líkast
hvernig fjölmiðlar geta haft
áhrif á daglegt líf fólks. Stjórn-
að þeirra tíma, neyslu og um-
fram allt skoðunum. Við erum
í veröld fjölmiðla sem við er-
um ekki viss um hverjir stjórna
ef það er þá nokkur. Hver á sér
sinn uppáhaldsfjölmiðil og
nýtur hans þegar honum hent-
ar. Baðstofumenning gömlu
gufunnar er löngu horfin. Mat-
málstímarnir þegar hlustað var
á einn fréttatíma hefur breyst í
kapphlaup við fréttir margra
fjölmiðla. Fréttatímar stjórnast
ekki lengur af mjaltatímum til
sveita. Og það sem meira er
það er líka hægt að horfa og
hlusta á eitthvað annað en
fréttir.

Vald fjölmiðla er óumdeilt.
Stjarna í dag skúrkur á morg-
un. Allt eftir því hvernig fjöl-
miðillinn tekur á málum.
Skyldi nokkurn undra að þegar
fjölmiðlaferli Ólínu lauk tók
hún að kynna sér galdra.      hj.
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Óskum starfsfólki okkar, viðskiptavinum og Vestfirðingum öllum gleðilegra
jóla og farsæls nýs árs með þökk fyrir viðskiptin á árinu sem er að líða.

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

Bæjarstjórn Bolungarvíkur sendir íbúum sveit-
arfélagsins og viðskiptavinum sínum bestu jóla-

og nýárskveðjur með þökk fyrir hið liðna.
Bæjarstjórinn

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

Prentsmiðjan Oddi hf.

Sælkeri vikunnar
er Arnar Smári Ragnarsson

í Bolungarvík

Rækjur, salt-
fiskur og ber

frá Bolungarvík
Sælkeri vikunnar fer að þessu sinni ekki yfir lækinn til að

sækja hráefnið í matargerðina. Rækjan í forréttinum er
vandlega pilluð af bolvískri nákvæmni, þorskurinn dreginn
að landi og verkaður í Víkinni og berin í eftirréttinum að
sjálfsögðu tínd í hlíðunum fyrir ofan bæinn. Þjóðlegt há-
gæðahráefni sem er hollt og á afskaplega vel við á jólaföst-
unni.

Rækjukokteill (fyrir 4)
450 g rækja
3/4  dós sýrður rjómi
2-3 msk fínsaxaður púrralaukur
1 msk majones
3 x ½ stk niðursoðnar perur
4 hringir ananas
2-3 msk ananassafi
safi úr 1 sítrónu

Setjið allt hráefnið í mixara nema rækjurnar. Skiptið rækj-
unum niður í fjórar skálar og hellið sósunni yfir.

Rækjukokteilinn má skreyta t.d. með sítrónu og kavíar.

Steiktur saltfiskur
900-1000 g roð- og beinlaus léttsöltuð þorskflök
200-300 g sveppir
1 stk hvítlaukur
1 stk laukur
½ rauð paprika
½ græn paprika
sitrónupipar
matvinnslurjómi
hveiti
smjör
sósujafnari

Skerið fiskinn í bita, veltið þeim upp úr krydduðu hveitinu
og steikið upp úr smjöri í u.þ.b.  ½-1 mínútu á hvorri hlið.
Setjið stykkin í eldfast mót og haldið heitu inni í ofni á 70-
80°C.

Saxið hvítlaukinn og laukinn smátt og brúnið aðeins á
pönnu upp úr smjöri.  Skerið paprikuna í strimla, sveppina
til helminga og bætið  á pönnuna.  Setjið rjóma út í, piprið
örlítið og hellið síðan sósunni yfir fiskinn.

Berið fram með hrísgrjónum, grófu salati og rituðu brauði.

Aðalbláberjaréttur
½ krukka aðalbláberjasulta
1 dl súrmjólk
1/ 2 l rjómi

Blandið saman sultunni og súrmjólkinni.  Þeytið rjómann
og blandið honum varlega saman við. Setjið í skál og skreyt-
ið með ferskum aðalbláberjum.

Ég skora á Huldu Karlsdóttur í Bolungarvík að bjóða
okkur upp á eitthvað gott í næstu viku.

Meistaraflokkur Boltafélags Ísafjarðar

Fær inngöngu í deildarbikar KSÍ
Fyrir góðan árangur á Ís-

landsmótinu 2003 hefur
meistaraflokkur Boltafélags
Ísafjarðar fengið inngöngu í
deildarbikarkeppni KSÍ sem
er nokkurs konar forkeppni
fyrir Íslandsmótið. Mótið fer

fram seinni hluta vetrar og í
vor. Að sögn Trausta Hrafns-
sonar, leikmanns og þjálfara
meistaraflokks BÍ88, skiptir
þessi árangur miklu máli fyrir
félagið.

„Þarna verða spilaðir hörku

leikir við góð lið. Það sem
hefur háð félaginu í undirbún-
ingi undanfarin ár er hversu
erfitt og kostnaðarsamt er að
nálgast góða æfingaleiki. Þetta
ætti að skila liðinu betur undir-
búið fyrir átökin næsta sumar“,

segir Trausti.
Jón Páll Hreinsson, for-

maður stjórnar meistara-
flokksins, segir leikmenn og
þjálfara eiga allan heiður
skilinn fyrir árangurinn.

– kristinn@bb.is

Sölubörn!
Sölubörn óskast til starfa fyrir Bæjarins

besta á Ísafirði.
Upplýsingar gefur Sigurjón J. Sigurðsson

í síma 456 4560.

Ósvör í Bolungarvík

Rannsaka skreið-
arverkun til forna

Geir Guðmundsson, safn-
vörður í Ósvör í Bolungarvík,
stendur í ströngu þessa dagana
við að herða fisk með fornum
aðferðum að undirlagi Jóns Þ.
Þórs, sagnfræðings. Fiskurinn
er veginn þrisvar í viku til að
fylgjast með þurrkuninni.

Jón segir rannsóknirnar
hluta af verkefni um verstöðv-
ar á Íslandi, Norður Noregi og
Færeyjum sem sé unnið að í
samstarfi fræðimanna frá Ís-
landi, Noregi og Danmörku.
Jón hefur í félagi við norskan
sagnfræðing staðið fyrir til-
raunum við að þurrka fisk með
gömlum aðferðum í Bolungar-
vík, Stykkishólmi og Grinda-
vík auk Lófóten í Noregi og
Leirvíkur í Færeyjum. Hann
segir sjónum beint að gömlum
aðferðum við skreiðarfram-

leiðslu og tekur skýrt fram að
þá sé ekki átt við skreið eins
og framleidd var á 20 öldinni
heldur fisk hertan með eldri
aðferðum.

„Við erum að mæla þurrk-
unina og kanna hvort þessi
gamla skreiðarframleiðsla sé
sambærileg á milli staðanna.
Það er vitað að menn beittu
sömu aðferðunum en hvar
fiskurinn þornaði best, hvort
það tók jafnlangan tíma og
hvort hin endanlega vara var
sú sama vitum við ekki“, segir
Jón.

Verkefnið er styrkt af nor-
rænum sjóðum. Jón segir full-
snemmt að segja til um niður-
stöður rannsóknarinnar en þær
ættu að liggja fyrir fljótlega á
nýju ári.

– kristinn@bb.is
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Hafnarstræti 1 · 400 Ísafirði

Árnagötu 1 · Ísafirði

Vélsmiðja Ísafjarðar
Mjósundi 1 · Ísafirði

Fiskmarkaður Suðurnesja hf.
Bolungarvík – Ísafirði

Þjónustusími Ísafirði: 456 3665 · GSM 824 2404
Þjónustusími Bolungarvík: 456 7548 · GSM 824 2405

Aðalstræti 21 · Bolungarvík

Hárstofan

Fræðslumiðstöð
Vestfjarða
Eyrargötu 2-4

Ísafirði

Aðalstræti 21 · Bolungarvík

Klofningur ehf.,
Aðalgötu 59 · Suðureyri

Ísafjarðarflugvelli

Umferðarnefnd kvenna-
deildar Slysavarnafélagsins á
Ísafirði og félagar í Björgun-
arfélagi Ísafjarðar hafa ritað
Ísafjarðarbæ bréf þar sem
skorað er á bæjaryfirvöld að

bregðast skjótt við og setja
upp vegrið eða aðra hentuga
vörn í brekkuna á Hjallavegi á
Suðureyri. Fyrir skemmstu fór
bíll þar fram af í hálku. Betur
fór en á horfðist og urðu engin

slys á fólki.
Bæjarráð vísaði erindinu til

skoðunar hjá tæknideild Ísa-
fjarðarbæjar og mæltist til að
hálkuvörnum verði sinnt með
fullnægjandi hætti þar til við-

eigandi lausn er fundin, eins
og segir í bókuninni. Í bréfinu
segir að dæmi séu um að m.a.
íbúar við götuna aki ekki um
brekkuna vegna hræðslu við
að fara fram af í hálku og snjó.

Kvennadeild Slysavarnafélagsins á Ísafirði

Vill fá vegrið í brekkuna
á Hjallavegi á Suðureyri

Skotlaun fyrir eyðingu refa og minka

Ísafjarðarbær hættir greiðslu í
kjölfar minni þátttöku ríkisins

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
hefur ákveðið að hætta greið-
slu skotlauna fyrir eyðingu
refa og minka þar sem fjárhæð
á fjárhagsáætlun ársins er að
fullu nýtt. Tilefni þessarar
ákvörðunar voru tvö bréf frá
Umhverfisstofnun þar sem til-
kynnt var að endurgreiðsla rík-

isins vegna eyðingar refa og
minka, sem verið hefur 50%,
verði lækkuð í 30% af kostnaði
þar sem áætlun í fjárlögum
2003 er ekki nægjanleg.

Í bókun bæjarráðs kemur
fram að þessi skerðing nemi
500 þúsund krónum fyrir síð-
asta veiðiár. Bæjarráð mót-

mælir skerðingunni og segir
hana ekki í samræmi við stefnu
umhverfisráðuneytisins. Hall-
dór Halldórsson, bæjarstjóri
segir að hjá Ísafjarðarbæ séu
menn ósáttir við lækkun fram-
lags ríkisins.

„Það er svo algengt hjá rík-
inu að settar eru niður fastar

tölur í áætlunum en síðan þeg-
ar fjárheimildirnar klárast
verða sveitarfélögin bara að
sjá um sig sjálf, stundum nokk-
ra mánuði á ári eins og oft
gerist með húsaleigubætur-
nar“, sagði Halldór. Á þessu
ári hefur Ísafjarðarbær greitt
um 2,3 milljónir í skotlaun.

Hnefaleikakeppni sem fyrir-
hugað var að halda á Ísafirði í
þessum mánuði hefur verið
frestað vegna hertra reglna í
kjölfar hnefaleikaslyss í Vest-
mannaeyjum á dögunum. Ætl-
unin er að halda mótið í byrjun
næsta árs.

Lárus Daníelsson, hnefa-
leikaáhugamaður á Ísafirði,
segir nýjar reglur kveða á um
að iðkendur þurfi að hafa æft
undir handleiðslu viðurkennds
félags í sex mánuði áður en
þeir fái að taka þátt í æfinga-

bardaga. Ennfremur þurfi iðk-
endur að hafa lokið tíu æfinga-
bardögum áður en þeir megi
keppa í fullgildum bardaga.
„Reynslan er sú að meiðsli
verða helst út frá æsingi í byrj-
endum sem vita ekki alveg
hvað þeir eru að gera“, segir
Lárus.

Hann segir nýju reglurnar
svipa til þess sem tíðkist í Sví-
þjóð en m.a. sé tekið mjög
ákveðið á hnakkahöggum.
Veitt sé áminning fyrir eitt
hnakkahögg en keppandi

dæmdur úr leik verði hann
uppvís að öðru. Lárus segir
hnakkahögg líklega hafa vald-
ið meiðslum á hnefaleika-
manni í Vestmannaeyjum fyrir
nokkru.

Hnefaleikamenn á Ísafirði
hafa æft undir stjórn Hnefa-
leikafélags Reykjavíkur og
hefur þjálfari komið þaðan.
Lárus segir mikla grósku í
íþróttinni en um 30 manns af
báðum kynjum séu við æfing-
ar. Félagsmenn eru komnir
með um fjóra mánuði í æfinga-

reynslu og því ætti að vera
hægt að keppa í janúar eða
febrúar.

Lárus leggur áherslu á að
ekki sé um eiginlega bardaga
að ræða á æfingum heldur séu
gerðar þrek- og tækniæfingar.
Æfingar fara fram í líkams-
ræktarstöðinni Stúdíó-Dan á
Ísafirði og segir Lárus alla vel-
komna að taka þátt eða kynna
sér íþróttina. Nánari upplýs-
ingar um æfingatíma séu veitt-
ar í Stúdíó-Dan.

– kristinn@bb.is

Frestað vegna hertra reglna
Fyrirhugaðri hnefaleikakeppni á Ísafirði

Nemendur Menntaskólans á Ísafirði við hnefaleikaiðkun síðasta vetur.
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Grafið fyrir jól?

Hurðin féll hægt en þungt að
stöfum. Var þessum kafla

lífsins lokið?  Á kirkjutröpp-
unum gekk hún út í sólskin-
ið, sem var í hrópandi and-

stöðu við drunga jarðar-
fararinnar sem nýlokið var.

Hún hafði enga löngun til að
fylgja honum síðasta spölin

en átti ekkert val. Þau höfðu
verið í sambandi í 16 ár og

gift í 13 og áttu tvö börn,
dreng og stúlku, 12 og 9 ára
gömul. Fyrir tveimur árum
skildu þau eftir stormasöm
ár, ár sem urðu til þess að

hún glataði trúna á sjálfa sig
og mannkynið. Enn var

henni óskiljanlegt hvernig
allt það góða sem hafði ein-

kennt samband þeirra framan
af gat snúist upp í andhverfu

sína og allt það ljóta sem
fylgdi. Hún reyndi að fela
tárin sem brutust fram af
krafti og ekkert varð við

ráðið. Börnin, Þorgerður og
Karl komu fljótlega til henn-

ar þar sem hún stóð neðan
við krikjutröppurnar og

sem átti sér enga framtíð
vegna brottfarins kvóta.

Grafarvík var hennar heimili
og hafði verið síðustu nærri
fjögur árin eftir að hún gafst

upp á sambýlinu við Guð-
varð og ákvað að Karl og
Þorgerður yrðu að fara af

heimilinu. Guðvarður neytti
daglega fíkniefna, reykti

hass eða maríúana á hverjum
degi, en sagðist alltaf mæta í
vinnuna og var oftast í góðu
skapi, sem var mikil framför
frá skapofsaköstunum næstu

tvö árin á undan. En Þor-
gerður hafði fengið nóg og
enn hryllti hana við ástand-
inu. Þó hún tæki ákvörðun

um að fara hafði hún elskað
Guðvarð, en lífernið hentaði
hvorki henni né börnunum.
Hún hafði ekki ætlað í jarð-

arförina, en börnin vildu það
og Þorgerður amma þeirra

og fyrrverandi tengdamóðir
Þórhildar hafði hringt í

barnabörnin og sendi far-
seðla fyrir þau og hana

sjálfa. Þórhildur hafði ekki

hún fengið af sér til að sverta
þá fögru mynd sem þau

sköpuðu af föður sínum og
smám saman rann upp fyrir

henni að það væri ágætur
dómur um hvernig henni

hefði þó tekizt að fela fyrir
þeim ljótan raunveruleikann
um föður þeirra. Enda gengi
sennilega aldrei upp að ræða
hinn ljóta sannleik við börn-

in og nú var hún feginn að
hafa lagt sig í líma við að
tala ekki um dekkri hliðar

Guðvarðar við börnin. Þau
báru í sér framtíðina, hann

var fortíð þeirra allra hvernig
sem allt snerist. Ræða prest-
sins hafði komi henni í upp-

nám, ekki sízt þegar hann
nefndi að sérstakri ósk hins

látna og móður hans að
Guðvarður hefði alltaf elsk-
að Þórhildi og bæði hana nú
afsökunar að handan. Þvílík
ósvífni! Hún sem hafði mátt

þola svo margt af hans hálfu,
þótt Þorgerður hafði sýnt

henni og börnunum hlýju,
sem hún kærði sig ekki um í

birni sem alið var upp við
mikla ástúð foreldra sinna.

Auður föðursystir hennar
gerði allt sem henni var unnt
til að gera frænku sinni lífið
léttara, en hún var einhleyp

og átti ekki börn sjálf. Eftir-
tekt Guðvarðar hafði því

fljótt áhrif á Þórhildi og ekki
skemmdi að hann var kom-

inn af efnuðu fólki og gat
veitt sér flest það sem hugur-

inn girntist og þegar sam-
band þeirra þróaðist naut

hún þess að fara með honum
í ferðalög bæði innanlands
og utan. Hversu innantómt

átti það ekki eftir að reynast.
En fyrstu árin þeirra saman

sveif hún um á rósrauðu
skýi. Guðvarður bar hana á
höndum sér, vildi allt fyrir

hana gera, sama var um
Þorgerði móður hans, en

Egill vildi ekki af henni vita,
lét þó afskiptalaust, sem var
enn verra en hefði hann sýnt

henni fullkomna andúð.
Kannski hafði þetta verið

aðferð hans til þess að gera

málstað hennar, en Karl
hafði oft kvartað yfir fá-
tæktinni síðustu árin og

skildi ekki af hverju þau
væru ekki með pabba. Auð-

vitað vissu þau hvorugt að
hún hafði enga aðstoð viljað

þiggja hvorki frá Guðvarði
né Þorgerði ömmu þeirra.

Það var engan veginn einfalt
að skíra út fyrir börnum

hvers vegna lífið var eins og
það hafði þróast. Karl kenndi

móður sinni stundum um
erfiðleikana, að ekki væri

hægt að kaupa tölvu eða fara
til útlanda eins og áður. Þor-

gerður stóð ævinlega með
móður sinni og spurði ekki

hvers vegna aðstæðurnar
væru eins og þær höfðu æxl-
ast. Hún elskaði móður sína

takmarkalaust og talaði
sjaldan um föður sinn við

hana. Karl þagði eða
skammaði móður sína,

kenndi henni um aðstæður-
nar. Þögnin var verst. Hún
var ásakandi, skammirnar

voru betri.

loforðið um að hætta að
reykja hass og hætta drykkj-
unni, sem þó hafði minnkað.

Þorgerður kreppti fingurna
um vasaklútinn og varð öll
stíf. Skömmu seinna fann

hún laust starf leiðbeinanda í
Grafavík og þar höfðu þau

verið, hún og börnin, við
rýrarn kost síðan. Minning-

arnar voru nánast að bera
hana ofurliði.

,,Sæl Þórhildur, þakka þér
fyrir að koma og taka börnin

með þér. Hvernig hefurðu
það?” Hún leit upp og beint

á andlit Egils fyrrum tengda-
föður síns. Þegjandi starði

hún á þennan mann sem
hafði alltaf látið sig hana

litlu varða og varð orðfall.
Eftir smáþögn sagði hann:
,,Við Þorgerður erum þér

afar þakklát fyrir hugulsem-
ina. Við vitum að þetta var
þér ekki auðvelt. Þessi at-
höfn er okkur öllum erfið,

því þakklátari erum við Þor-
gerður. Hún er farin af stað

lítið úr henni og Guðvarði,
sem ekki valdi dóttur með-

eigandans að fyrirtækinu til
kvonfangs. Þannig hefðu

allar eignirnar haldist innan
fjölskyldunnar. Eftir gifting-
una var engin trygging fyrir

því að svo yrði.
,,Mamma, hér er vasaklút-

ur, þurrkaðu þér. Við þurfum
að fara í kirkjugarðinn” Karl
rétti henni klútinn. Þorgerður

tvísté vandræðalega vitandi
að mamma hennar ætlaði
ekki í kirkjugarðinn. Þau
höfðu komið í strætó til

kirkjunnar og hún ekki gert
ráð fyrir fari út í garð. Til

þess að gera illt verra þá átti
hún ekki fyrir leigubíl báðar
leiðir. Hún ætlaði að fara að
segja að þau gætu það ekki,

fann ekki réttu orðin, vissi
ekki hvernig. Beiði um leyfi

á launum frá kennslu hafði
skólastjórinn hafnað um-
hugsunarlaust. ,,Eruð þið
ekki löngu skilin?” Sam-

kennarar hennar höfðu tekið
sig saman um að leysa kenn-

slu hennar svo hún kæmist
suður. Henni var erfitt að

þiggja greiða, en það hafði
ekki verið neitt val. Börnin

voru í uppnámi því nú
myndu þau sjá á eftir föður

sínum í hinzta sinn. Léttirinn
sem Þórhildur hafði búizt

við að finna fyrir kom ekki
og nú voru enn ein vand-
ræðin óleyst, að komast í

kirkjugarðinn. ,,Mamma við
verðum að fara í kirkjugarð-

inn svo við verðum ekki of
sein” Þorgerður leit á hana

með sorgarsvip, eins og hún
skynjaði erfiðleika móður

sinnar. Hún hafði alltaf tekið

sinn garð. Börnunum sínum
vildi hún allt það bezta og
liðkaði því frekar til þegar

kom að samskiptum við föð-
urfólkið þeirra. Egill faðir
Guðvarðar hafði verið af-

skiptalítill um barnabörn sín,
hafði reyndar aldrei kært sig

um samband þeirra Guð-
varðar, taldi hana syni sínum

ekki boðlega.

Tárin féllu í stríðum
straumum niður kinnar

hennar og hún fyrirleit sjálfa
sig fyrir að láta sjást til sín

skælandi á kirkjutröppunum.
,,Ertu að gráta mamma?”
Þorgerður leit spyrjandi á
móður sína og vissi ekki

hvað hún ætti að gera. ,,Auð-
vitað er hún að því. Allar

kellingar, ég meina konur,
gráta í jarðarförum. En það

er allt í lagi er það ekki
mamma?” Karl var óvenju

yfirvegaður og í augnabliks-
svipan sá hún Guðvarð fyrir

sér þegar þau fyrst hittust.
Svo góðan og blíðan, ná-

kvæmlega eins og þegar þau
hittust fyrst eftir að hún

hafði gengið grátandi út af
ballinu vegna stríðni bekkj-

arsystra hennar fyrir upp-
burðarleysi hennar við að

leita samskipta við karlkyn-
ið. Þá hafði hún fallið fyrir

blíðri framkomu hans og
góðsemi. Hann hafði keyrt

hana heim og fylgt henni að
dyrunum hjá frænku hennar
þar sem hún bjó í Reykjavík

og leiddist, þótt Auður
frænka væri ósköp indæl og
góð. Foreldrar hennar höfðu
farizt í bílslysi árið áður og
hún átti enga aðra að, ein-

haft þrek í að rökræða við
börnin, þessi börn, sem hún
elskaði meira sínu eigin lífi
og myndu bera áfram galla

og kosti foreldra sinna í
genum sínum. Hana óaði við
tilhugsuninni um að kannski

væri hún að ala upp við
brjóst sitt nýtt eintak af Guð-

varði, þessum blíða dreng,
sem síðar varð svo and-

styggilegur að hún brast iðu-
lega í grát um miðjan dag án

sjáanlegrar ástæðu. Þó var
það æ sjaldnar síðasta árið.

Nú gerði hún sér fulla grein
fyrir því að betra hefði verið

að senda börnin ein til ömmu
sinnar og sleppa því að fara
sjálf. Minningarnar voru of

sárar. Erfitt hafði verið að
horfa á Þorgerði gráta undir
ræðu prestsins, sem þjónað

hafði fjölskyldunni svo lengi
sem hún þekkti til, hafði gef-

ið þau Guðvarð saman og
skírt Karl og Þorgerði.
Hvenær verður maður

nógu þroskaður til að sækja
jarðarfarir án þess að þær

kollvarpi lífinu vegna gam-
alla synda annarra og ef til

vill sinna eigin? Hún átti
enga kosti aðra en berjast

sjálf áfram með börnin sín. Í
fyrsta skipti fann hún  fyrir

söknuði eftir Grafarvík, sem
tekið hefði henni fremur illa.

Íbúunum líkaði ekki  að-
komufólk að sunnan. En þeir
höfðu tekið börnunum vel og

ekki látið þau gjalda kjafta-
sagnanna sem kjamsað var á

um hana sjálfa. Það var þó
einhvers virði, en kom ekki í
veg fyrir að Karl og Þorgerð-
ur söknuðu föður síns og töl-

uðu oft um hann. Ekki gat

,,Mamma við verðum að
fara” Þorgerður togaði í
kápuna móður sinnar af

óvenjulegri óþolinmæði.
,,Láttu ekki svona” var það

eina sem Karl sagði. Hún
starði tárvotum augum á

börnin sín, þreif vasaklútinn
úr hendi Karls og þurrkaði

sér um augun. Fyrir sjónum
hennar var myndin þegar
hún hafði komið óvenju

snemma heim einn daginn
og heyrt hávaða og stunur úr
svefnherberginu. Óörugg og

óvitandi hvað biði hennar
hafði hún gengið á hljóðið úr
svefnherberginu og litið inn

um opnar dyrnar. Sjónin sem
við blasti hafði slegið hana

gersamlega út af laginu. Í
rúminu var Guðvarður ásamt

konu og öðrum karli. Hún
hafði lamast af undrun, von-
brigðum, og vissi ekki hvað
til bragðs átti að taka þegar

konan leit upp og spurði
hvort hún ætlaði ekki að

koma upp í til þeirra. ,,Þú
sagðir okkur ekki að þú ættir

svona fallega konu Guð-
varður” Hann hafði orðið

mjög vandræðalegur og sagt:
,,Þorgerður, það er ekki eins

og það lítur út fyrir” Hún
hafði hins vegar orðið alveg
köld, sneri sér við þegjandi

og gekk út. Um kvöldið
hafði hún tekið börnin og

farið með þau til Auðar
frænku og aldrei rætt málið,

einungis viljað skilnað. Guð-
varður hafði ekki verið með

sjálfum sér lengi á undan
fannst henni nú og þó rifrildi

fyrri ára væru að baki gerði
hún sér ljóst þarna og þá að

hann hafði ekki staðið við

út í kirkjugarð. Viljið þið
ekki koma með mér?” Aldrei
meðan þau Guðvarður höfðu
verið gift hafði Egill sagt svo

mikið við hana í eitt skipti.
Ævinlega hafði hann látið

sér nægja að heilsa eða
kveðja þurrlega og svo látið
sig hverfa ef mögulegt var.

Egill var vandræðalegur, en
enga stífni var að sjá í svip
hans, bara sorg og greindi
hún eftirsjá, iðrun, gat það
verið? Hún var of aum til

þess að reyna að svara ein-
hverju um að nú bæri nýrra

við. Hún starði örstund á
þennan fyrrverandi tengda-
föður sinn, sem henni hafði
aldrei fundist mannlegur og

óskiljanlegt hvernig gæti
verið faðir Guðvarðar. Hann

skorti mildina og góð-
mennskuna sonar síns. Þegar

á leið taldi hún galla sonar-
ins koma frá Agli. Það skipti

ekki máli nú. Hana skorti
þrekið til að standa í karpi

eða illdeilum og var enn
lömuð eftir athöfnina í kirkj-

unni, hafði fundið ættingja
og vini stara á sig eins og
hún væri boðflenna. Guð-

varður var dáinn og sízt, já
sízt af öllu, vildi hún láta
börnin sín sjá sig munn-

höggvast við afa þeirra um
föðurinn, sem þau voru að
fylgja síðasta spölinn ofan
jarðar.  ,,Væri ekki rétt að

grafa illdeilur og misgerðir í
dag, engu yrði breytt um líf

þeirra saman nú?” Alls kyns
hugsanir ólguðu með henni,
en kraftinn skorti til að láta
slag standa og segja Agli til

syndanna fyrir liðna tíð.
Ekki grði það minningu

reyndi að verjast gráti. Allar
minningarnar þutu um huga

hennar eins og eldibrandar. Í
höfðinu ríkti stormur, þrum-
ur og eldingar, svo mikil var
ólgan og óeirðin virtist vera

að ná tökum á henni. En
núna varð hún að standa sig
vegna barnanna. Karl sagði

aldrei neitt, honum virtist
standa á sama hvað sem á

gekk. Voru það afleiðingar
stormasamra ára fyrir skiln-

aðinn? Hún vissi það ekki og
gat sennilega aldrei gert sér
vonir um að vita með neinu

öryggi hvort drengurinn
erfði þetta undarlega sinnu-

leysi frá föður sínum, sem
nú lá í lokaðri kistunni eftir
að hafa tapað síðustu orust-
unni og stríðinu endanlega.
Henni mátti svo sem standa

á sama því ekki höfðu þau
búið saman síðustu þrjú árin.

Þorgerður var af öðrum
meiði, sennilega líkari henni

sjálfri, góð og blíð, en átti
erfitt með að þola illindi,

þótti vænt um allt og alla.
Hún óttaðist að Þorgerðar
biðu sömu örlög, að góð-
semin yrði henni að falli,

myndi draga hana út í von-
laust líf með vonlausu sam-

ferðafólki. Það varð henni
loks um megn. Karl yrði lík-
ari föður sínum og flyti ofan

á, án þess að bera ábyrgð á
gerðum sínum, aðrir tækju

afleiðingunum og hlytu þann
kostinn að sópa upp þegar

allt væri komið í óefni.
Hvað var að henni? Hér
var hún stödd þrjátíu og

tveggja ára gömul Þórhildur
Karlsdóttir, leiðbeinandi við
grunnskólanum í Grafarvík,
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Guðvarðar gott. Í uppnámi á
maður að keppast við að
stilla sig. Sögð orð verða
ekki aftur tekin. Hún var
máttlaus og sagði aðeins,

eins og utan gátta: ,,Karl og
Þorgerður við skulum koma

með afa ykkar.” Fleira var
ekki sagt, en spennufallið

leyndist ekki fullorðna fólk-
inu. Þungu fargi var létt af
öllum. Þau gengu þegjandi

hvert í sínu lagi að bíl Egils.
Lengi eftir að þau lögðu af
stað á eftir líkbílnum sagði
enginn neitt. Það leyndi sér

þó ekki að börnunum var
létt, þar sem þau sátu aftur í
bílnum sitt hvoru megin við

Þorgerði og ríghéldu sér í
móður sína, sem var þeirra

eina haldreipi í þessu lífi og
hafði verið síðustu fjögur

árin. Þau vissu það öll þrjú
og jarðarförin hafði undir-

strikað þessa einföldu en
dapurlegu staðreynd. Þegar

Þórhildur var þreyttust á
kvöldin fann hún vissuna um
að börnin þörfnuðust hennar,

ættu hana eina og engan
annan. Þá var að standa sig.

,,Guð hjálpar þeim sem
hjálpar sér sjálfur”, sagði

Auður frænka oft. Hún hafði
bara ekki vitað fyrr, að hin-
um hjálpaði hann alls ekki.

,,Við söknum hans mjög, en
vissum svo lítið um líf hans,
líf ykkar saman.” Egill rauf
óþægilega þögnina, sem þó

hafði vanizt ágætlega síðustu
mínúturnar. Svo var ekki

meira sagt um hríð. Þórhild-
ur vissi að Guðvarður hafði

legið á sjúkrahúsi síðustu
mánuðina og hafði sent

henni boð um að heimsækja
sig. Hún hafði orðið svo reið

að henni hafði verið skapi
næst að senda símskeyti til

Egils og Þorgerðar og til-
kynna þeim að þar sem faðir

barnanna væri ekki fær um
að sinna þeim og þau ættu

engan umgengnisrétt skyldu
þau láta sig og börnin í friði

annars væri sér að mæta,
lögreglu og barnaverndar-

yfirvöldum. Þá hafði henni
orðið hugsað til máttleysis

og getuskorts barnaverndar-
nefnda, sem sóttust eftir því

að eyða ágreiningi, ekki
leysa hann, ekki taka af skar-
ið. Nei hún hafði lofað sjálfri
sér að gera ekkert til  þess að

börnin sneru baki við föður
sínum og sízt af öllu vildi

hún blanda þessu félagráð-
gjafar- og þjónustufólki í sín

mál. Þar voru aldrei teknar
ákvarðanir og betra að ala
upp sín börn sjálf. Fátt var

henni fjær skapi en aðrir
skiptu sér af börnunum og
henni. Kannski hafði hún

einangrast fyrir vikið.
Egill hélt áfram hægri og

lágri röddu: ,,Við sáum
aldrei sólina fyrir honum

enda gátum við ekki eignast
fleiri börn. Við vildum hon-

um allt það bezta sem við
gætum gefið honum og

gengum of langt. Núna vit-
um við að hann fékk aldrei
að verða hann sjálfur, ekki

einu sinni eftir að hann varð
fullvaxta”. Svo varð löng

þögn. Þau hugsuðu bæði það
sama og vissu að ekki var

viðeigandi að ræða um föður

barnanna með þessum hætti
að þeim viðstöddum. Hugur

hennar hvarflaði að fyrstu
árunum með Guðvarði og

við hlið sér leit hún á lifandi
eftirmynd hans. Skyldi hún

falla í sömu gryfjuna og
vernda Karl um of, þennan

dreng sem minnti svo mikið
á látinn föður sinn, að

áhyggjurnar helltust yfir
hana? Hvernig átti hún að
koma í veg fyrir að sagan
endurtæki sig með næstu

kynslóð? Egill ók þegjandi,
starði tómlátum augum fram
á veginn, sá sennilega ekkert

nema bílinn fyrir framan.
Þórhildur velti því fyrir sér

hvernig það væri að standa í
þeim sporum að missa elsk-

að einkabarn sitt, jafnvel
þótt það hefði brugðizt öll-

um vonum elskandi foreldra,
foreldra sem ekkert gátu lát-

ið á móti sér við uppeldi
sonarins. Svarið var ekki

einfalt, ekki eitt, og stormur-
inn rauk upp í sálinni. Henni

var órótt og þó rórra en í
kirkjunni. Hvað var að ger-
ast? Ekkert gat verið verra

en að missa barnið sitt, þótt
það væri ekki fullkomið.

Guðvarður hafði verið fall-
egur, blíður og góður. Hún

vissi ekki hvort foreldrar
hans hefðu nokkurn tíma

litið drenginn réttu auga og
lofaði sjálfri sér að gæta sín
gagnvert sínum eigin börn-

um. Hún mundi að Karl faðir
hennar hafði oft rætt um að

erfðirnar réðu öllu um líf
fólks og hafði oft heyrt

Steinunni, móður sína, mót-
mæla þessari skoðun og

halda því fram, að hvert barn
fæddist nokkuð ómótað, að

vísu með einkenni frá báðum
foreldrum, en uppeldið,

framkoman og örvun for-
eldra og annarra skiptu

mestu máli varðandi það
hvernig einstaklingur þrosk-
aðist. Þessi orð höfðu verið

henni leiðarljós varðandi
Karl og Þorgerði, en hún

hafði ekki hleypt öðrum að
uppeldinu síðustu árin.

Egill tók aftur til máls og
rifjaði upp bílslysið, sem

Guðvarður hafði lent í,
skömmu eftir að þau giftu
sig. ,,Hann var krufinn að
ósk móður sinnar og í ljós

kom heilaæxli og heila-
skemmd líklega afleiðing

höfuðhöggs sem hann fékk
þá. Hann missti meðvitund,

en það var ekki fyrr en löngu
seinna, eftir að þið voruð

skilin, að Arnar vinur hans,
sem ók ,sagði okkur frá því

að hann hefði ekki verið í
bílbelti. Arnar var sá sem

giftist Hildigunni dóttur Sig-
urðar fyrrum meðeiganda

míns. Þeir urðu góðir vinir
og þau þrjú voru saman öll-

um stundum.” ,,Heldur betur
hafa þau verið það” sagði

Þórhildur við sjálfa sig í
hálfum hljóðum og augna-

blikið í svefnherberginu fyrir
fjórum árum stóð henni

ljóslifandi fyrir hugskots-
sjónum. ,,Sagðirðu eitt-

hvað?” spurði Egill. ,,Nei”. -
Egill hélt áfram og rakti

hvernig þau hefðu smám
saman komizt að því, að

Guðvarður hefði verið farin

að nota fíkniefni og verið
djúpt sokkinn. ,,Arnar sagði

að þeir hefðu fiktað við
fíkniefni frá því grunnskóla,

áður en þið Guðvarður
kynntust, en eftir bílslysið

hefði neyzlan aukizt úr hófi
fram. Við vissum það ekki,

trúðum engu illu á drenginn
okkar, héldum jafnvel að

hann væri niðurdreginn eftir
að hafa gifzt þér. Það var í
okkar huga uppreisn hans
gegn okkur, en við vitum

núna að það var það bezta
sem hann gerði. Við hefðum
ekki átt að leggjast gegn því,
áttum að gefa þér sanngjarnt

tækifæri. En það kemur al-
drei. Við fáum engu breytt

um vondu verkin okkar”.
Þórhildur hafði aldrei séð

þennan harða mann svo
meyran og fann til vorkunnar
með honum. Vissulega hafði
hann verið sjálfum sér verst-
ur og allir peningarnir gætu

aldrei keypt son hans til lífs-
ins, hversu mjög sem hann,

og reyndar hún vildi. Þó hún
hefði verið algerlega uppgef-
inn þegar hún loks mannaði
sig til þess að yfirgefa Guð-
varð og fara út á land hafði

skilnaðurinn tekið svo á
hana tilfinningalega, að hún

var enn þá þreytt við tilhugs-
unina. Kennslan átti illa við
hana, þó hafði henni tekizt

eftir mikla baráttu að fá bæði
nemendur og kennara til liðs

við sig og árangur þessa 50
barna skóla hafði batnað, svo
eftir var tekið á landsvísu, en
það var meira en skólastjór-
inn, miðaldra karl upprunn-

inn í Grafarvík gat þolað. Þá
hófst önnur enn ömurlegri

barátta, sem aldrei ætlaði að
taka enda. Samt langaði

hana heim. Ónotatilfinning
hríslaðist um allan líkamann

og stormurinn í sálinni var
rokinn upp. Hún logaði öll

innra með sér. Það var vont
eins og líkaaminn væri klip-
inn með glóandi töngum og

skekinn til og frá. Þorgerður
kveinkaði sér. ,,Mamma ekki

kreista höndina mína svona
hryllilega fast.” Þórhildur

sleppti takinu umsvifalaust
og lét hönd hennar lausa. Þá
leitaði barnið eftir höndinni
aftur. ,,Fyrirgefðu elskan”,

var hið eina sem henni kom í
hug. Hún greindi ótta í stór-

um brúnum augum dóttur
sinnar. Karl leit út um glugg-

ann og lézt ekki taka eftir
neinu. Nákvæmlega þannig

hagaði Guðvarður sér við
óþægilegar aðstæður. Eins
og hún væri lostin eldingu

áttaði Þórhildur sig á því að
hann hunzaði lífið, hana og
börnin síðustu árin sem þau

áttu saman. Þau höfðu vaxið
hvort frá öðru eins og á sem
skiptist í tvo farvegi af yfir-

náttúrulegum ástæðum. Hún
hafði engu ráðið um það.

Hann valdi, vitandi eða óvit-
andi, þá grýttu braut sem lá

niður á við og nú myndi þau
horfa á eftir þessum manni,
sem var bæði ókunnugur og
þó kunnuglegur niður í síð-

asta skiptið. En nú í friði.
Hennar farvegur hafði heldur

ekki líkzt lygnu fljóti. Lífið
hafði verið fossar og flúðir
hins straumharða fljóts of

lengi. Hún þráði lygnan og
hægan strauminn eða bara

kyrrt yfirborð stöðuvatnsins.
En undir býr alltaf eitthvað

óvænt. Þar liggur ógnin
falin.

Líkfylgdin þokaðist upp
Ártúnsbrekkuna í átt að

Höfðabakkabrúnni. Út undan
sér sá hún lögreglumenn
greiða fyrir umferðinni.
Skyldu allir sem fylgdu

Guðvarði hafa þekkt hann í
lifanda lífi? Hafði hún sjálf

þekkt hann, föður barna
sinna og eiginmann til

margra ára? Hver maður
þekkir sennilega engan verr
en sjálfan sig, en næst verst

þá sem næstir standa. Flestir
gefa ókunnugum örlátar af
tíma sínum en nánustu ætt-

ingjum og jafnvel maka
sínum. Þannig var þjóðfé-

lagið orðið. Allir voru upp-
teknir af því að hlusta á

þjóðfélagið, ekki börnin, for-
eldrana eða makann, sem þó
er sá eini sem karl eða kona

velur sér til fylgilags. ,,Velur
fólk sér ekki maka, er það

bara tilviljun, sem stjórnast
af hormónum, af þessum

fjandans genum, sem ræður
makavalinu?” Þórhildur

gerði sér of seint grein fyrir
því að hún hafði hugsað

upphátt, því miður stundar-
hátt. Hún fann hvernig bílinn
kipptist snöggt til þegar Egill

hrökk við vegna þessar
undarlega blátt áfram

spurningar.
,,Hvað segirðu, hvað

meinarðu?” sagði Egill rámri
röddu, en fremur lágt.

,, Mér er ekki sjálfrátt sagði
hún lágt. Ég meinti ekkert
með þessu”. Börnin störðu

skilningsvana á móður sína,
sem alltaf var svo traust,

hrein og bein, sagði aldrei
neitt óviðeigandi. Þau þögðu

öll. Börnin litu út hvert um
sína hliðarrúðuna. Hún starði
beint fram fyrir sig á horfði á

hnúa Egils hvítna. Hann
þagði með samanherptan

munn, eins og Karl, og eins
og Guðvarður hafði gert þeg-
ar honum mislíkaði eitthvað.

Þögnin var vandræðaleg.
Hún hefði átt að sleppa ferð-
inni í kirkjugarðinn og sagði
það brostinni röddu við Egil

og átti erfitt með að hemja
grátinn.

Þá kom tengdafaðirinn
fyrrverandi henni á óvart:
,,Veiztu það Þórhildur, ég

get ekki þagað núna.
Kannski er þetta eina tæki-

færið sem ég á til þess að
tala við þig. Við Þorgerður
vorum í miklum vafa hvort

þú myndir vilja koma og
vissum að börnin fengjust

ekki til að koma án þín.
Núna þegar allt er orðið um

seinan að bjarga því sem
okkur foreldrum Guðvarðar
var kærast höfum við talað
margt. Eitt af því sem rann

upp hægt og bítandi fyrir
okkur var, að í minni fjöl-

skyldu höfum við þagað
saman, ekki talað saman.

Við héldum í einfeldni okkar
að með þögninni mætti leysa

allan ágreining, hann hyrfi
eins og nýfallin snjór á
vordegi þegar sólin risi

hærra. En í okkar lífi létum

við sólina ganga undir með
þögninni. Við létum þig

standa í sólarleysinu, í
skugganum sem við skópum

sjálf, ekki bara þig heldur
líka Guðvarð og börnin, sem

er það bezta sem hann gat
látið eftir sig. Við gerðum

okkur ekki grein fyrir erfið-
leikunum sem þú bjóst við í

hjónabandinu. Okkar augu
voru lokuð, blind á allt ann-
að en það sem við vildu sjá.

Þegar við sáum ekki hið
rétta, sáum við ekki neitt,
skildum loks, að ekki ein-
ungis Guðvarður hunzaði

þig, heldur við líka. Við náð-
um loks saman undir það

síðasta þegar hann lá dauð-
vona á sjúkrahúsinu. Hann
saknaði þín mikið en hafði

hvorki kjark né þrek til þess
að segja þér það. Ég er með
bréf til þín og barnanna frá
honum. Taktu  það og lestu
það í góðu tómi. Hver sem

ákvörðun þín verður að lestr-
inum loknum bið ég aðeins

um eitt. Hafðu samband við
okkur Þorgerði, þó það verði

bara í þetta eina skipti. Við
viljum fylgjast með Karli og
Þorgerði vaxa upp, en vitum
að þú biður ekki um neitt frá

okkur og þiggur ekkert nauð-
ug. Allt sem við getum gert
til þess að hjálpa til gerum

við. En við vitum ekki hvað
á að bjóða, vonum bara að

það sé ekki of seint.”
Þorgerður hafði aldrei heyrt

fyrrum tengdaföður sinn tala
svo mikið í einu. Henni

fannst eiginlega f honum
dregið og sagði ekki neitt

fyrr en bílinn kom að kirkju-
garðinum í Gufnesi. Allir

krossarnir, öll leiðin, ollu
henni hrolli. Jú vissulega var
komið að kaflaskiptum, ekki
endalokum. Hún fann sárt til
með Agli. Ég skal taka bréf-

ið og lesa það, en þegar at-
höfninni hér er lokið viljum

við fara heim til Auðar, ekki
í erfidrykkjuna. Ég get það

ekki.” Egill kinkaði kolli og
rétti henni bréfið. Þau gengu

síðan í humátt á eftir Þor-
gerði. Sólin var lágt á lofti

og hyrfi brátt. Þá myndi
desemberhúmið leggjast að.

Jólaskreytingarnar voru
komnar upp á flestum leið-

um. Krossarnir með jólaser-
íum voru í æpandi þversögn

við sorgina, sem á heima í
kirkjugörðum. Þórhildur

starði hugsunarlaust fram
fyrir sig, kreisti bréfið í

hendi sér. Myndi það varpa
ljósi á liðna tíð, glataðan

tíma ævi hennar. Væri það
ekki fyrir tilvist barna henn-
ar gæti hún grátið á hverjum

degi yfir síðustu árunum sem
hún varði með Guðvarði.
Árum sem stundum hafði
hvarflað að henni að bezt

væru gleymd, hefðu aldrei
verið til. ,,Sama hve maður
reynir, þá getur maður ekki
afmáð hið liðna. Það heldur
áfram að vera til í einhverri

mynd til áminningar um
mistök og glötuð tækifæri.”
sagði hún lágt. ,,Já”, svaraði
Egill, ,,ekkert fær því breytt

hvernig við komum fram við
þig, ykkur bæði”. Þau gengu

síðustu skrefin þegjandi.
Þorgerður litla tók í hönd

móður sinnar, sem í fáti tróð
bréfinu í kápuvasa sinn. Nú
nálgðust þau nýtekna gröf-

Ólafur Helgi Kjartansson, fyrrum skattstjóri og síðanÓlafur Helgi Kjartansson, fyrrum skattstjóri og síðanÓlafur Helgi Kjartansson, fyrrum skattstjóri og síðanÓlafur Helgi Kjartansson, fyrrum skattstjóri og síðanÓlafur Helgi Kjartansson, fyrrum skattstjóri og síðan
sýslumaður á Ísafirði og nú sýslumaður á Selfossi, hefursýslumaður á Ísafirði og nú sýslumaður á Selfossi, hefursýslumaður á Ísafirði og nú sýslumaður á Selfossi, hefursýslumaður á Ísafirði og nú sýslumaður á Selfossi, hefursýslumaður á Ísafirði og nú sýslumaður á Selfossi, hefur
um langt árabil ritað jólasögur fyrir Bæjarins besta. Súum langt árabil ritað jólasögur fyrir Bæjarins besta. Súum langt árabil ritað jólasögur fyrir Bæjarins besta. Súum langt árabil ritað jólasögur fyrir Bæjarins besta. Súum langt árabil ritað jólasögur fyrir Bæjarins besta. Sú
fyrsta birtist í jólablaði BB árið 1986 og síðan hafafyrsta birtist í jólablaði BB árið 1986 og síðan hafafyrsta birtist í jólablaði BB árið 1986 og síðan hafafyrsta birtist í jólablaði BB árið 1986 og síðan hafafyrsta birtist í jólablaði BB árið 1986 og síðan hafa
sögur hans birst árlega að undanskildum árunum 1992sögur hans birst árlega að undanskildum árunum 1992sögur hans birst árlega að undanskildum árunum 1992sögur hans birst árlega að undanskildum árunum 1992sögur hans birst árlega að undanskildum árunum 1992
og 1993. Hér birtist nýjasta jólasaga Ólafs Helga,og 1993. Hér birtist nýjasta jólasaga Ólafs Helga,og 1993. Hér birtist nýjasta jólasaga Ólafs Helga,og 1993. Hér birtist nýjasta jólasaga Ólafs Helga,og 1993. Hér birtist nýjasta jólasaga Ólafs Helga,
Grafið fyrir jól?Grafið fyrir jól?Grafið fyrir jól?Grafið fyrir jól?Grafið fyrir jól?
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ina, áminningu um endalok
mannsins á jörðinni. Þor-

gerður eldri kom á móti
henni, rétti fram höndina og

leiddi þau að gröfinni í gegn-
um hópinn sem þar stóð.
Þegar kistan seig niður í

gröfina féllu tár á hvarma
Þórhildar, börnin grétu bæði.
Við síðustu geisla sólarinnar
kastaði presturinn rekunum.
Þessu stríði var lokið. Jólin í

Grafarvík biðu.
Þau höfðu þurft að bíða einn

dag eftir flugi, en svo tóku
jólaprófin við. Annríkið

hafði tekið hug hennar allan.
Bréfið hafði gleymzt. Á Þor-

láksmessu, þegar börnin
voru sofnuð, minnti bréfið á

sig. Hún fann það í kápuvas-
anum, tók upp og las.

Höndin sem hélt um pennan
hafði ekki verið styrk. Efnið
var beiðni um fyrirgefningu

vegna framkomunnar við
hana og börnin. Hún komst

við af því hve einlægur Guð-
varður var orðinn, ólíkur

manninum sem hún yfirgaf.
Hann játaði henni ást sína og
bað hana að tala við Kjartan

Ólaf Helgason lögmann í
Reykjavík strax eftir jarðar-

förina. Sér hefði safnazt auð-
ur með viðskiptum síðustu
árin, knúinn áfram af þeirri
hugsun að tryggja börnum
sínum betra líf. Hann léti

eftir sig jafnvirði 30 milljóna
króna til að tryggja framfær-

slu hennar og barnanna.
Erfðaskráin tryggði henni
þriðjung og börnin fengju

jafnan hlut. Fyrirmæli væru
um að hún, Þórhildur skyldi
verða fjárhaldsmaður barna

sinna, ekki foreldrar sínir.
,,Foreldrar mínir vita ekki

um þetta fé. Ég var of stoltur
til að láta þau vita og gat

ekki hugsað mér að börnin
mín yrðu upp á þau komin”.

Þórhildur skalf og grét
óstjórnlega. Nú fyrst var eins
og fótunum væri kippt undan
henni. Það voru ekki pening-
arnir. Guðvarður hafði hugs-
að um hana og börnin til síð-

asta andartaks. Lengi nætur
gekk hún um gólf og beið
dögunar, reyndi að koma

skipulagi á hugsanirnar. Rétt
eins og dagurinn lengdist

örlitið með hverjum nýjum
og sól hækkaði, fannst henni

hennar eigin sól hækka.
Tilfinningarnar myndu fylgja

henni alla ævi. ,,Með hverj-
um nýjum degi mildast þær”
sagði hún við sjálfa sig. Hún

ætlaði að hringja í Egil og
Þorgerði síðar, þegar hátíðin
gengi í garð. Þangað til ætl-
aði hún að sofa á hugsunum

sínum og veita börnunum
gleði jólanna. Minningu

föður þeirra myndi hún al-
drei liða að yrði svert. Það

var ákveðið fyrir löngu. Þau
voru sjálfstæðir einstaklingar
og hún skyldi leiða þau ekki,
ekki stýra. Aðfangadagurinn

rann upp með fyrirheit um
gleði, nýtt líf.

Guðvarður var grafinn fyrir
viku og hið illa honum tengt

yrði grafið fyrir jól. Hið
góða lifði, minning hans risi

líkt og sólin á himingöngu
sinni.

Ólafur Helgi Kjartansson,
2. desember 2003.

Ísafjarðarkirkja:
Sunnudagaskóli, 21. desember kl. 11:00

Aftansöngur, 24. desember kl. 23:30
Jólamessa, 25. desember kl. 14:00

Aftansöngur, 31. desember kl. 18:00

Hnífsdalskapella:
Sunnudagaskóli, 21. desember kl. 13:00

Aftansöngur, 24. desember kl. 18:00

Suðureyrarkirkja:
Aftansöngur, 24. desember kl. 18:00

Súðavíkurkirkja:
Hátíðarguðsþjónusta, 26. desember kl. 14:00

Staðarkirkja:
Aftansöngur, 31. desember kl. 18:00

Hólssókn:
Jólasöngvar fjölskyldunnar, 21. desember

Aftansöngur, 24. desember kl. 18:00
Hátíðarguðsþjónusta, 25. desember kl. 14:00

Aftansöngur, 31. desember kl. 18:00

Flateyrarkirkja:
Aftansöngur, 24. desember kl. 18:00
Aftansöngur, 31. desember kl. 17:00

Holtskirkja:
Hátíðarguðsþjónusta, 25. desember kl. 14:00

Hátíðarguðsþjónusta, 1. janúar kl. 14:00

Tjarnarkapella á Þingeyri:
Helgistund, 24. desember kl. 16:30

Þingeyrarkirkja:
Aftansöngur, 24. desember kl. 22:30

Mýrakirkja:
Hátíðarguðsþjónusta, 25. desember kl. 14:00

Hrafnseyrarkirkja:
Hátíðarguðsþjónusta, 26. desember

(tími ákveðinn síðar)

Barnaskarinn umkringir heilagan Nikulás.

Heilagur Nikulás heimsótti
pólskumælandi Vestfirðinga

viljað fara.
Í Sögu daganna eftir Árna

Björnsson segir að Nikulásar-
messa heiti eftir heilögum
Nikulási, biskupi í Mýru í litlu-
Asíu, sem var meðal vinsæl-
ustu dýrlinga hérlendis í ka-
þólskum sið. Hann var m.a.
alþjóðlegur verndardýrlingur
sæfara. Heilagur Nikulás var
alinn frá unga aldri upp í
klaustri enda missti hann for-
eldra sína á unga aldri úr plág-
unni. Hann var af ríku fólki
kominn en gaf allan sinn auð
til bágstaddra og þá sérstak-
lega barna.

Hann varð prestur aðeins 17
ára gamall, einn af yngstu
prestum sögunnar og síðar
biskup. Nikulásarmessa var
lögð niður sem helgidagur á
Íslandi við siðaskiptin en
nokkur átrúnaður tengdur
Nikulási virðist hafa haldist
við kirkjur fram að lokum 19.
aldar. Ytra var Nikulás fyrir-
mynd alþjóðlega jólasveinsins
Santa Claus, sem mótaðist
smám saman í Evrópu og Am-
eríku eftir siðaskipti og fram á
19. öld. Íslensku jólasveinarnir
tóku upp sumt atferli Nikulás-
ar kringum 1930 þótt þeir
héldu eigin nöfnum. Meðfylgj-
andi myndir tók Barbara Gunn-
laugsson.     – kristinn@bb.is

Nikulásarmessu líkt og ís-
lenskir kollegar hans gefa litlar
gjafir í skóinn síðustu 13 næt-
urnar fyrir jól. Agnieszka segir
Pólverjana mjög ánægða með
að geta haldið þessu hefðum
að einhverju leyti til haga en
ekki síður sé gott fyrir fólk að
hittast til að kynnast hvort öðru
og bera saman bækur. Sérstak-
lega hafi börnin verið upprif-
inn yfir samkomunni og viljað
hitta Nikulás aftur hið fyrsta.
Þau hafi verið feimin við þenn-
an skeggjaða mann í fyrstu en
síðan hafi mörg þeirra ekki

Nikulásarmessa var laugar-
daginn 6. desember og af því
tilefni komu saman á sjötta
tug Vestfirðinga sem eiga það
sameiginlegt að geta notað
pólsku sem samskiptamáta að
sögn Agnieszku Ambroziak
frá Suðureyri, eins skipuleggj-
enda dagsins. Fjölskyldurnar
voru ýmist pólskar eða bland-
aðar en einnig slóvaskar.

Þetta var í fyrsta skipti sem
pólska samfélagið á norðan-
verðum Vestfjörðum heldur
upp á Nikulásarmessu og segir
Agnieszka þátttakendur vera
ánægða með hvernig til tókst.
Byrjað var á því að fara í leiki
með börnunum og kynna sig.
Eftir að krakkarnir höfðu dans-
að saman um stund og brotið
mesta ísinn var komið að há-
punkti dagsins þegar sjálfur
heilagur Nikulás mætti á stað-
inn.

Hann hafði með í fórum sín-
um góðar gjafir handa öllum
börnunum. Poka með sælgæti,
ávöxtum, kexi og litlu leik-
fangi. Áður höfðu börnin
teiknað mynd af Nikulási sem
þau færðu honum. Eftir að
börnin höfðu rætt við þennan
aldna heiðursmann um stund
og sungið fyrir hann var boðið
til kaffidrykkju. Foreldrarnir
höfðu ekki legið á liðið sínu
og bakað mikið hlaðborð kaffi-
brauðs þar sem runnu saman
sígildar fjölskylduuppskriftir
frá ólíkum hornum Evrópu.

Algengt er að sögn Agni-
eszku að heilagur Nikulás færi
börnum í Póllandi eina nokkuð
veglega gjöf á aðfararnótt

Kolfinna Brá Einarsdóttir og Natalia Kaja Fjölnisdóttir
heilsa upp á heilagan Nikulás.

Iwona Kutyla ásamt sonum sínum Maximillian og Mikolaj.
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Námskeiðið Brautargengi, um stofnun fyrirtækis og áætlanagerð við rekstur

Fimm konur útskrifast um fjarfundabúnað
Fimm konur frá Ísafirði og

Bolungarvík, sem setið hafa
námskeiðið Brautargengi,
um stofnun fyrirtækis og
áætlanagerð við rekstur,
voru útskrifaðar um fjar-
fundabúnað frá Fræðslu-

miðstöð Vestfjarða á Ísafirði
í síðustu viku. Útskriftin fór

fram samtímis á Akureyri og
Egilsstöðum og voru allir

staðirnir tengdir saman með
fjarfundabúnaði. Alls tóku
24 konur þátt frá Akureyri,

Ísafirði og Egilsstöðum þátt í
námskeiðinu og var kennt til

skiptis frá stöðunum.
Námskeiðið er samstarfs-

verkefni Nýsköpunarmið-
stöðvar, Byggðastofnunar,

Atvinnuþróunarfélags Vest-
fjarða, Þróunarstofu Austur-
lands, Ísafjarðarbæjar, Aust-

ur-Héraðs og Akureyrar-
bæjar. Lögð var áhersla á að

konurnar kynntust grundvall-
aratriðum um stofnun fyrir-
tækja og þeim þáttum sem

snúa að fyrirtækjarekstri s.s.
stefnumótun, markaðsmálum

og fjármálum. Í lok verk-
efnisins hafa þátttakendur

skrifað viðskiptaáætlun og
kynnst því hve áætlanagerð

er mikilvæg við undirbúning
að stofnun og rekstri

fyrirtækja.
Á meðfylgjandi mynd

sjást þátttakendur á nám-
skeiðinu ásamt Aðalsteini

Óskarssyni og Shiran
Þórissyni frá Atvinnu-

þróunarfélagi Vestfjarða og
Soffíu Vagnsdóttur sem

leiðbeindi frá Ísafirði. Frá
vinstri: Soffía Vagnsdóttir,

Gunnhildur Gestsdóttir,
Ingibjörg Vagnsdóttir,

Margrét Lilja Pétursdóttir,
Inga S. Ólafsdóttir, Anna G.

Edvardsdóttir, Shiran
Þórisson og Aðalsteinn

Óskarsson.
– kristinn@bb.is Útskriftarhópurinn ásamt Soffíu, Aðalsteini og Shiran.

Safnahúsið á Eyrartúni

Jólin í gamla daga á sýningu
Á dögunum var opnuð

sannkölluð jólasýning í
Safnahúsinu á Eyrartúni.

Sýningin er samstarfsverk-
efni bóka- byggða- og

skjalasafnsins. Tvö viðfangs-
efni eru á sýningunni. Ann-
ars vegar er fjallað um jóla-

vætti þ.e. jólasveina, drauga,
álfa og tröll. Hins vegar eru

til sýnis gömul jól ef svo má
að orði komast því þar eru til

sýnis gömul jólatré frá
fjórða, fimmta og sjötta ára-

tug síðustu aldar. Einnig
gömul jólakort, leikföng og

jólabækur.
Að sjálfsögðu eru þau

heiðurshjón Grýla og Leppa-
lúði ásamt jólakettinum

mætt í sýningarkassa á 2.
hæð og synir þeirra jóla-
sveinarnir munu bætast í
hópinn eftir því sem þeir

skila sér til byggða. Sýning-
in verður opin á opnunartíma

bókasafnsins frá kl. 13-19
virka daga og 13-16 á laug-

ardögum. Sýningin mun
standa fram á þrettándann.

Þegar ljósmyndari blaðs-
ins leit við á sýningunni voru

leikskólabörn af Sólborg að
skoða sýninguna undir

leiðsögn Eddu Kristmunds-
dóttur bókasafnsfræðings.

Jólabækur frá tímum pabba, mömmu, afa og ömmu vöktu
verðskuldaða athygli barnanna.

Sem betur fer hafa greinilega verið til harðir pakkar í gamla daga.
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Gleðileg jól!
STAKKUR SKRIFAR

smáar

SSSSStakkurtakkurtakkurtakkurtakkur hefur ritað vikulega pistla í Bæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins besta í mörg ár. Skoðanir hans á mönnum og málefnum 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.

TILKYNNING TIL REFA-
OG MINKAVEIÐIMANNA

Þar sem Umhverfisstofnun hefur með
bréfi dagsettu 3. desember sl., tilkynnt
sveitarfélögum, að endurgreiðsla
stofnunarinnar á skotlaunum fyrir refi
og minka hefur verið lækkuð úr 50%
af kostnaði í 30%, samþykkti bæjar-
ráð Ísafjarðarbæjar á fundi sínum 8.
desember sl., að hætta að taka á móti
skottum af ref og mink og stöðva
greiðslur skotlauna.
Ákvörðun bæjarráðs er byggð á því,
að fjármagni sem áætlað var til þessa
í fjárhagsáætlun ársins 2003 hefur
öllu verið ráðstafað. Ákvörðun þessi
gildir þar til annað verður ákveðið.

Bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar.

Til sölu er 14 vetra jarpur hesturTil sölu er 14 vetra jarpur hesturTil sölu er 14 vetra jarpur hesturTil sölu er 14 vetra jarpur hesturTil sölu er 14 vetra jarpur hestur
sem hentar börnum sem fullorðn-sem hentar börnum sem fullorðn-sem hentar börnum sem fullorðn-sem hentar börnum sem fullorðn-sem hentar börnum sem fullorðn-
um. Verður kominn á hús fyrirum. Verður kominn á hús fyrirum. Verður kominn á hús fyrirum. Verður kominn á hús fyrirum. Verður kominn á hús fyrir
jól. Uppl. í síma 456 8328.jól. Uppl. í síma 456 8328.jól. Uppl. í síma 456 8328.jól. Uppl. í síma 456 8328.jól. Uppl. í síma 456 8328.

Til sölu er Nissan Micra árg. 96,Til sölu er Nissan Micra árg. 96,Til sölu er Nissan Micra árg. 96,Til sölu er Nissan Micra árg. 96,Til sölu er Nissan Micra árg. 96,
5 dyra. Bifreiðin lítur mjög vel út5 dyra. Bifreiðin lítur mjög vel út5 dyra. Bifreiðin lítur mjög vel út5 dyra. Bifreiðin lítur mjög vel út5 dyra. Bifreiðin lítur mjög vel út
og er ekin 91 þús. km. Uppl. íog er ekin 91 þús. km. Uppl. íog er ekin 91 þús. km. Uppl. íog er ekin 91 þús. km. Uppl. íog er ekin 91 þús. km. Uppl. í
síma 868 2664 og 477 1041.síma 868 2664 og 477 1041.síma 868 2664 og 477 1041.síma 868 2664 og 477 1041.síma 868 2664 og 477 1041.

Hundaþjálfun – Hundanámskeið.Hundaþjálfun – Hundanámskeið.Hundaþjálfun – Hundanámskeið.Hundaþjálfun – Hundanámskeið.Hundaþjálfun – Hundanámskeið.
Held einkanámskeið fyrir fólkHeld einkanámskeið fyrir fólkHeld einkanámskeið fyrir fólkHeld einkanámskeið fyrir fólkHeld einkanámskeið fyrir fólk
með hundana sína. Er nýútskrif-með hundana sína. Er nýútskrif-með hundana sína. Er nýútskrif-með hundana sína. Er nýútskrif-með hundana sína. Er nýútskrif-
uð eftir 2ja ára nám í Svíþjóð.uð eftir 2ja ára nám í Svíþjóð.uð eftir 2ja ára nám í Svíþjóð.uð eftir 2ja ára nám í Svíþjóð.uð eftir 2ja ára nám í Svíþjóð.
Drífa Gestsdóttir, símar 00 47Drífa Gestsdóttir, símar 00 47Drífa Gestsdóttir, símar 00 47Drífa Gestsdóttir, símar 00 47Drífa Gestsdóttir, símar 00 47
703125887 og 456 3914.703125887 og 456 3914.703125887 og 456 3914.703125887 og 456 3914.703125887 og 456 3914.

Til sölu er Moment borðstofu-Til sölu er Moment borðstofu-Til sölu er Moment borðstofu-Til sölu er Moment borðstofu-Til sölu er Moment borðstofu-
borð úr IKEA, ársgamalt á kr.borð úr IKEA, ársgamalt á kr.borð úr IKEA, ársgamalt á kr.borð úr IKEA, ársgamalt á kr.borð úr IKEA, ársgamalt á kr.
12 þús. (nýtt kostar 16.900.),12 þús. (nýtt kostar 16.900.),12 þús. (nýtt kostar 16.900.),12 þús. (nýtt kostar 16.900.),12 þús. (nýtt kostar 16.900.),
fjórar bókahillur úr Rúmfatalag-fjórar bókahillur úr Rúmfatalag-fjórar bókahillur úr Rúmfatalag-fjórar bókahillur úr Rúmfatalag-fjórar bókahillur úr Rúmfatalag-
ernum, dökkbæsaðar á kr. 4.500ernum, dökkbæsaðar á kr. 4.500ernum, dökkbæsaðar á kr. 4.500ernum, dökkbæsaðar á kr. 4.500ernum, dökkbæsaðar á kr. 4.500
pr. stk. Einnig er til sölu ársgam-pr. stk. Einnig er til sölu ársgam-pr. stk. Einnig er til sölu ársgam-pr. stk. Einnig er til sölu ársgam-pr. stk. Einnig er til sölu ársgam-
all, lítið notaður afgreiðslukassi áall, lítið notaður afgreiðslukassi áall, lítið notaður afgreiðslukassi áall, lítið notaður afgreiðslukassi áall, lítið notaður afgreiðslukassi á
kr. 14 þús. (Nýr kostar 34 þús.)kr. 14 þús. (Nýr kostar 34 þús.)kr. 14 þús. (Nýr kostar 34 þús.)kr. 14 þús. (Nýr kostar 34 þús.)kr. 14 þús. (Nýr kostar 34 þús.)
Uppl. í síma 456 7121.Uppl. í síma 456 7121.Uppl. í síma 456 7121.Uppl. í síma 456 7121.Uppl. í síma 456 7121.

Til leigu er 3ja herb. íbúð aðTil leigu er 3ja herb. íbúð aðTil leigu er 3ja herb. íbúð aðTil leigu er 3ja herb. íbúð aðTil leigu er 3ja herb. íbúð að
Stórholti 13. Upplýsingar í símaStórholti 13. Upplýsingar í símaStórholti 13. Upplýsingar í símaStórholti 13. Upplýsingar í símaStórholti 13. Upplýsingar í síma
895 2702.895 2702.895 2702.895 2702.895 2702.

Óska eftir að kaupa notaðan ís-Óska eftir að kaupa notaðan ís-Óska eftir að kaupa notaðan ís-Óska eftir að kaupa notaðan ís-Óska eftir að kaupa notaðan ís-
skáp. Uppl. í síma 862 3291.skáp. Uppl. í síma 862 3291.skáp. Uppl. í síma 862 3291.skáp. Uppl. í síma 862 3291.skáp. Uppl. í síma 862 3291.

Sá eða sú sem tók svarta leður-Sá eða sú sem tók svarta leður-Sá eða sú sem tók svarta leður-Sá eða sú sem tók svarta leður-Sá eða sú sem tók svarta leður-
kápu sem í voru svartir leðurhansk-kápu sem í voru svartir leðurhansk-kápu sem í voru svartir leðurhansk-kápu sem í voru svartir leðurhansk-kápu sem í voru svartir leðurhansk-
ar og lyklakippa íar og lyklakippa íar og lyklakippa íar og lyklakippa íar og lyklakippa í misgripum í misgripum í misgripum í misgripum í misgripum í
Krúsinni laugardaginn 6. desem-Krúsinni laugardaginn 6. desem-Krúsinni laugardaginn 6. desem-Krúsinni laugardaginn 6. desem-Krúsinni laugardaginn 6. desem-
ber. Vinsamlegast hafið sambandber. Vinsamlegast hafið sambandber. Vinsamlegast hafið sambandber. Vinsamlegast hafið sambandber. Vinsamlegast hafið samband
í síma 863 5194 og 456 5094.í síma 863 5194 og 456 5094.í síma 863 5194 og 456 5094.í síma 863 5194 og 456 5094.í síma 863 5194 og 456 5094.

Al-anon fundir fyrir aðstandend-Al-anon fundir fyrir aðstandend-Al-anon fundir fyrir aðstandend-Al-anon fundir fyrir aðstandend-Al-anon fundir fyrir aðstandend-
ur alkohólista í AA-húsinu (fyrirur alkohólista í AA-húsinu (fyrirur alkohólista í AA-húsinu (fyrirur alkohólista í AA-húsinu (fyrirur alkohólista í AA-húsinu (fyrir
aftan gamla sjúkrahúsið) á mánu-aftan gamla sjúkrahúsið) á mánu-aftan gamla sjúkrahúsið) á mánu-aftan gamla sjúkrahúsið) á mánu-aftan gamla sjúkrahúsið) á mánu-
dagskvöldum kl. 21:00.dagskvöldum kl. 21:00.dagskvöldum kl. 21:00.dagskvöldum kl. 21:00.dagskvöldum kl. 21:00.

Til sölu er mjög góður hnoðmör,Til sölu er mjög góður hnoðmör,Til sölu er mjög góður hnoðmör,Til sölu er mjög góður hnoðmör,Til sölu er mjög góður hnoðmör,
tilvalinn í Þorláksmessuskötuna.tilvalinn í Þorláksmessuskötuna.tilvalinn í Þorláksmessuskötuna.tilvalinn í Þorláksmessuskötuna.tilvalinn í Þorláksmessuskötuna.
Uppl. í síma 456 3967.Uppl. í síma 456 3967.Uppl. í síma 456 3967.Uppl. í síma 456 3967.Uppl. í síma 456 3967.

Til sölu er Mazda 323, 4ra fyra,Til sölu er Mazda 323, 4ra fyra,Til sölu er Mazda 323, 4ra fyra,Til sölu er Mazda 323, 4ra fyra,Til sölu er Mazda 323, 4ra fyra,
árg. 1988, sjálfskiptur, skoðaðurárg. 1988, sjálfskiptur, skoðaðurárg. 1988, sjálfskiptur, skoðaðurárg. 1988, sjálfskiptur, skoðaðurárg. 1988, sjálfskiptur, skoðaður
04. Verð kr. 39 þús. Upplýsing-04. Verð kr. 39 þús. Upplýsing-04. Verð kr. 39 þús. Upplýsing-04. Verð kr. 39 þús. Upplýsing-04. Verð kr. 39 þús. Upplýsing-
ar í síma 869 3150.ar í síma 869 3150.ar í síma 869 3150.ar í síma 869 3150.ar í síma 869 3150.

Til leigu er herbergi í 105 Reykja-Til leigu er herbergi í 105 Reykja-Til leigu er herbergi í 105 Reykja-Til leigu er herbergi í 105 Reykja-Til leigu er herbergi í 105 Reykja-
vík. Um er að ræða 16m² her-vík. Um er að ræða 16m² her-vík. Um er að ræða 16m² her-vík. Um er að ræða 16m² her-vík. Um er að ræða 16m² her-
bergi með aðgangi að WC ogbergi með aðgangi að WC ogbergi með aðgangi að WC ogbergi með aðgangi að WC ogbergi með aðgangi að WC og
sturtu. Nálægt Kennó, Listahá-sturtu. Nálægt Kennó, Listahá-sturtu. Nálægt Kennó, Listahá-sturtu. Nálægt Kennó, Listahá-sturtu. Nálægt Kennó, Listahá-
skólanum og Stýrimannaskólan-skólanum og Stýrimannaskólan-skólanum og Stýrimannaskólan-skólanum og Stýrimannaskólan-skólanum og Stýrimannaskólan-
um. Leiga kr. 20 þús. á mánuði.um. Leiga kr. 20 þús. á mánuði.um. Leiga kr. 20 þús. á mánuði.um. Leiga kr. 20 þús. á mánuði.um. Leiga kr. 20 þús. á mánuði.
Uppl. í síma 693 4062.Uppl. í síma 693 4062.Uppl. í síma 693 4062.Uppl. í síma 693 4062.Uppl. í síma 693 4062.

Langar þig til að vera í höfuð-Langar þig til að vera í höfuð-Langar þig til að vera í höfuð-Langar þig til að vera í höfuð-Langar þig til að vera í höfuð-
borginni um jólin? Íbúð með ölluborginni um jólin? Íbúð með ölluborginni um jólin? Íbúð með ölluborginni um jólin? Íbúð með ölluborginni um jólin? Íbúð með öllu
til leigu í Smárahverfinu frá 20.til leigu í Smárahverfinu frá 20.til leigu í Smárahverfinu frá 20.til leigu í Smárahverfinu frá 20.til leigu í Smárahverfinu frá 20.
des. til 2. jan. Upplýsingar í símades. til 2. jan. Upplýsingar í símades. til 2. jan. Upplýsingar í símades. til 2. jan. Upplýsingar í símades. til 2. jan. Upplýsingar í síma
661 7322.661 7322.661 7322.661 7322.661 7322.

Til sölu eru tvö Jensen rúm,Til sölu eru tvö Jensen rúm,Til sölu eru tvö Jensen rúm,Til sölu eru tvö Jensen rúm,Til sölu eru tvö Jensen rúm,
stærð: 90x200, auk IKEA rúm-stærð: 90x200, auk IKEA rúm-stærð: 90x200, auk IKEA rúm-stærð: 90x200, auk IKEA rúm-stærð: 90x200, auk IKEA rúm-
gafls úr stáli. Stærð 180x200. Ágafls úr stáli. Stærð 180x200. Ágafls úr stáli. Stærð 180x200. Ágafls úr stáli. Stærð 180x200. Ágafls úr stáli. Stærð 180x200. Á
sama stað er til sölu ónotað 21"sama stað er til sölu ónotað 21"sama stað er til sölu ónotað 21"sama stað er til sölu ónotað 21"sama stað er til sölu ónotað 21"
sjónvarp. Uppl. í síma 894 4019.sjónvarp. Uppl. í síma 894 4019.sjónvarp. Uppl. í síma 894 4019.sjónvarp. Uppl. í síma 894 4019.sjónvarp. Uppl. í síma 894 4019.

Lions-skatan er tilbúin og fáan-Lions-skatan er tilbúin og fáan-Lions-skatan er tilbúin og fáan-Lions-skatan er tilbúin og fáan-Lions-skatan er tilbúin og fáan-
leg hjá Lionsmönnum. Uppl. íleg hjá Lionsmönnum. Uppl. íleg hjá Lionsmönnum. Uppl. íleg hjá Lionsmönnum. Uppl. íleg hjá Lionsmönnum. Uppl. í
síma 897 4019.síma 897 4019.síma 897 4019.síma 897 4019.síma 897 4019.

Hátíð ljóss og friðar nálgast og öll berum við þá ósk í brjósti að eiga fram-
undan samvistir með þeim sem við elskum og viljum helst deila með kyrrðar-
stundum um þessa mestu hátíð kristinna manna. Ísland hefur byggst fólki sem
telur sig kristið og ræktar trú sína opinberlega einna helst með því sinna jóla-
haldi, ef marka má yfirborðið eitt og sér. Samfélagið er byggir Ísland nútím-
ans tekur miklum stakkaskiptum á hverju ári og verður ólíkara því, sem fólk
er fæddist fram á áttunda áratuginn átti og á að venjast. Áhrif frá menningu
annarra landa verða stöðugt meira áberandi og önnur trúarbrögð vilja tryggja
sér, að þau njóti jafnræðis við hina Lútersku Evangelísku kirkju, þjóðkirkjuna.
Sjálfsagt eru margir ósammála því að kirkjudeildir segi lítið til um trúrækni
fólks. En margir eru trúaðir og sækja þó kirkju lítt, enda er trú afar pesónulegt
mál margra. Það gildir hvort heldur menn eru kristinnar trúar, hneigjast að Is-
lam, Búdda eða Hindú, Ásatrú eða öðru, svo fátt eitt sé nefnt.

Umræður hafa orðið all miklar um aðskilnað ríkis og kirkju og trúa þá
margir því, að margt muni breytast til batnaðar ef ríkið og þjóðkirkjan verði
skilin fullkomlega að. Ólíklegt er að slíkt muni breyta nokkru. En hverju sem
líður í umræðum á Alþingi, þar sem einn Vestfirðingurinn, formaður Frjáls-
lynda flokksins vill fara þessa leið með mörgum öðrum, er eitt ljóst að jóla-
hald á Íslandi er ríkur þáttur í íslenskri menningu og um það deilt hvort það
hafi nokkra aðra skírskotun við kristni en þá, að forsvarsmenn kristinnar

frumkirkju hafi séð ástæðu til að aðlaga hátíð hækkandi sólar að stöðugt vax-
andi trúarbrögðum. Hver svo sem niðurstaðan af þessum vangaveltum kann
að verða er ljóst að jól eru á Íslandi fyrst og fremst kristin hátíð og nátengd
fæðingu frelsarans Jesú Krists, sem fyrir liðlega tveimur árþúsundum fæddist
í Gyðingalandi og gerðist uppreisnarmaður gegn valdhöfum og ríkjandi trú,
sem vissulega hafði sterk tök á sínu fólki eins og forsvarsmönnum trúarhreyf-
inga er gjarnt að leita eftir.

Sú spurning vaknar, hvernig við myndum taka á móti slíkum manni, karli
eða konu nú um stundir, sem leyfði sér að rísa gegn löglegum valdhöfum og
ríkjandi trúarbrögðum. Því skal ekki svarað hér. En hitt er hollt að haf í huga,
að kjarninn í boðskap Jesú, eins og hann birtist í Biblíunni, er umburðarlyndi,
elska til til náungans og almennur kærleikur. Það er því eftirtektarvert að
fylgjast með deilum kristinna trúfélaga um það hver rækti boðskapinn best
og fylgi honum. Ef allar væru trúar umburðarlyndinu heyrði ágreiningur þar
að lútandi sögunni til.

Það er einlæg ósk að jólin verði ykkur lesendur góðir til gleði og að þeim
fylgi sá innri friður sem við höfum öll þörf fyrir. Margir eiga um sárt að binda
þegar þessi mesta hátíð kristinna gengur í garð. Þeim er sérstaklega óskað
friðar og færðar óskir um að bjartara verði framundan. Öll mættum við svo
færa með okkar jólaboðskapinn út árið til 2004. Þá yrði samfélagið betra.

Ökumenn kvarta mikið yfir
að gangandi vegfarendur noti
ekki endurskinsmerki að sögn
Önundar Jónssonar, yfirlög-
regluþjóns á Ísafirði. Hann
segir endurskinsmerki vera
þýðingarmikið en ódýrt örygg-
istæki. Lögreglan á Ísafirði
hefur safnað saman endur-

skinsmerkjum frá ýmsum fyr-
irtækjum og stofnunum og
segir Önundur fólki velkomið
að koma við á lögreglustöðinni
og fá merki.

Hann segir æskilegt að
hengja þau fremur neðarlega
og láta þau t.d. hanga niður úr
yfirhöfn. Lágu ljósin sem

notuð séu á bílum innanbæjar
lýsi niður á við og því fari
endurskinið oft ekki að virka
fyrr en í minna en fimmtíu
metra fjarlægð frá bílljósum.

Lögreglan vill brýna sér-
staklega fyrir foreldrum að búa
börn sín endurskinsmerki.

– kristinn@bb.is

Lögreglan á Ísafirði

Segir ökumenn kvarta yfir lít-
illi notkun endurskinsmerkja

Örnólfur Guðmundsson hjá Hólsvélum í Bolungarvík

Vill setja upp útsýnisstað á Bola-
fjalli og leggja veg að Bollagili

Örnólfur Guðmundsson í
Bolungarvík hefur fyrir hönd
Hólsvéla ehf. óskað eftir leyfi
hjá bæjarstjórn Bolungarvíkur
til að byggja útsýnis- og
greiðasöluhús á Bolafjalli
ásamt því að leggja veg fram
fjallið að Bollagili. Í samtali
við blaðið sagði Örnólfur að
hann væri búinn að ganga með

þessa hugmynd í maganum í
mörg ár.

„Menn hafa talað um að það
þurfi eitthvað róttækt að gerast
hér til þess að efla bæjarfélagið
og ég er að svara þessu kalli.
Við verðum að vera djörf og
róttæk ef við ætlum að lifa
hér.“ Örnólfur segist oft hafa
komið á ægifagra útsýnisstaði

erlendis eins og til dæmis Arn-
arhreiðrið fræga í Ölpunum
en þessi staður í Traðarhyrn-
unni, sem er innan til við bygg-
ðina í Bolungarvík, muni taka
þeim öllum fram.

Nú þegar er nokkur ferða-
mannastraumur til Bolungar-
víkur og að sögn Örnólfs sækja
til dæmis 7-10 þúsund manns

safnið í Ósvör og hafi mörgum
fundist vanta fleiri staði fyrir
ferðamenn til þess að skoða í
Víkinni. Hugmynd Örnólfs er
að fara upp á fjallið í skipu-
lögðum rútuferðum þar sem
staldrað verður við á pallinum
og gestum verði boðið uppá
veitingar svo sem algengt er á
svipuðum ferðamannastöðum.

Vegur var lagður uppá Bola-
fjall þegar ratsjárstöðin þar var
reist. Sá vegur var lengstum
lokaður almennri umferð en í
fyrrasumar var leyfð þar al-
menn umferð hluta úr sumrinu.

Að sögn Örnólfs ætti umferð
vegna ferðamanna sem sæktu
Bollagil heim ekki að trufla
starfsemi ratsjárstöðvarinnar
þar sem nýr vegur yrði lagður
frá veginum að ratsjárstöðinni.
Sá vegur yrði um 1,5 kílómetr-
ar að lengd.

Bæjarráð Bolungarvíkur tók
erindi Örnólfs fyrir á fundi og
samþykkti að fela bæjarstjóra
að kanna nýtingarmöguleika
á veginum upp á fjallið og var
erindinu vísað til umhverfis-
málaráðs.

– hj@bb.is

Myndin er tekin niður Bollagil. Ef vel er að gáð sjást rauðir staurar skíðalyftu Bolvíkinga.
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helgar
dagbókin

Sjónvarp · veður ·
skemmtanir ·
íþróttir · fólk ·
fréttir · kirkjustarf

Stöð 2: 26. des. kl. 22:50

Hringadróttinssaga, eða Lord Of The Rings: The Fellow-
ship of the Ring, er stórbrotið meistaraverk sem hreppti
fern Óskarverðlaun. Í þessu magnaða ævintýri segir frá
Fróða hinum unga sem erfir máttugan hring eftir frænda
sinn. Hringurinn, sem var talinn glataður um aldir býr yfir
krafti sem enginn mannlegur máttur ræður við. Fróði og
vinir hans fara í hættuför til Lands hins illa til að forðast
örlögin sem hringurinn hefur skapað. Aðalhlutverk leika
Elijah Wood (mynd), Ian McKellen, Viggo Mortensen, Liv
Tyler og Sean Astin.

Stöð 2: 22. des. kl. 22:30

Yndislegar elskur, eða Lovely and Amazing, er skemmtileg
mynd frá árinu 2001 um samband móður og þriggja dætra.
Michelle, sú elsta, býr með skilningslausum eiginmanni.
Elizabeth er efnileg leikkona en skortir trú á sjálfa sig.
Annie, sem er yngst, á bjarta framtíð fyrir sér ef hún lærir
af mistökum systra sinna. Móðirin, Jane, hefur líka nóg á
sinni könnu en hún vill líta betur út og ætlar í fegrunarað-
gerð. Aðalhlutverk leika Brenda Blethyn (mynd), Emily
Mortimer, Catherine Keener og Raven Goodwin.

sportið
Sjónvarpið:

Laugardagur 20. des.:
Kl. 14:10 – Bikarkeppni
KKÍ : Leikur óákveðinn

Kl. 16:10 – Íslandsmótið í
körfuknattleik: Breiðablik

– Grindavík

Sýn:
Föstudagur 19. des.:

Kl. 23:50 – NBA: Phila-
delphia 76'ers – Cleve-

land Cavaliers

Laugardagur 20. des.:
Kl. 20:20 – Spænski bolt-

inn: Leikur óákveðinn.

Sunnudagur 21. des.:
Kl. 12:15 – Enski boltinn:

Southampton – Portsmouth
Kl. 15:50 – Enski boltinn:

Tottenham – Man. Utd.
Kl. 18:00 – NFL: Leikur

óákveðinn.

Mánudagur 22. des.:
Kl. 19:50 – Enski boltinn:

Man. City – Leeds.

Föstudagur 26. des.:
Kl. 12:15 – Enski boltinn:
Charlton Ath. – Chelsea.
Kl. 14:45 – Enski boltinn:

Man. Utd. – Everton.

Sunnudagur 28. des.:
Kl. 13:45 – Enski boltinn:

Newcastle – Blackburn.
Kl. 15:50 – Enski boltinn:

Middlesbr. – Man. Utd.
Kl. 18:00 – NFL: Leikur

óákveðinn.

Mánudagur 29. des.:
Kl. 19:50 – Enski boltinn:
Southampton – Arsenal.

Stöð 2:
Laugardagur 25. des.:

Kl. 13:45 – Enski boltinn:
Leikur óákveðinn.

www.ruv.is

Föstudagur 19. desember
16.25 At
16.50 Jóladagatalið
17.00 Leiðarljós
17.45 Táknmálsfréttir
17.55 Anna í Grænuhlíð (22:26)
18.30 Pekkóla (16:26)
18.50 Jóladagatalið
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.10 Jólatréð. (The Christmas Tree)
Fjölskyldumynd frá 1996 um nunnu og
mann sem vingast við hana. Í helstu hlut-
verkum eru Julie Harris, Trini Alvarado,
Andrew McCarthy og Suzi Hofrichter.
21.45 Af fingrum fram. Jón Ólafsson
ræðir við Helga Pétursson, bregður upp
svipmyndum frá ferli hans og tekur með
honum lagið.
22.35 Tíska og tónar. (Fashion Rocks)
Upptaka frá fjáröflunarsamkomu fyrir
góðgerðarsjóð Karls Bretaprins.
00.05 Flóttinn. (The Getaway) Spennu-
mynd frá 1994 um mann sem lendir í
háskalegum ævintýrum eftir að glæpafor-
ingi fær hann lausan úr fangelsi. Aðal-
hlutverk leika Alec Baldwin, Kim Bas-
inger, Michael Madsen, James Woods
og David Morse. e
01.55 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 20. desember
09.00 Morgunstundin okkar
09.02 Tommi togvagn (25:26)
09.09 Bubbi byggir (18:39)
09.19 Andarteppa (18:26)
09.35 Sögurnar hennar Sölku (5:13)
09.45 Villi spæta (10:26)
10.10 Fræknir ferðalangar (16:26)
10.32 Stundin okkar
11.00 Jóladagatalið
11.10 Harry og hrukkudýrin (7:7)
11.35 At
12.00 Geimskipið Enterprise (14:26)
12.45 Kastljósið
13.10 Kárahnjúkar
13.40 Sílikonur
14.10 Bikarkeppni í körfubolta.
16.00 Landsglíman
16.10 Íslandsmótið í körfubolta. Bein
útsending frá leik Breiðabliks og Grinda-
víkur í karlaflokki.
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Svona er lífið (24:36)
18.45 Jóladagatalið
18.54 Lottó
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.40 Laugardagskvöld með Gísla
20.30 Hreindýraflug. (Flight of the
Reindeer) Fjölskyldumynd frá 2000. Vís-
indamaður tekur sér fyrir hendur að sanna
að hreindýr geti flogið og uppgötvar í
leiðinni hvers virði trúin, jólin og fjöl-
skyldan eru. Aðalhlutverk leika Richard
Thomas, Beau Bridges og John Franklin.
22.00 Víghöfði. (Cape Fear) Bandarísk
spennumynd frá 1962 byggð á sögu eftir
John D. MacDonald.Í helstu hlutverkum
eru Gregory Peck, Robert Mitchum, Polly
Bergen, Lori Martin, Martin Balsam og
Telly Savalas.
23.45 Einstök nótt. (One Special Night)
Bíómynd frá 1999. Maður sem heimsækir
konu sína á sjúkrahæli fær far heim með
einum lækninum þar. Þau teppast í hríðar-
byl og verða að eyða nóttinni saman í
kofa. Aðalhlutverk: Julie Andrews og
James Garner. e.
01.15 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 21. desember
09.00 Disneystundin (10:10)
09.01 Otrabörnin (58:65)
09.23 Sígildar teiknimyndir (16:42)
09.30 Gengið (16:28)
09.54 Morgunstundin okkar
09.57 Babar (36:65)
10.21 Draumaduft (13:13)
10.28 Ungur uppfinningamaður
10.50 Jóladagatalið
11.00 Vísindi fyrir alla
11.20 Laugardagskvöld með Gísla

12.05 Ráðgátan um Pompeii
13.00 Í leit að Laxness
13.50 Af fingrum fram
14.35 Mósaík
15.15 Röddin (3:3)
16.10 Lífshættir spendýra (4:10)
17.00 Markaregn
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar
18.30 Vilma
18.50 Jóladagatalið
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Heilagt stríð í Norðurhöfum
Heimildarmynd um Tyrkjaránið, einn
sérstæðasta atburð Íslandssögunnar.
Myndin er tekin á söguslóðum á Íslandi
og í tíu öðrum löndum til að lýsa
atburðunum og eftirmálum þeirra frá sem
flestum hliðum.
20.55 Hálandahöfðinginn (4:10)
21.50 Helgarsportið
22.15 Pavarotti í pabbaherbergi
(Pavarotti in Dad’s Room) Bresk gaman-
mynd frá 2002 um fremur klaufalega en
uppreisnargjarna konu á þrítugsaldri sem
tekst að brjótast undan ægivaldi sérviturs
föður síns og uppgötvar um leið að hún
býr yfir einstökum hæfileikum. Aðalhlut-
verk leika Rachel Griffiths og Jonathan
Pryce.
23.55 Kastljósið
00.15 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

15.00 Úr Stundinni okkar 2002-2003
15.10 Leyndardómar jólasveinsins
15.35 Jólin hans Franklíns
16.30 Erna á frænku í Afríku
17.00 Jóladagatalið
17.05 Víkingalottó
17.10 Hlé
20.55 Jólasöngvar frá Wales. Söng-
vararnir Roberto Alagna, Montserrat
Caballé og Russell Watson syngja jólalög
ásamt velskum kórum.
21.45 Þingeyrakirkja. Stuttur þáttur
um Þingeyrakirkju í Húnavatnssýslu.
22.00 Aftansöngur jóla. Biskup Ís-
lands, herra Karl Sigurbjörnsson, prédik-
ar í Bessastaðakirkju.
23.00 Fyrir þá sem minna mega sín.
Upptaka frá jólatónleikum Fíladelfíu-
kirkjunnar í Reykjavík.
00.00 Nóttin var sú ágæt ein
00.15 Jerúsalem. (Jerusalem) Bíó-
mynd frá 1996 eftir Bille August byggð
á sögu eftir Selmu Lagerlöf. Sagan gerist
um aldamótin 1900 og segir frá fólki í
Norður-Svíþjóð sem flyst búferlum til
Jerúsalem en á erfitt með að laga sig að
breyttu umhverfi. Meðal leikenda eru
Maria Bonnevie, Ulf Friberg, Pernilla
August, Lena Endre, Sven-Bertil Taube,
Reine Brynolfsson, Jan Mybrand, Max
von Sydow og Olympia Dukakis.
02.55 Dagskrárlok

Fimmtudagur 25. desember
09.00 Morgunstundin okkar
09.02 Malla mús
09.06 Bubbi byggir (19:39)
09.16 Franklín
09.38 Hrefna og Ingvi (9:13)
09.43 Leyndardómar jólasveinsins
10.06 Tumi tígur
11.25 Leikfangasaga verður til
12.10 Hnotubrjóturinn
14.00 Harry Potter og viskusteinninn.
Ævintýramynd frá 2001 sem byggð er á
sögu eftir J.K. Rowling um strákinn
Harry Potter sem gengur í galdraskóla
og sýnir hvað í honum býr eftir að honum
er bjargað úr illri vist hjá frændfólki.
16.30 Stikkfrí. Bíómynd eftir Ara Krist-
insson. Tíu ára stúlka hefur uppi á pabba
sínum sem hún hefur aldrei hitt. Hún
kemst að því að hann er giftur og á lítið
barn og tekur til sinna ráða.
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Jólastundin okkar
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.25 Mynd fyrir afa. Í myndinni segir
frá Erlu sem er níu ára og er í sumardvöl
hjá afa sínum og ömmu í litlu sjávarþorpi,
meðan mamma er í útlöndum. Afi og
Erla eru miklir mátar, enda hefur afi ein-
stakt lag á að fá hana til að skoða hlutina
í óvæntu ljósi og spyrja spurninga. Meðal
leikenda eru Sólrún Arnardóttir, Árni
Tryggvason, Þóra Friðriksdóttir, Örn
Árnason, Herdís Þorvaldsdóttir og Est-
her Talia Casey.
20.10 Leikfangasaga. (Toy Story)
Teiknimynd um leikfangakúrekann
Vidda og geimgengilinn Bósa ljósár.
21.30 Í boði Ashkenazys
22.05 Saga af strák. (About a Boy)
Bresk bíómynd frá 2000 byggð á sögu
eftir Nick Hornby um óþroskaðan ungan
mann sem lærir ekki að haga sér eins og
fullorðinn maður fyrr en ungur drengur
leggur honum lífsreglurnar. Í helstu hlut-
verkum eru Hugh Grant, Toni Collette,
Nicholas Hoult og Rachel Weisz.
23.45 Amélie. Frönsk bíómynd frá 2001
um unga og saklausa Parísarstúlku sem
ákveður að hjálpa þeim samborgurum
sínum sem þurfa á því að halda og finnur
ástina í leiðinni. Aðalhlutverk leika Aud-
rey Tautou og Mathieu Kassovitz.
01.45 Dagskrárlok

Föstudagur 26. desember
09.00 Morgunstundin okkar
09.02 Malla mús
09.07 Tommi togvagn
09.13 Bubbi byggir (20:39)
09.23 Úr Stundinni okkar 2002-2003
09.28 Leyndardómar jólasveinsins
09.53 Jólin hjá Mikka
10.57 Hrefna og Ingvi (10:13)
11.02 Kata og hnotubrjóturinn

11.30 Mávurinn og kötturinn
13.00 Heilög Birgitta
13.35 My Fair Lady
16.25 Ikingut
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Anna í Grænuhlíð (23:26)
18.30 Pekkóla (17:26)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.25 Fálkar. Kvikmynd eftir Friðrik
Þór Friðriksson eftir handriti hans og
Einars Kárasonar. Simon kemur til Ís-
lands til að fyrirfara sér en áður en til
þess kemur hittir hann hina heillandi
Dúu. Eftir að hún kemst upp á kant við
lögin flýja þau Simon úr landi með ís-
lenskan fálka í farteskinu. Aðalhlutverk
leika Keith Carradine, Margrét Vil-
hjálmsdóttir og Ingvar E. Sigurðsson.
21.00 Robbie Williams á tónleikum
22.05 Sálgreining. (Analyze This)
Bandarísk gamanmynd frá 1999 um
taugaveiklaðan mafíuforingja sem leitar
til geðlæknis eftir hjálp. Í helstu hlutverk-
um eru Robert De Niro, Billy Crystal,
Lisa Kudrow og Chazz Palminteri.
23.45 Háskalegt leyndarmál. (Mer-
cury Rising) Spennumynd frá 1998.
Brottrekinn CIA-maður er ráðinn til að
gæta ungs drengs sem er í lífshættu eftir
að hann kemst að hernaðarleyndarmáli.
Aðalhlutverk leika Bruce Willis og Alec
Baldwin.
01.30 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Mánudagur 22. desember
16.40 Helgarsportið
16.50 Jóladagatalið
17.00 Leiðarljós
17.45 Táknmálsfréttir
17.55 Myndasafnið
18.25 Kóalabirnirnir (6:26)
18.50 Jóladagatalið
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.05 Frasier
20.30 Nýgræðingar (14:22)
21.00 Vitringarnir þrír.
22.00 Tíufréttir
22.20 Launráð (18:22)
23.05 Markaregn
23.50 Kastljósið
00.10 Dagskrárlok

Þriðjudagur 23. desember
16.50 Jóladagatalið
17.00 Leiðarljós
17.45 Táknmálsfréttir
17.55 Ketill (37:52)
18.10 Ketill (38:52)
18.25 Gulla grallari (34:52)
18.50 Jóladagatalið
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.15 Mæðgurnar (13:22)
21.00 Vamp - Tíu ár í meðvindi
22.00 Tíufréttir
22.20 Makalaus sambúð. (The Odd
Couple) Gamanmynd frá 1968 með Jack
Lemmon og Walter Matthau í aðalhlut-
verkum. Myndin er byggð á leikriti eftir
Neil Simon og segir frá tveimur vinum
sem búa saman en hafa gerólíkar skoðanir
á því hvernig eigi að halda heimili.
00.05 Paul McCartney á tónleikum
01.35 Kastljósið
02.15 Dagskrárlok

Miðvikudagur 24. desember
09.00 Disneystundin
09.02 Otrabörnin (58:65)
09.23 Sígildar teiknimyndir (16:42)
09.30 Gengið (16:28)
09.55 Hrefna og Ingvi (7:13)
10.00 Leyndardómar jólasveinsins
10.24 Flugnasúpan
10.51 Jóladagatalið
11.00 Gulla grallari (52:52)
11.22 Barbí og Svanavatnið
12.50 Táknmálsfréttir
13.00 Fréttir og veður
13.25 Beðið eftir jólum
13.30 Malla mús
13.35 Stjarnan hennar Láru
13.45 Bingur kann ekki að fljúga
14.00 Stundin okkar
14.25 Bláklukkukanínurnar
14.55 Hrefna og Ingvi (8:13)

www.stod2.is

Hinn látni á tvíburabróður og nú vill
leyniþjónustan fá hann til starfa. Sá heitir
Jake Hayes en hann vissi ekki að hann
ætti bróður. Hayes hefur nú nokkra daga
til að koma í veg fyrir kjarnorkuárás á
New York. Aðalhlutverk: Anthony Hop-
kins, Chris Rock, Peter Stormare, Matt-
hew Marsh.
00.00 The Patriot. (Frelsishetjan)
Þriggja stjarna meistaraverk sem gerist
árið 1776. Stríðshetjan Benjamin Martin
hefur fengið nóg af átökum og helgar sig
nú plantekru sinni í Suður-Karólínu.  Að-
alhlutverk: Mel Gibson, Heath Ledger,
Joely Richardson, Jason Isaacs.
02.40 Planet of the Apes. (Apaplánetan)
Stórbrotin ævintýra- og hasarmynd. Aðal-
hlutverk: Mark Wahlberg, Tim Roth, Hel-
ena Bonham Carter, Michael Clarke
Duncan.
04.40 Tónlistarmyndbönd

Sunnudagur 21. desember
08.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Neighbours
13.50 Idol-Stjörnuleit útsendingu.
14.45 Idol-Stjörnuleit
15.05 60 Minutes
15.50 Strong Medicine
16.35 Sjálfstætt fólk
17.10 Oprah Winfrey
18.00 Silfur Egils
19.00 Fréttir Stöðvar 2
19.30 60 Minutes
20.25 Viltu vinna milljón?
21.20 Undan ísnum. (Undan ísnum)
Árum saman átti Hörður Geirsson, safn-
vörður á minjasafninu á Akureyri, sér
þann draum að finna flak breskrar
sprengjuvélar, Fairey Battle, sem fórst á
Norðurlandi í seinni heimsstyrjöldinni.
Hann hóf leitina 1980 en það var ekki
fyrr en tæpum tuttugu árum síðar sem
flakið fannst. Í áhöfninni voru fjórir ungir
menn en jarðneskar leifar þeirra voru
grafnar í Fossvogskirkjugarði.
22.15 Six Feet Under (13:13)
23.15 Curb Your Enthusiasm (8:10)
23.50 Idol-Stjörnuleit
00.50 Idol-Stjörnuleit
01.05 The World Is Not Enough (Með
heiminn að fótum sér) Njósnarinn James
Bond lætur ekki að sér hæða. Eftir spreng-
ingu í aðalstöðvum leyniþjónustunnar,
þar sem olíukóngur lét lífið, fær Bond
nýtt hlutverk. Hinn látni lætur eftir sig
mikil auðæfi sem renna til dóttur hans.
Óttast er um líf hennar og Bond tekur að
sér að gæta stúlkunnar. Lífvarðastarfið
er ekki hættulaust og nú reynir á njósn-
arann sem aldrei fyrr. Aðalhlutverk:
Pierce Brosnan, Sophie Marceau, Robert
Carlyle, Denise Richards.
03.10 Tónlistarmyndbönd

Mánudagur 22. desember
06.58 Ísland í bítið
09.00 Bold and the Beautiful
09.20 Í fínu formi
09.35 Oprah Winfrey
10.20 Ísland í bítið
12.00 Neighbours
12.25 Í fínu formi
12.40 The Guardian (15:23)
13.25 Extreme Makeover (3:7)
14.15 Crossing Jordan (4:22)
15.00 Ensku mörkin
16.00 Barnatími Stöðvar 2
17.40 Neighbours
18.05 Bernie Mac (8:22)
18.30 Ísland í dag
19.00 Fréttir Stöðvar 2
19.30 Ísland í dag
20.00 Dawson´s Creek (19:24)
20.50 Absolutely Fabulous
21.40 60 Minutes II
22.30 Lovely and Amazing. (Yndislegar
elskur) Skemmtileg mynd um samband
móður og þriggja dætra. Michelle, sú
elsta, býr með skilningslausum eigin-
manni. Elizabeth er efnileg leikkona en
skortir trú á sjálfa sig. Annie, sem er
yngst, á bjarta framtíð fyrir sér ef hún
lærir af mistökum systra sinna. Móðirin,
Jane, hefur líka nóg á sinni könnu en hún
vill líta betur út og ætlar í fegrunaraðgerð.
Aðalhlutverk: Brenda Blethyn, Emily
Mortimer, Catherine Keener, Raven
Goodwin.
00.00 Shield (2:13)
00.55 If You Only Knew. (Ef þú bara
vissir) Gamanmynd þar sem ástin svífur
yfir vötnum. Aðalhlutverk: Jonathon
Schaech, Frank Vincent, Dayna Danika,
James LeGros.
02.45 Ensku mörkin
03.40 Tónlistarmyndbönd

Föstudagur 19. desember
06.58 Ísland í bítið
09.00 Bold and the Beautiful
09.20 Í fínu formi
09.35 Oprah Winfrey
10.20 Ísland í bítið
12.00 Neighbours
12.30 Í fínu formi
12.45 Jag (1:24)
13.30 60 Minutes II
14.20 Amazing Race 3 (3:13)
15.05 Dawson´s Creek (18:24)
16.00 Barnatími Stöðvar 2
17.20 Neighbours
17.45 Dark Angel (5:21)
18.30 Ísland í dag
19.00 Fréttir Stöðvar 2
19.30 Ísland í dag
20.00 The Simpsons (3:22)
20.30 Idol-Stjörnuleit. Velkomin í úrslit
en aðeins sex söngvarar eru eftir í Idol -
Stjörnuleit.
21.45 The Osbournes (30:30)
22.15 Idol-Stjörnuleit.
22.35 Hidden Hills (13:18)
23.00 Billy Madison. Billy Madison á
að erfa miljónirnar hans pabba síns en
hefur sólundað öllum sínum tíma í skvísur
og vín. Brian Madison segir því syni
sínum að líklega taki aðstoðarforstjórinn
og aulinn Eric Gordon við rekstri fyrir-
tækisins. Billy vill forða því að svo fari.
Aðalhlutverk: Darren McGavin, Adam
Sandler, Bridgete Wilson.
00.30 The Others. (Hinir) Umtöluð
spennumynd. Grace Stewart býr með
tveimur börnum sínum í virðulegu húsi í
Jersey í Bandaríkjunum og bíður heim-
komu eiginmannsins úr seinna stríðinu.
Andrúmsloftið í húsinu er sérkennilegt
og þar veldur mestu að börnin er með
sjaldgæfan sjúkdóm. Þau þola illa sól-
arljós og þess verður ávallt að gæta að
loka hurðum og draga fyrir gluggatjöld.
Aðalhlutverk: Nicole Kidman, Fionnula
Flanagan, Alakina Mann, James Bentley,
Christopher Eccleston.
02.10 Three Kings. (Þrír kóngar) Þessi
frábæra mynd gerist eftir Flóabardagann
í Írak og Kúveit. Hópur bandarískra her-
manna kemst yfir kort sem hann telur að
vísi honum á falið gull sem Írakar stálu
frá Kúveitum. Hermennirnir girnast góss-
ið sjálfir en komast að því að mitt í eyði-
mörkinni eru Írakar sem hallir voru undir
Bandaríkin teknir af lífi. Aðalhlutverk:
George Clooney, Mark Wahlberg, Ice
Cube.
04.05 Crimson Rivers. (Blóðstraumur)
Háspennumynd af bestu gerð. Aðalhlut-
verk: Jean Reno, Vincent Cassel, Nadia
Farés.
05.50 Tónlistarmyndbönd

Laugardagur 20. desember
08.00 Barnatími Stöðvar 2
09.55 The Road to El Dorado
11.20 Töframaðurinn
11.40 Bold and the Beautiful
13.25 Viltu vinna milljón?
14.20 Football Week UK
14.45 Enski boltinn
17.10 Oprah Winfrey
18.00 Silfur Egils
18.54 Lottó
19.00 Fréttir Stöðvar 2
19.30 Friends (22:23)
22.05 Bad Company. (Slæmur félags-
skapur) Hasarspennumynd af bestu gerð.
Einn af útsendurum bandarísku leyni-
þjónustunnar lætur lífið við skyldustörf.

Þriðjudagur 23. desember
06.58 Ísland í bítið
09.00 Bold and the Beautiful
09.20 Í fínu formi
09.35 Oprah Winfrey
10.20 Ísland í bítið
12.00 Neighbours
12.30 Í fínu formi
12.45 N.Y.P.D. Blue (17:23)
13.30 The Agency (12:22)
14.15 Footballers Wives (3:8)
15.05 Trans World Sport
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spurningin
Sækir þú guðs-
þjónustur yfir
hátíðarnar?
Alls svöruðu 227.
Já sögðu 112 eða 49%
Nei sögðu 115 eða 51%

Netspurningin er birt viku-
lega á bb.is og þar geta les-
endur látið skoðun sína í
ljós. Aðeins er tekið við einu
svari frá hverri tölvu. Niður-
stöðurnar eru síðan birtar
hér.

16.00 Barnatími Stöðvar 2
17.40 Neighbours
18.05 Bernie Mac (9:22)
18.30 Ísland í dag
19.00 Fréttir Stöðvar 2
19.30 Ísland í dag
20.00 Fear Factor
21.35 Inspector Lynley Mysteries
22.25 Shield (3:13)
23.15 N.Y.P.D. Blue (17:23)
00.00 Rollerball. (Hringur dauðans)
Ævintýraleg hasarmynd um nýja íþrótta-
grein, Rollerball, sem er að ryðja sér til
rúms. Jonathan Cross er fremstur meðal
jafningja í íþróttinni sem fær síaukið
áhorf. Aðalhlutverk: Ll Cool J, Jean
Reno, Chris Klein.
01.35 The Windsor Protocol. (Windsor-
skjölin) Sjónvarpsmynd um drottnara
sem ætlar að brjótast aftur til valda. Takist
það er voðinn vís en það er aðeins einn
maður sem getur stöðvað þessi áform.
Aðalhlutverk: Kyle Maclachlan, Macha
Grenon, Chris Wiggins.
03.15 Tónlistarmyndbönd

Miðvikudagur 24. desember
08.00 Rúdólfur
09.30 Tangerine Bear
10.35 Christmas Carol: The Movie
12.00 Jimmy Neutron
13.30 Fréttir
13.45 How the Grinch Stole Christmas
15.30 Call Me Claus. (Kallaðu mig Jóla)
Gamanmynd fyrir alla fjölskylduna.
Aðalhlutverk: Whoopi Goldberg, Nigel
Hawthorne, Brian Mitchell.
17.00 Víkingalottó
17.05 HLÉ
20.00 Miracle on 34th Street. (Krafta-
verk á jólum) Falleg bíómynd um Susan
Walker, sex ára hnátu, sem hefur sínar
efasemdir um jólasveininn. Mamma
hennar hefur sagt henni leyndarmálið
um sveinka og nú virðist sem fæstar ósk-
ir stúlkunnar geti ræst. Þar verður þó
breyting á þegar Susan kynnist furðuleg-
um jólasveini í stórmarkaði.  Aðalhlut-
verk: Dylan McDermott, Elizabeth
Perkins, Richard Attenborough.
21.50 A Rumor of Angels. (Sagan um
englana) Hjartnæm kvikmynd sem lætur
engan ósnortinn. James missti mömmu
sína í bílslysi fyrir tveimur árum og saknar
hennar enn sárt. Pabbi hans er kominn
með nýja konu sem James líkar illa við.
Á þessum erfiðu tímum kynnist strákur-
inn nágrannakonunni Maddy. Hún þekkir
sorgina af eigin raun og hjálpar James að
takast á við erfiðleikana.  Aðalhlutverk:
Trevor Morgan, Vanessa Redgrave, Ray
Liotta, Catherine McCormack.
23.40 The Count of Monte Cristo.
(Greifinn af Monte Cristo) Ný útgáfa á
sögu Alexandre Dumas um Greifann af
Monte Cristo. Aðalhlutverk: James Cavi-
ezel, Guy Pearce, Richard Harris.
01.50 Tónlistarmyndbönd

Fimmtudagur 25. desember
08.00 Barnatími Stöðvar 2
09.45 Recess: School´s Out
11.10 Pétur Pan
12.30 The Princess Diaries
14.25 The Muppet Christmas Carol
15.55 Helgar aríur
17.00 White Christmas
19.00 Fréttir Stöðvar 2
19.20 Stuart Little 2
20.40 Sjálfstætt fólk
21.15 World Idol
22.30 Die Another Day. (Þótt síðar
verði) James Bond er fremsti njósnari
hennar hátignar. Kappinn fær nú sitt erf-
iðasta verkefni til þessa þar sem bæði
hryðjuverkamenn og skartgripasalar
koma við sögu. Leikurinn berst víða og
áhorfendur sjá mögnuð atriði sem m.a.
voru tekin upp á Íslandi. Hrottarnir eru á
sínum stað og fegurðardísirnar auðvitað
líka. James Bond klikkar aldrei.  Aðal-
hlutverk: Pierce Brosnan, Halle Berry,
Toby Stephens, Judi Dench.
00.45 Moulin Rouge. Frábær dans- og
söngvamynd sem líður mönnum seint úr
minni. Aðalhlutverk: Nicole Kidman,
Ewan McGregor, John Leguizamo, Jim
Broadbent.
02.50 Crouching Tiger, Hidden Drago.
Fjórföld Óskarsverðlaunamynd, m.a.
besta erlendin myndin. Aðalhlutverk:
Yun-Fat Chow, Michelle Yeoh, Ziyi Zhang.
04.50 Tónlistarmyndbönd

Föstudagur 26. desember

09.00 Lúðursvanur
10.10 JoJo
10.40 Litla lirfan ljóta
11.10 Spy Kids
12.35 Rúdólfur
14.00 Alvin and the Chipmunks
15.15 Heimur Hinriks
15.25 The Nightmare Before Christmas
16.40 Atlantis: The Lost Empire
18.05 Sarah Brightman á tónleikum
19.00 Fréttir Stöðvar 2
19.20 Páll Óskar og Monika
20.00 Scooby-Doo. Óborganleg skemm-
tun fyrir alla fjölskylduna.  Aðalhlutverk:
Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle
Gellar, Matthew Lillard.
21.35 Lord of the Rings. Hringadrótt-
inssaga er stórbrotið meistaraverk sem
hreppti fern Óskarsverðlaun. Aðalhlut-
verk: Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo
Mortensen, Liv Tyler, Sean Astin.
00.30 Legally Blonde. (Löggilt ljóska)
Ellie Woods er ljóshærð fegurðardrottn-
ing. Hún er búin að finna draumaprinsinn
og framtíðin er björt. En þá dynur ógæfan
yfir. Mannsefnið fer í laganám í Harvard
og endurnýjar kynnin við gamla kærustu.
Ellie er niðurbrotin en neitar að gefast
upp og eltir draumaprinsinn til Harvard.
En á hún einhverja möguleika í heimi
hinni gáfuðu og eldkláru menntamanna?
Aðalhlutverk: Reese Witherspoon.
02.05 Bullit. Hörkutól í lögreglunni í
San Fransisco leitar uppi eiturlyfakóng
sem lét myrða vitni sem var í hans gæslu.
Klassísk löggu- og bófamynd með Steve
McQueen. Aðalhlutverk: Jacqueline
Bisset, Steve McQueen, Robert Vaughn.
03.55 Tónlistarmyndbönd

www.syn.is

í ítölsku. Fyrir þeim vakir þó annað og
meira en að læra bara nýtt tungumál.
Námskeið eins og þetta er nefnilega kjörið
tækifæri til að kynnast nýju fólki og hugs-
anlega að komast á stefnumót í kjölfarið!
Aðalhlutverk: Anders W. Berthelsen, Ann
Eleonora Jörgensen, Annette Stövelbæk.
22.55 The Art of War. (Eins manns stríð)
Háspennumynd um útsendarann Neil
Shaw sem lendir í slæmum málum. Hópur
kínverskra flóttamanna finnst látinn í gámi
í New York og skömmu síðar er sendiherra
Kína hjá SÞ myrtur. Böndin berast að
Shaw sem veit að litla hjálp er að fá hjá
yfirmönnum hans í bandaríska stjórnkerf-
inu. Öll sund virðast lokuð en Shaw neitar
að gefast upp.  Aðalhlutverk: Wesley Snip-
es, Anne Archer, Maury Chaykin, Donald
Sutherland.

Föstudagur 19. desember
18.00 Olíssport
18.30 Trans World Sport
19.30 Football Week UK
20.00 Gillette-sportpakkinn
20.30 Alltaf í boltanum
21.00 Western World Soccer Show
21.30 Supercross
22.30 Mótorsport 2003
23.00 Harlem Globetrotters. Einstakur
þáttur um körfuboltasnillingana í
Harlem Globetrotters en þess má geta
að liðið heimsótti Ísland í fyrra.
23.50 NBA. Bein útsending frá leik
Philadelphia 76ers og Cleveland Cava-
liers.
02.30 Dagskrárlok - Næturrásin

Laugardagur 20. desember
13.00 NBA
14.30 Alltaf í boltanum
15.00 Supercross
16.00 Spænsku mörkin
17.00 Enski boltinn
18.54 Lottó
19.00 Trans World Sport
19.50 NFL-tilþrif
20.20 Spænski boltinn. Bein útsending.
22.30 Hnefaleikar. Bein útsending frá
hnefaleikakeppni í Þýskalandi. Á meðal
þeirra sem mætast eru þungavigtarkapp-
arnir Wladimir Klitschko, fyrrverandi
heimsmeistari WBO-sambandsins, og
Danell Nicholson.
01.30 Dagskrárlok - Næturrásin

Sunnudagur 21. desember
12.15 Enski boltinn. Bein útsending
frá leik Southampton og Portsmouth.
14.30 Boltinn með Guðna Bergs
15.50 Enski boltinn. Bein útsending
frá leik Tottenham og Man. United.
18.00 NFL
21.00 Boltinn með Guðna Bergs
22.30 European PGA Tour 2003
23.30 Enski boltinn
01.10 Dagskrárlok - Næturrásin

Mánudagur 22. desember
17.30 Ensku mörkin
18.25 Spænsku mörkin
19.20 NFL-tilþrif
19.50 Enski boltinn. Bein útsending
frá leik Manchester City og Leeds.
22.00 Gillette-sportpakkinn
22.30 Ensku mörkin
23.25 Spænsku mörkin
00.15 Dagskrárlok - Næturrásin

Þriðjudagur 23. desember
18.00 Gillette-sportpakkinn
18.30 Supercross
19.30 Trans World Sport
20.30 History of Football. (Knatt-
spyrnusagan) Magnaður myndaflokkur
um vinsælustu íþrótt í heimi, knatt-
spyrnu.
21.30 Heimsbikarinn á skíðum
22.00 Knock off. (Falsarinn) Hörku-
spennandi mynd með slagsmálahund-
inum Jean-Claude Van Damme. Hann
á í stríði við stjórnvöld og fær því til liðs
við sig vin sinn sem er fyrrverandi CIA-
maður.  Aðalhlutverk: Jean-Claude Van
Damme, Lela Rochon, Rob Schneider,
Michael Fitzgerald.
23.30 NFL-tilþrif
00.05 Trans World Sport
01.00 Dagskrárlok - Næturrásin

Miðvikudagur 24. desember
21.00 The Day Christ Died. (Síðasti
dagur Krists) Sjónvarpsmynd um ævi
Jesú.  Aðalhlutverk: Chris Sarandon,
Colin Blakely, Delia Boccardo.
23.20 Grapes of Wrath. (Þrúgur reið-
innar) Leikgerð sígildrar sögu eftir John
Steinbeck sem gerist á kreppuárunum.
Þegar Tom Joad kemur heim úr fangelsi
hefur fjölskyldan afráðið að flytja frá
Oklahoma til Kaliforníu. Eftir erfitt
ferðalag koma þau til Vesturstrandar-
innar en þar tekur ekkert betra við.
Atvinnuleysið er mikið og útlitið er
svart. Deilur um kaup og kjör bæta ekki
ástandið en þar hefur Tom Joad sig
mikið í frammi.  Aðalhlutverk: Robert
Breuler, Ron Crawford, Francis Guinan.

Fimmtudagur 25. desember
20.00 History of Football
20.55 History of Football
21.50 Sixth Sense. (Sjötta skilningar-
vitið) Ein athyglisverðasta kvikmynd
síðari ára. Malcolm Crowe er barnasál-
fræðingur sem hefur upplifað fleira en
flestir aðrir. Cole Sear er hins vegar að-
eins 8 ára en lífsreynsla hans er ótrúleg.
Hann býr yfir gáfum sem fáum eru
gefnar. Saman reyna þeir að leysa gátuna
sem öllum öðrum hefur reynst ofviða.
Aðalhlutverk: Bruce Willis, Haley Joel
Osment, Toni Collette, Olivia Williams.

Föstudagur 26. desember
12.15 Enski boltinn. Bein útsending
frá leik Charlton Athletic og Chelsea.
14.45 Enski boltinn. Bein útsending
frá leik Manchester United og Everton.
16.50 Western World Soccer Show
17.20 Heimsbikarinn á skíðum
17.50 Trans World Sport
18.50 Football Week UK
19.20 Gillette-sportpakkinn
19.50 Alltaf í boltanum
20.20 Jón Arnór Stefánsson. (Lífið í
NBA) Í NBA leika allir bestu körfubolta-
kappar heims. Íslendingurinn Jón Arnór
Stefánsson er í þeim hópi en hann gekk
nýverið til liðs við Dallas Mavericks.
Sýn heimsótti Jón Arnór í Dallas og
forvitnaðist um lífið í NBA.
20.50 Mótorsport 2003
21.20 Italiensk for begyndere. (Ítalska
fyrir byrjendur) Rómantísk gaman-
mynd. Nokkrar einmana sálir hefja nám
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Fimmtudagur 18. desember
17:30 Dr. Phil McGraw
18:30 Fólk – með Sirrý (e)
19:30 Everybody Loves Raymond
20:00 Malcolm in the Middle
20:30 Still Standing. Miller fjölskyldan
veit sem er að rokkið blífur, líka á börnin.
Sprenghlægilegir gamanþættir um fjöl-
skyldu sem stendur í þeirri trú að hún sé
ósköp venjuleg, þrátt fyrir ótal vísbend-
ingar umhverfisins um allt annað.
21:00 The King of Queens
21:30 The Drew Carey Show. Magnaðir
gamanþættir um Drew Carey sem býr í
Cleveland, vinnur í búð og á þrjá furðulega
vini og enn furðulegri óvini. Klæðskipting-
urinn bróðir hans gerir sitt til að flækja líf
Drews og vinnufélagarnir ofækja hann,
þó ekki að ósekju.
22:00 Joe Millionaire
22:45 Jay Leno
23:30 Law & Order (e)
00:20 Dr. Phil McGraw (e)
01:05 Útgáfutónleikar Margrétar Eirar

Föstudagur 19. desember
17:30 Dr. Phil McGraw
18:30 Popppunktur (e)
19:30 Malcolm in the Middle
20:00 Banzai
20:30 Family Guy
21:00 Meet my Folks
22:00 Djúpa laugin
23:00 Malcolm in the Middle (e)
23:30 The King of Queens (e)
00:00 CSI: Miami (e)
00:50 Fastlane (e)
01:40 Dr. Phil McGraw (e)

Laugardagur 20. desember
12:30 Jay Leno (e)
13:15 Jay Leno (e)
14:00 Maður á mann (e)
15:00 Fastlane (e)
16:00 Djúpa laugin (e)
17:00 Survivor - Pearl Islands (e)
18:15 Fólk – með Sirrý (e)
19:00 The Drew Carey Show (e)
19:30 The King of Queens (e)
20:00 Malcolm in the Middle
20:30 Everybody Loves Raymond
21:00 Popppunktur. Spurninga- og
skemmtiþátturinn Popppunktur sameinaði
fjölskyldur landsins fyrir framan viðtækin
síðasta vetur.
22:00 Law & Order (e)
22:50 Joe Millionaire (e)
23:40 Meet my Folks (e)
00:30 Keen Eddie (e)
14:00 Dr. Phil McGraw (e)
15:00 Queer eye for the Straight Guy
16:00 Judging Amy (e)
17:00 Innlit/útlit (e)
18:00 Joe Millionaire (e)
19:00 Still Standing (e)
19:30 Malcolm in the Middle
20:00 Keen Eddie
21:00 The Practice
22:00 Maður á mann. Sigmundur Ernir
Rúnarsson er einn reyndasti og fjölæfasti
fjölmiðlamaður landsins og kemur sterkur
til leiks á SKJÁEINUM.
22:50 Popppunktur (e)
23:50 Family Guy (e)
00:20 Banzai (e)

allir þekkja, huggulegu hommarnir í
Queer Eye for the Straight Guy og The
Dead Zone sem halda vöku fyrir
áhorfendum. Góða skemmtun!
02:45 Óstöðvandi tónlist

Þriðjudagur 23. desember
18:30 Djúpa laugin (e)
19:30 Still Standing (e)
20:00 Queer eye for the Straight Guy
21:00 Malcolm í miðið talar íslensku
21:30 According to Jim (e) Jim Belushi
fer með hlutverk hins nánast óþolandi
Jims og gerir það með stæl. Ekkert virðist
liggja vel fyrir Jim en þrátt fyrir það hef-
ur honum á undraverðan hátt tekist að
koma sér upp glæsilegri konu og mynd-
arlegum börnum.
22:00 Judging Amy (e) Hinir vinsælu
þættir um fjölskyldumáladómarann Amy
Gray og við fáum að njóta þess að sjá
Amy, Maxine, Peter og Vincent kljást
við margháttuð vandamál í bæði starfi
og leik.
22:45 Jay Leno
23:30 Survivor - Pearl Islands (e)
00:15 NÁTTHRAFNAR
02:45 Óstöðvandi tónlist

Miðvikudagur 24. desember
12:00 Ladies Man klukkutíminn (e)
Jimmy Stiles lifir ekki þrautalausu lífi
enda eini karlmaðurinn á heimili fullu af
konum. Ekki að það sé endilega slæmt
en Jim er einstaklega taktlaus og laginn
við að móðga konuna sína. Hún fyrirgefur
honum flest en það gera móðir hans og
tengdamóðir ekki, hvað þá fyrrverandi
eiginkona hans sem gerir honum lífið
leitt eins oft og hægt er.
13:00 The King of Queens
14:00 Klukkutími með Drew Carey
15:00 Life with Bonnie
16:00 According to Jim
17:00 Jamie Kennedy (e)
18:00 Gleðileg jól á SKJÁEINUM!
19:00 Family Guy klukkutíminn (e)
Teiknimyndasería um Griffin fjölskyld-
una sem á því láni að fagna að hundurinn
á heimilinu sér um að halda velsæminu
innan eðlilegra marka...
20:00 Malcolm í miðið talar íslensku
20:30 The King of Queens (e) Doug
Heffermann sendibílstjóra sem þykir fátt
betra en að borða og horfa á sjónvarpið
með elskunni sinni verður fyrir því óláni
að fá tengdaföður sinn á heimilið en sá
gamli er uppátækjasamur með afbrigðum
og verður Doug að takast á við afleiðingar
uppátækjanna.
21:00 According to Jim
22:00 Gleðileg jól með Malcolm
22:45 Jay Leno
23:30 Judging Amy (e)
00:15 NÁTTHRAFNAR
02:45 Óstöðvandi tónlist

Fimmtudagur 25. desember
12:00 Grounded for Life
13:00 Ladies man klukkutíminn (e)
14:00 The King of Queens
15:00 Drew Carey og félagar (e)
Magnaðir gamanþættir um Drew Carey
sem býr í Cleveland, vinnur í búð og á
þrjá furðulega vini og enn furðulegri
óvini. Klæðskiptingurinn bróðir hans
gerir sitt til að flækja líf Drews og vinnu-
félagarnir ofækja hann, þó ekki að ósekju.
16:00 Life with Bonnie
17:00 According to Jim
18:00 Malcolm í miðið talar íslensku
19:30 Everybody Loves Raymond
20:00 The King of Queens
20:30 According to Jim
21:00 Jólafólk með Sirrý. Fólk með
Sirrý er fjölbreyttur þáttur sem fjallar
um allt milli himins og jarðar. Sirrý tekur
á móti gestum í sjónvarpssal og slær á
létta jafnt sem dramatíska strengi í um-
fjöllunum sínum um það sem hæst ber
hverju sinni.
22:00 Joe Millionaire. Joe Millionaire
er enginn venjulegur milljónamæringur.
Reyndar er hann hreint ekki milljóna-
mæringur! En það vita stúlkurnar 20
sem keppa um hylli hans ekki fyrr en of
seint og þá er að sjá hvernig þær snúa sig
úr klípunni. Eða elska þær hann fyrir það
hver hann er en ekki vegna peninganna..?
Magnaðir þættir um mannlegt eðli.
22:45 Jay Leno
23:30 Law & Order (e) Bandarískir
sakamálaþættir með New York sem
sögusvið. Þættirnir eru tvískiptir; í fyrri
hlutanum er fylgst með lögreglumönnum
við rannsókn mála og er þar hinn gamal-
reyndi Lennie Briscoe fremstur í flokki
en seinni hlutinn er lagður undir réttar-
höld þar sem hinir meintu sakamenn eru
sóttir til saka af einvalaliði saksóknara
en oft gengur jafn brösuglega að koma
hinum grunuðu í fangelsi og að handsama
þá.
00:15 NÁTTHRAFNAR
02:45 Óstöðvandi tónlist

Föstudagur 26. desember
12:00 Family Guy
13:00 According to Jim. Jim Belushi
fer með hlutverk hins nánast óþolandi
Jims og gerir það með stæl. Ekkert virðist
liggja vel fyrir Jim en þrátt fyrir það hef-
ur honum á undraverðan hátt tekist að
koma sér upp glæsilegri konu og mynd-
arlegum börnum.
14:00 Ladies man klukkutíminn (e)

Jimmy Stiles lifir ekki þrautalausu lífi
enda eini karlmaðurinn á heimili fullu
af konum. Ekki að það sé endilega slæmt
en Jim er einstaklega taktlaus og laginn
við að móðga konuna sína. Hún
fyrirgefur honum flest en það gera móðir
hans og tengdamóðir ekki, hvað þá
fyrrverandi eiginkona hans sem gerir
honum lífið leitt eins oft og hægt er.
15:00 The King of Queens. Doug
Heffermann sendibílstjóra sem þykir fátt
betra en að borða og horfa á sjónvarpið
með elskunni sinni verður fyrir því óláni
að fá tengdaföður sinn á heimilið en sá
gamli er uppátækjasamur með afbrigð-
um og verður Doug að takast á við af-
leiðingar uppátækjanna.
16:00 Drew Carey(e)
17:00 Life with Bonnie (e)
17:30 Jólafólk með Sirrý (e) Fólk með
Sirrý er fjölbreyttur þáttur sem fjallar
um allt milli himins og jarðar. Sirrý tek-
ur á móti gestum í sjónvarpssal og slær
á létta jafnt sem dramatíska strengi í
umfjöllunum sínum um það sem hæst
ber hverju sinni.
18:30 Popppunktur (e) Spurninga-
þátturinn Popppunktur getur stært sig af
flestu öðru en hárprúðum stjórnendum.
Það er allt í lagi því gestir þáttarins eru
eintómir rokkarar og þeir eru frægir fyr-
ir flest annað en strípur og permanent.
Eða hvað? Allt að einu; dr. Gunni og hr.
Felix eru skemmtilegastir, þótt sköllóttir
séu.
19:30 Malcolm in the Middle (e)
20:00 Banzai
20:30 Family Guy. Teiknimyndasería
um Griffin fjölskylduna sem á því láni
að fagna að hundurinn á heimilinu sér
um að halda velsæminu innan eðlilegra
marka...

Sunnudagur 21. desember
12:30 Tvöfaldur Jay Leno (e)
14:00 Dr. Phil (e)
15:00 Queer eye for the Straight Guy
16:00 Judging Amy (e)
17:00 Innlit/útlit (e) Vala Matt fræðir
sjónvarpsáhorfendur um nýjustu strauma
og stefnur í hönnun og arkitektúr með
aðstoð valinkunnra fagurkera. Aðstoðar-
menn hennar í vetur eru Friðrik Weiss-
happel, Kormákur Geirharðsson og Helgi
Pétursson.
18:00 Joe Millionaire (e)
19:00 Still Standing (e)
19:30 Malcolm in the Middle (e)
20:00 Keen Eddie
21:00 The Practice
22:00 Maður á mann
22:50 Popppunktur (e)
23:50 Family Guy (e)
00:20 Banzai (e)
00:45 Óstöðvandi tónlist

Mánudagur 22. desember
18:30 Maður á mann (e)
19:30 Banzai (e)
20:00 Survivor - Pearl Islands. Sjöunda
þáttaröð hinna geysivinsælu veruleika-
þátta SURVIVOR. Nú fer keppnin fram á
Pearl Islands, sem liggja utan við Panama
og stefnir í svakalega spennu.
21:00 CSI: Miami (e)
22:00 Fastlane
22:45 Jay Leno s
23:30 The Practice (e)
00:15 NÁTTHRAFNAR - Still St., Bos.
Public, Queer Eye, Dead Zone... Um jólin
býður SKJÁREINN Nátthröfnum landsins
upp á frábæra dagskrá fram eftir nóttu.
Um þessi jól eru það hinir frábæru grín-
þættir Still Standing, Boston Public, sem

21:00 Innlit/útlit. Vala Matt fræðir
sjónvarpsáhorfendur um nýjustu strau-
ma og stefnur í hönnun og arkitektúr með
aðstoð valinkunnra fagurkera. Að-
stoðamenn hennar í vetur eru Friðrik
Weisshappel, Kormákur Geirharðsson og
Helgi Pétursson.
22:00 Meet my Folks
23:00 Malcolm in the Middle (e)
23:30 The King of Queens (e) Doug
Heffermann sendibílstjóra sem þykir fátt
betra en að borða og horfa á sjónvarpið
með elskunni sinni verður fyrir því óláni
að fá tengdaföður sinn á heimilið en sá
gamli er uppátækjasamur með afbrigð-
um og verður Doug að takast á við af-
leiðingar uppátækjanna.
00:00 CSI: Miami (e) Í spennuþáttun-
um CSI: Miami er fylgst með réttarrann-
sóknardeild lögreglunnar í Miami, sem
undir forsæti Horatios Cane leysir erfið
og ógeðfelld mál. Þættirnir eru systur-
þættir hinna geysivinsælu CSI sem sýndir
verða á SKJÁTVEIMUR.
00:50 Fastlane (e)
01:30 NÁTTHRAFNAR
04:00 Óstöðvandi tónlist

Krabbameinsfélagið Sigurvon
óskar félögum og velunnurum

gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári.
Þökkum árið sem er að líða.

Stjórn Sigurvonar.
Síðasta blað ársins kemur út 30. desemberSíðasta blað ársins kemur út 30. desemberSíðasta blað ársins kemur út 30. desemberSíðasta blað ársins kemur út 30. desemberSíðasta blað ársins kemur út 30. desember




