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Að venju var fjölmenni á
Silfurtorgi á Ísafirði á laug-
ardaginn þegar Styrktar-
sjóður Tónlistarskóla Ísa-
fjarðar hélt þar hina árlegu
torgsölu, sem fyrir löngu er
orðin fastur liður á aðvent-
unni á Ísafirði. Veður var
hlýtt eftir árstíma og suð-

lægir vindar eins og jafnan
hefur verið í vetur.

Hins vegar hefur það ekki
skipt máli hvaðan vindar hafa
blásið á Torgsöluna – fólkið
kemur og fær sér heitt kakó
og lummur og laufabrauð og
kaupir sér líka föndurvörur
og annað sem þar er á sölu-

borðum. Þetta tilheyrir ein-
faldlega, hvað sem tíðarfarinu
líður.

Torgsalan hefur verið sjóð-
num góð tekjulind í fjölda ára.
Á því hefur ekki orðið breyt-
ing fremur en á þeirri hefð að
kaupa kakó á Silfurtorgi á jóla-
föstunni, hvernig sem viðrar.

Suðlægir vindar áSuðlægir vindar áSuðlægir vindar áSuðlægir vindar áSuðlægir vindar á
Silfurtorgi á jólaföstuSilfurtorgi á jólaföstuSilfurtorgi á jólaföstuSilfurtorgi á jólaföstuSilfurtorgi á jólaföstu
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Flokksmerkið úr jakkalafinu!Flokksmerkið úr jakkalafinu!Flokksmerkið úr jakkalafinu!Flokksmerkið úr jakkalafinu!Flokksmerkið úr jakkalafinu!
Umboðs-Umboðs-Umboðs-Umboðs-Umboðs-
aðilar BBaðilar BBaðilar BBaðilar BBaðilar BB
Eftirtaldir einstaklingar sjá um
sölu og dreifingu á BB á þétt-
býlisstöðum utan Ísafjarðar:
Bolungarvík: Nikólína Þor-
valdsdóttir, Hjallastræti 38,
sími 456 7441. Súðavík: Sindri
V. Gunnarsson, Holtagötu 11,
sími 456 4982. Suðureyri:
Deborah Anne Ólafsson, Aðal-
götu 20, sími 891 7738. Flat-
eyri: Gunnhildur Brynjólfsdótt-
ir, Brimnesvegi 12a, sími 456
7752. Þingeyri: Selma Rut
Sófusdóttir, Hlíðargötu 40, sími
456 8269.

Frá útgefendum:Frá útgefendum:Frá útgefendum:Frá útgefendum:Frá útgefendum:

Útgefandi:Útgefandi:Útgefandi:Útgefandi:Útgefandi: H-prent ehf. Sólgötu 9, 400 Ísafjörður, sími 456 4560, fax 456 4564 • Netfang prentsmiðju:Netfang prentsmiðju:Netfang prentsmiðju:Netfang prentsmiðju:Netfang prentsmiðju: hprent@bb.is • Ritstjóri:Ritstjóri:Ritstjóri:Ritstjóri:Ritstjóri: Sigurjón J. Sigurðsson, sími 892 5362, netfang: bb@bb.is• RitstjóriRitstjóriRitstjóriRitstjóriRitstjóri
netútgáfu: netútgáfu: netútgáfu: netútgáfu: netútgáfu: Hlynur Þór Magnússon, símar 456 7322 og 892 2240, netfang: blm@bb.is • Blaðamenn:Blaðamenn:Blaðamenn:Blaðamenn:Blaðamenn: Guðfinna M. Hreiðarsdóttir, sími 456 4448, netfang: umbrot@bb.is, Sigurður Pétursson, sími
456 3139, netfang: siggip@bb.is • Ljósmyndari: Ljósmyndari: Ljósmyndari: Ljósmyndari: Ljósmyndari: Halldór Sveinbjörnsson, sími 894 6125, netfang: halldor@bb.is • Fréttavefur:Fréttavefur:Fréttavefur:Fréttavefur:Fréttavefur: www.bb.is • LausasöluverðLausasöluverðLausasöluverðLausasöluverðLausasöluverð er kr. 200 eintakið m. vsk. • ÁskriftarverðÁskriftarverðÁskriftarverðÁskriftarverðÁskriftarverð er
kr. 170 eintakið • Veittur er afsláttur til elli- og örorkulífeyrisþega. Einnig sé greitt með greiðslukorti • Eftirprentun, hljóðritun, notkun ljósmynda og annars efnis er óheimil nema heimildar sé getið.

VestfirðirVestfirðirVestfirðirVestfirðirVestfirðir

Dagatal tilDagatal tilDagatal tilDagatal tilDagatal til
styrktarstyrktarstyrktarstyrktarstyrktar

ÞjóðahátíðÞjóðahátíðÞjóðahátíðÞjóðahátíðÞjóðahátíð
Rætur, félag áhugafólks um

menningarfjölbreytni, hefur
gefið út dagatal með 12 úr-
valsmyndum úr teiknimynda-
samkeppni grunnskóla á Vest-
fjörðum. Félagsmenn munu
selja dagatalið til styrktar
starfsemi sinni á föstudag og
laugardag sem hér segir:

Í Bónus á Ísafirði á föstudag
kl. 17-19.30 og laugardag kl.
10-18, í Samkaupum á Ísafirði
á föstudag kl. 16-19 og laugar-
dag kl. 14-18, í Sparkaupum í
Bolungarvík á föstudag kl. 17-
19 og laugardag kl. 13-15, og
í Bókhlöðunni á Ísafirði á
föstudag kl. 15-17 og laugar-
dag kl. 14-17.

Rætur stóðu fyrir þriðju
Þjóðahátíðinni á síðasta vori
og ágóðinn af sölu dagatalsins
mun renna til þess að halda
hina fjórðu.

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

Fimm til-Fimm til-Fimm til-Fimm til-Fimm til-
nefningarnefningarnefningarnefningarnefningar
Undanfarnar vikur hefur

verið leitað eftir tilnefningum
til umhverfisverðlauna Stað-
ardagskrár 21 á Norðurheim-
skautssvæðinu. Fimm tilnefn-
ingar hafa borist en vonast er
eftir fleirum.

Fjölnir Ásbjörnsson verk-
efnisritari á Ísafirði vildi ekki
láta uppi hverjir hefðu verið
tilnefndir en sagði að tilnefn-
ingarnar væru ólíkar, m.a.
hefði eitt fyrirtæki verið til-
nefnt, eitt verkefni og einn
einstaklingur. Ætlunin var að
verðlauna einstakling, fyrir-
tæki eða félagasamtök fyrir
verkefni eða hugmynd sem
stuðlaði að velferð íbúa Ísa-
fjarðarbæjar í umhverfislegu,
félagslegu og efnahagslegu
tilliti og einskorðaðist valið
því ekki við græn verkefni í
hefðbundnum skilningi.

Sparisjóður Vestfirðinga í SúðavíkSparisjóður Vestfirðinga í SúðavíkSparisjóður Vestfirðinga í SúðavíkSparisjóður Vestfirðinga í SúðavíkSparisjóður Vestfirðinga í Súðavík

Flutti fyrstur íFlutti fyrstur íFlutti fyrstur íFlutti fyrstur íFlutti fyrstur í
StjórnsýsluhúsiðStjórnsýsluhúsiðStjórnsýsluhúsiðStjórnsýsluhúsiðStjórnsýsluhúsið

Afgreiðsla Sparisjóðs
Vestfirðinga í Súðavík flutt-
ist á mánudag í nýtt og
glæsilegt húsnæði í hinu
nýja stjórnsýsluhúsi Súð-
víkinga að Grundarstræti 3-
5. Sparisjóðurinn er fyrsti
aðilinn sem flytur inn í hús-
ið en vonir standa til að
Súðavíkurhreppur flytji inn

um næstu helgi. Auk spari-
sjóðsins og hreppsskrifstof-
unnar verða verslun, veitinga-
sala og heilsugæsla í húsnæð-
inu sem á að vera tilbúið fljót-
lega á næsta ári.

Starfsmenn Sparisjóðs
Vestfirðinga í Súðavík eru
Steinn Ingi Kjartansson skrif-
stofustjóri SPVF, Eyrún Haf-

dís Kjartansdóttir og Hulda
Gunnarsdóttir. Nýtt síma-
númer afgreiðslunnar verð-
ur 450-4800. Afgreiðslu-
tími verður alla virka daga
kl. 09.15 til 16 frá og með
áramótum en fram að ára-
mótum verður lokað kl.
11.30 til 12.30 eins og verið
hefur.

Vilberg Vilbergsson tónlist-
armaður, myndlistarmaður og
hárskeri á Ísafirði, betur
þekktur sem Villi Valli, hefur
verið útnefndur bæjarlista-
maður Ísafjarðarbæjar árið
2001. Málverk Villa Valla
prýða margan vegginn en þó
mun hann þekktari fyrir tón-
listina sem hann hefur stundað
um langa ævi. Hann var löng-
um með eigin danshljómsveit
og jafnvígur er hann á dans-
músík og djass og sitthvað
fleira, auk þess að semja sjálf-
ur.

Á síðasta ári kom út í tilefni
af 70 ára afmæli Villa Valla
hljómdiskur þar sem með
honum spilaði úrvalslið at-
vinnumanna en öll lögin fjór-
tán voru eftir hann sjálfan.
Diskurinn fékk afar góða
dóma og sænsku tónlistar-
tímariti, sem gaf honum þrjár
stjörnur eða „mycket bra“
(stórfínt) í einkunn, sagði svo
m.a.:

„Í tilefni 70 ára afmælis síns
safnaði hann saman hópi at-
vinnumanna í tónlist til að
leika með sér inn á diskinn.
Meginhluti laganna er undir

jassáhrifum en einnig er boðið
upp á sömbu, vals og fleira. Í
hópi tónlistarmannanna eru
margir frábærir tónlistarmenn
og einleikarar, en Villi Valli
sjálfur er, sem harmonikuleik-
ari, sá besti. Hann er tæknilega
afar fær og ræður stórkostlega
vel við takt og spuna…

Áhrifaríkt er að þessi „for-
söngvari“ er höfundur allra
14 laganna á diskinum. Þótt
maður þekki stundum eitt og
annað frá öðrum, þá eru það
útsetningarnar hans Villa Valla
sem gefa tónlistinni form og
persónuleika og það hefur
hann gert vel.“

Villi Valli.

Bæjarlistamaður ÍsafjarðarbæjarBæjarlistamaður ÍsafjarðarbæjarBæjarlistamaður ÍsafjarðarbæjarBæjarlistamaður ÍsafjarðarbæjarBæjarlistamaður Ísafjarðarbæjar

Villi Valli hlautVilli Valli hlautVilli Valli hlautVilli Valli hlautVilli Valli hlaut
heiðursnafnbótinaheiðursnafnbótinaheiðursnafnbótinaheiðursnafnbótinaheiðursnafnbótina

Það hefur verið orðað svo að líf okkar sé pólitík frá morgni til kvölds. Daglega tjáum
við okkur um hin margvíslegu mál og tökum ákvarðanir sem varða hag okkar og sam-
ferðamanna okkar, jafnvel þeirra sem á eftir koma. Stundum gerist þetta einhliða í
krafti aðstöðu, stöku sinnum að höfðu samráði við vini og ættingja, stundum
innan félagasamtaka eða jafnvel í formi viðskipta. Þannig er nú einu sinni hið
daglega amstur, lífið sjálft.

Í hugum margra tengist pólitík einungis hinum hefðbundnu stjórnmála-
flokkum, sem sumir hverjir hafa starfað áratugum saman, meðan aðrir hafa sprottið
upp líkt og gorkúlur og haft stuttan stans. Oftast hafa skammlífu flokkarnir verið skil-
getin afkvæmi pólitíkusa sem orðið hafa undir í flokki sínum og ekki getað sætt sig við
hlutskipti sitt.

Hvað sem skilgreiningu á pólitík líður virðist almenningur heldur áhugalítill milli
kosninga, enda „sami rassinn undir þeim öllum“ eins og oft er komist að orði um full-
trúana sem við kjósum á fjögurra ára fresti af gömlum vana, burtséð frá afstöðu eða
áliti okkar á þeim þess á milli.

Öllu jöfnu liggja aðrar ástæður að baki sérframboða til sveitarstjórna en til Alþingis.
Býsna margir telja önnur lögmál gilda um val manna til setu í sveitarstjórn en á Alþingi
og telja persónukosningu vænlegri en listakosningu milli flokka þar sem kjósandinn

fær litlu eða engu ráðið um val frambjóðenda. Fljótt á litið hefur bræðingsframboðum
farið fjölgandi síðustu áratugina. Um ástæðuna er erfitt að fullyrða. Óánægja af ýmsu
tagi er algeng skýring. Og oft það viðhorf, sem áður er getið, að flokkspólitík eigi ekki

ráða vali manna í sveitarstjórnir.
Margt bendir til að nýtt framboð við bæjarstjórnarkosningarnar í Ísa-

fjarðarbæ að vori líti dagsins ljós. Hér mun vera um þverpólitískt framboð að
ræða, þ.e. að þarna eru á ferðinni menn sem til þessa hafa verið kenndir við

ólíka flokka. Ástæðurnar fyrir framboðinu, ef af verður, eru einkum sagðar tvær: Í
fyrsta lagi hin veika staða landsbyggðarinnar. Í öðru lagi þykir mönnum sem fulltrúar
hinna hefð-bundnu stjórnmálaflokka hafi ekki beitt sér nægilega eða hreinlega orðið
undir í átök-um um hagsmuni sveitarfélaganna og ríkisins. Kannski má orða það svo,
að á sumum sviðum þyki mönnum sem þessir fulltrúar okkar hafi orðið að lúta
flokksvaldinu.

Hvort sem framboðin til bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar verða einu fleiri eða færri er
ljóst, að nýrra sveitarstjórnarmanna bíða mikil og erfið verkefni. Hagsmunir bæjarfélags-
ins eru miklir, framtíð þess veltur á því hvernig til tekst. Því skiptir öllu að hæfir menn
og dugandi fáist til starfans.

Heill bæjarfélagsins skiptir öllu. Flokksmerkið í jakkalafinu býttar engu. s.h.

Sorpendurvinnslan Funi í EngidalSorpendurvinnslan Funi í EngidalSorpendurvinnslan Funi í EngidalSorpendurvinnslan Funi í EngidalSorpendurvinnslan Funi í Engidal

Samningar endurskoðaðirSamningar endurskoðaðirSamningar endurskoðaðirSamningar endurskoðaðirSamningar endurskoðaðir
Bæjaryfirvöld í Ísafjarð-

arbæ vilja endurskoða sam-
ninga við Bolungarvíkur-
kaupstað og Súðavíkur-
hrepp um gjaldskrá fyrir

sorpförgun í Sorpendurvinnsl-
unni Funa í Engidal.

Samningar þessir voru
gerðir árið 1997 og var þar
ákveðið fast kílóverð fyrir

sorpförgun en ekki nein
ákvæði um verðtryggingu.
Þannig er krónutalan
óbreytt frá upphafi þrátt
fyrir verðbólgu.

Alverkstilboði í stækkun Sundhallar Ísafjarðar hafnaðAlverkstilboði í stækkun Sundhallar Ísafjarðar hafnaðAlverkstilboði í stækkun Sundhallar Ísafjarðar hafnaðAlverkstilboði í stækkun Sundhallar Ísafjarðar hafnaðAlverkstilboði í stækkun Sundhallar Ísafjarðar hafnað

Bæjaryfirvöld ekki mót-Bæjaryfirvöld ekki mót-Bæjaryfirvöld ekki mót-Bæjaryfirvöld ekki mót-Bæjaryfirvöld ekki mót-
fallin hugmyndinni sjálfrifallin hugmyndinni sjálfrifallin hugmyndinni sjálfrifallin hugmyndinni sjálfrifallin hugmyndinni sjálfri

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
hefur hafnað tilboði frá verk-
tökunum Ágústi og Flosa ehf.
í stækkun sundlaugarinnar í
Sundhöll Ísafjarðar við Aust-
urveg. Þetta er gert með vísan
til laga um opinber innkaup
og laga um skipan opinberra

framkvæmda enda væri verk-
kaupa skylt að fara aðra og
formlegri leið í máli sem
þessu.

Hins vegar vísaði ráðið til-
boðinu ásamt þeim tillögum
sem það byggist á til kynn-
ingar hjá fræðslunefnd og um-

hverfisnefnd. Jafnframt legg-
ur bæjarráð til, að dómnefnd
vegna undirbúnings fyrir arki-
tektasamkeppni um framtíð-
arhúsnæði Grunnskólans á
Ísafirði taki mið af hugmynd-
um um viðbyggingu við Sund-
höll Ísafjarðar vegna 25 metra
laugar.

Að beiðni Sundfélagsins
Vestra fengu Ágúst og Flosi
ehf. Tækniþjónustu Vestfjarða
til að hanna og teikna nýja
sundlaug og gerðu kostnað-
aráætlun um framkvæmdina.

Á grundvelli þessa gerðu
verktakarnir Ísafjarðarbæ al-
verkstilboð, dags. sl. miðviku-
dag, samtals að upphæð lið-
lega 90 milljónir króna með
inniföldum öllum nauðsyn-
legum búnaði vegna æfinga
og keppni. Samkvæmt hinum
nýju teikningum yrði sund-
laugin stækkuð út í Blóma-
garðinn við Austurvöll en ekki
til norðurs, eins og fyrri hug-
myndir Vestra gerðu ráð fyrir
og greint var frá hér í blaðinu
fyrir tveimur vikum.

Í bréfi til bæjaryfirvalda í
síðustu viku segir Gestur Elí-
asson, formaður Vestra, að í
framhaldi af fyrri hugmynd-
um hafi félagið fundið fyrir
miklum áhuga á stækkun nú-
verandi sundlaugar. Hins veg-
ar hafi flestir verið þeirrar
skoðunar að heppilegra væri
að stækka hana út í blóma-
garðinn. Þannig yrðu meiri
möguleikar á að koma upp
góðri aðstöðu til sólbaða og
leikja en ef farið væri eftir
fyrri tillögum.
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Margt að gerast hjá Tónlistarskóla Ísafjarðar á jólaföstuMargt að gerast hjá Tónlistarskóla Ísafjarðar á jólaföstuMargt að gerast hjá Tónlistarskóla Ísafjarðar á jólaföstuMargt að gerast hjá Tónlistarskóla Ísafjarðar á jólaföstuMargt að gerast hjá Tónlistarskóla Ísafjarðar á jólaföstu

Jólatónleikar í mörgumJólatónleikar í mörgumJólatónleikar í mörgumJólatónleikar í mörgumJólatónleikar í mörgum
byggðum á næstu dögumbyggðum á næstu dögumbyggðum á næstu dögumbyggðum á næstu dögumbyggðum á næstu dögum

Jólafastan er líklega
skemmtilegasti og jafnframt
annasamasti tími ársins fyrir
tónlistarunnendur enda
hljómar þá hvarvetna tónlist
gleði og eftirvæntingar.
Tónlistarfólk hér vestra fer
ekki varhluta af þessari jóla-
tónagleði og eru ýmsir tón-
listarviðburðir áberandi hér
á svæðinu þessa dagana.

Jólatónleikar í Tónlistar-
skóla Ísafjarðar hafa verið
með lítt breyttu sniði síðustu
fimmtíu árin eða svo en að
sögn Sigríðar Ragnarsdóttur
skólastjóra er ætlunin að
bregða nú út af vananum.
Ástæðan er einkum sú að

vegna verkfallsins vannst ekki
tími til að æfa lög fyrir jóla-
tónleika hjá öllum yngri nem-
endunum og varð því að ráði
að sleppa þeim við allt opin-
bert tónleikahald að þessu
sinni. Í staðinn er búið að
ákveða að bjóða þeim á jóla-
ball í Hömrum á laugardag,
15. desember, frá kl. 16 til
17.30. Segir Sigríður að jóla-
ballið verði með hefðbundnu
sniði, dansað í kringum jóla-
tré, jólalögin sungin og leikin
og jólasveinar koma í heim-
sókn. Þá verður einnig boðið
upp á léttar veitingar og segist
Sigríður vona að sem flestir
nemendur komi á ballið.

Söngnemendur munu hins
vegar halda jólatóntónleika í
Hömrum annað kvöld, fimm-
tudagskvöld kl. 20.30 og
lengra komnir nemendur á
hljóðfæri halda einnig sér-
staka tónleika í Hömrum á
föstudagskvöld kl. 20.30. Að-
gangur að báðum tónleikun-
um er ókeypis og allir vel-
komnir.

Þá segir Sigríður að tónlist-
arnemar á Suðureyri haldi sín
„Litlu jól“ í Bjarnaborg
sunnudaginn 16. desember kl.
16 og að kvöldi sama dags
taka nemendur á Flateyri þátt
í aðventustund í Flateyrar-
kirkju kl. 20. Á Þingeyri verða

,,Litlu jól“ Tónlistarskól-
ans miðvikudagskvöldið
19. desember kl. 20 í sam-
komusal Grunnskólans og
í Súðavík taka nemendurnir
þátt í ,,Jólagríni“ Grunn-
skóla Súðavíkur miðviku-
daginn 19. desember.

Varðandi skólagjöld seg-
ir Sigríður að margir hafi
spurt um afslátt á þeim
vegna verkfallsins sem
stóð í 5 vikur. Skólanefnd
mun fjalla um þetta mál nú
í vikunni og verður ákvörð-
un nefndarinnar kynnt for-
ráðamönnum við fyrsta
tækifæri.

Jólin eru mörgu fólki þungbærasti tími ársinsJólin eru mörgu fólki þungbærasti tími ársinsJólin eru mörgu fólki þungbærasti tími ársinsJólin eru mörgu fólki þungbærasti tími ársinsJólin eru mörgu fólki þungbærasti tími ársins

Vaxandi þörf á fjárhagsaðstoðVaxandi þörf á fjárhagsaðstoðVaxandi þörf á fjárhagsaðstoðVaxandi þörf á fjárhagsaðstoðVaxandi þörf á fjárhagsaðstoð
Jólin eru mörgum erfiðasti

tími ársins, ekki síst þeirra
sem eiga í vandræðum með
að láta enda ná saman en vilja
gjarnan halda jólin hátíðleg
líkt og aðrir. Það kostar hins
vegar sitt og sú staðreynd
veldur gjarnan kvíða og
áhyggjum hjá þeim sem dag-
lega þurfa spara hverja krónu
til að geta framfleytt sér og
sínum. Ingibjörg María Guð-
mundsdóttir, forstöðumaður
Skóla- og fjölskylduskrifstofu
Ísafjarðarbæjar, segir að alltaf
sé eitthvað um það að þangað
leiti fólk sem þarfnist aðstoðar
fyrir jólin.

Ingibjörg segir, að hér fyrir
vestan hafi stofnanir og fé-
lagasamtök samráð í þessum
málum en þeir sem helst hafi
verið að aðstoða fólk um jólin
séu Rauði krossinn, kirkjan
og Hvítasunnusöfnuðurinn.
Hún segir að þessir aðilar hafi
samráð sín í milli og ræði
hverjir þurfi á þessari aðstoð
að halda og hvernig eigi að
deila henni niður, sem sé ým-
ist með milligöngu Skóla- og
fjölskylduskrifstofunnar eða
að þessar stofnanir geri það
beint. Ingibjörg María segir
sú aðstoð sem Skóla- og fjöl-
skylduskrifstofan veiti fyrir

jólin sé aðallega í formi vöru-
úttekta í verslunum en bein
fjárhagsaðstoð sé aðeins veitt
í undantekningartilfellum.
Hún segir jafnframt að enn
sem komið er séu beiðnir sem
þangað hafi komið um aðstoð
færri en á sama tíma í fyrra.

Hörður Högnason, formað-
ur Rauða kross deildar Ísa-
fjarðar, segir þörfina fyrir að-
stoð þó greinilega ekki minni
nú en undanfarin ár. Hann seg-
ir að fólk sé þegar farið að
hafa samband og sé fyrr á
ferðinni en venjulega. Áður
hafi flestir haft samband rétt
fyrir jólin en það sé greinilega
að breytast. Hörður segir að
hér fyrir vestan hafi til margra
ára verið lítið um að fólk leit-
aði eftir aðstoð fyrir jólin en
það hafi breyst fyrir um þrem-
ur til fjórum árum og fari nú
hægt vaxandi. Hann segir að
mest séu þetta einstæðingar
og óreglufólk sem verið sé að
aðstoða en fjölskyldur leiti
síður til þeirra, þrátt fyrir að
vitað sé að jólahaldið sé
þungur baggi á mörgum heim-
ilum þar sem fólk hefur litla
peninga á milli handanna.

Þeir aðilar sem veita aðstoð
fyrir jólin hafa þetta í huga og
fara þá jafnvel sjálfir á stúfana

og bjóða fram aðstoð þar sem
þeir telja að þess sé þörf. Að
sögn Harðar er sú aðstoð sem
Rauði krossinn veitir aðallega

fólgin í vöruúttektum í versl-
unum þar sem hægt er að fá
nánast allt til jólanna. Hann
vill jafnframt láta þess getið,

að því fyrr sem beiðnir berast,
því betra, og bendir fólki á
Ísafirði á að hafa samband
beint við sig. Annars staðar á

Vestfjörðum er fólki bent á að
hafa samband við formenn
Rauða kross deildanna á
hverjum stað.
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Fasteignir

í þessari

auglýsingu

eru aðeins

sýnishorn  af

söluskránni.

Allar frekari

upplýsingar

eru veittar  á

skrifstofunni

að

Hafnarstræti 1

Einbýlishús / raðhús

 4-6 herb. íbúðir

Engjavegur 6: 223 m² einbýlis-
hús á tveimur hæðum. Getur
selst í tvennu lagi, 5 herb. íbúð
á e.h. og 4ra herb. íbúð á n.h.
Tilboð óskast
Engjavegur 24: 126,4 m² ein-
býlishús á tveimur hæðum. Frá-
bær sólbaðsaðstaða. Laust 1.
ágúst 2001. Áhv. ca. 4,6 m.kr.
Verð 7,5 m.kr.
Fagraholt 11: 140,6 m² fallegt
einbýlishús í góðu standi á einni
hæð ásamt bílskúr.
Verð 11,3 m.kr.
Hjallavegur 19: 242 m² ein-
býlishús á 2 hæðum ásamt inn-
byggðum bílskúr. Sér íbúð á  n.h.
Ýmis skipti möguleg. Áhv. ca. 5
m.kr. Verð 10,5 m.
Hlíðarvegur 37: 185,9 m² rað-
hús á þremur hæðum ásamt bíl-
skúr og einstaklingsíbúð. Skipti
á minni eign koma til greina.
Verð 10,2 m.kr.
Hnífsdalsvegur 10: 120,9 m²
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt grónum garði og eignar-
lóð Laust fljótlega.
Tilboð óskast
Hrannargata 1: 238,9 m² ein-
býlishús á 2 hæðum ásamt kjall-
ara, háalofti og ræktuðum garði
Tilboð óskast
Hrannargata 8a: 78,1 m² ein-
býlishús á tveimur hæðum ásamt
eignarlóð. Húsið er uppgert að
hluta. Verð 4,6 m.kr.
Lyngholt 10: 151,3 m² einbýlis-
hús á einni hæð ásamt 55,2 m²
bílskúr.
Verð 12,9 m.kr.
Seljalandsvegur 72: 112 m² ein-
býlishús á tveimur hæðum, góð-
ur sólpallur.
Verð 8,2 m.kr.
Urðarvegur 33: 306,3 m² glæsi-
legt einbýlishús á tveimur hæð-
um ásamt bílskúr.
Verð 16 m.kr.
Urðarvegur 64: 214 m² raðhús
á tveimur hæðum ásamt bílskúr.
Tilboð óskast

Fjarðarstræti 14: 100 m²  fal-
leg 4ra herbergja íbúð á n.h. í
tvíbýlishúsi ásamt 60m² kjallara
og 27,8 m² geymsluskúr. Bak-
lóð fylgir neðri hæðinni. Áhv.
ca. 1,5 m.kr.
Verð 5,8 m.kr.
Fjarðarstræti 38: 3-4ra her-
bergja íbúð að hluta undir risi.
Íbúðin er í góðu standi.
Tilboð óskast

 3ja herb. íbúðir
Hlíðarvegur 33: 79,1 m² íbúð á
neðri hæð í fjórbýlishúsi ásamt
góðum bílskúr.
Verð 6,9 m.kr.
Pólgata 6: 70 m² íbúð á 1. hæð
til hægri í fjölbýlishúsi. Áhv. ca.
2,4 m.kr.
Verð 3,7 m.kr.
Silfurgata 11: 56,2 m² (75m²
gólfflötur, mikið rými í risi)  Björt
og glæsileg íbúð með frábæru
útsýni. Ótrúlega hagstæð í rekstri.
Áhv. ca. 3,4 m.kr. Verð 5,8 m.kr.
Stórholt 7: 74,6 m² íbúð á 3ju
hæð fyrir miðju í fjölbýlishúsi
ásamt sér geymslu. Áhv. ca. 2
m.kr. Verð 5,3 m.kr.
Stórholt 13: 79,2 m² íbúð á 3ju
hæð til hægri í fjölbýlishúsi ásamt
sér geymslu. Skoða öll tilboð.
Möguleiki að taka bíl uppí. Áhv.
ca. 3 m.kr.
Verð 5,5 m.kr.

2ja herb. íbúðir
Sundstræti 22: 68 m² 2ja-3ja
herb. íbúð á jarðhæð í fjórbýl-
ishúsi. Verð 4 m.kr.
Sundstræti 24: 69 m² skemmti-
leg og rúmgóð íbúð á jarðhæð í
fjórbýlishúsi.
Verð 4,5 m.kr.
Túngata 18: 53,4 m²  íbúð á 1.
hæð í nýlega uppgerðu fjöl-
býlishúsi ásamt sér geymslu.
Verð 4  m.kr.

Súðavík
Álfabyggð 3: 130,2 m² nýtt og
glæsilegt einbýlishús á einni hæð
ásamt bílskúr, sólstofu og
tveimur sólpöllum.
Verð 11.5 m.kr.

Flateyri
Hjallavegur 5: 83,4 m² 3ja
herbergja íbúð á efri hæð í
tvíbýlishúsi. Tilboð óskast.

Bolungarvík
Heiðarbrún 3: 224,6 m² einbýl-
ishús á tveimur hæðum ásamt
bílskúr.  Tilboð óskast
Hlíðarstræti 6: 113 m² einbýl-
ishús á einni hæð ásamt bílskúr.
Verð 7,9 m.kr.

Skútan Hannah Brown und-
ir íslenskum regnboga.

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

Holly HughesHolly HughesHolly HughesHolly HughesHolly Hughes
sýnir í Edin-sýnir í Edin-sýnir í Edin-sýnir í Edin-sýnir í Edin-

borgarhúsinuborgarhúsinuborgarhúsinuborgarhúsinuborgarhúsinu
Bandaríska myndlistarkon-

an Holly Hughes opnar sýn-
ingu á verkum sínum í Edin-
borgarhúsinu á Ísafirði kl. 16
á sunnudaginn, 16. desember.

Þau Holly og George Mac
Leod hafa um nokkurra ára
skeið siglt um heiminn á segl-
skútunni Hannah Brown en
samhliða hefur hún unnið að
myndlist, og hefur verið sagt
frá ferðum þeirra hér í blaðinu.
Þau lögðu skútu sinni á Ísa-
firði í haust og hafa þar vetur-
setu.

Í Edinborgarhúsinu sýnir
Holly Hughes afrakstur sköp-
unarstarfa sinna hér á landi
og við strendur landsins, auk
sýnishorna af eldri verkum.
Á opnunardaginn kl. 17 flytur
listakonan fyrirlestur og sýnir
litskyggnur af verkum sínum.
Sýningin verður opin daglega
kl. 16-18 fram til jóla.

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

LögreglanLögreglanLögreglanLögreglanLögreglan
fylgist meðfylgist meðfylgist meðfylgist meðfylgist með

ástandiástandiástandiástandiástandi
ökumannaökumannaökumannaökumannaökumanna

Lögreglan á Ísafirði hefur
um þessar mundir óvenjulega
strangt eftirlit með ökumönn-
um í ljósi þeirrar staðreyndar,
að á jólaföstunni eru jafnan
meiri brögð að ölvunarakstri
en á öðrum tímum ársins. Það
sést t.d. vel í tölum frá Reykja-
vík yfir þá sem teknir eru.
Ástæðan er væntanlega marg-
víslegur gleðskapur svo sem
jólaglögg og fyrirtækjapartí
sem mikið er um á þessum
árstíma.

Þrátt fyrir mikið eftirlit um
helgina varð lögreglan ekki
vör við slíkt og reyndar var
helgin hjá Ísafjarðarlögreglu
mjög friðsæl að því leyti, að
ekki var um útköll að ræða
vegna neinna alvarlegra hluta.
Hins vegar sitja menn ekki og
bíða eftir símanum, eins og
lögreglumaður orðaði það í
morgun, heldur er sem mest á
ferðinni.

Lögreglustöðin á Ísafirði.
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Menntaskólinn á ÍsafirðiMenntaskólinn á ÍsafirðiMenntaskólinn á ÍsafirðiMenntaskólinn á ÍsafirðiMenntaskólinn á Ísafirði

Foreldrafélag stofnaðForeldrafélag stofnaðForeldrafélag stofnaðForeldrafélag stofnaðForeldrafélag stofnað
Skúli Berg var kjörinn

formaður Foreldrafélags
Menntaskólans á Ísafirði á
stofnfundi sem haldinn var
sl. föstudagskvöld. Undir-
búningur að stofnun félags-
ins var í höndum nefndar
sem til þess var kjörin á
foreldrafundi í október.
Ástæðan fyrir stofnun fé-
lagsins er hækkun sjálfræð-
isaldurs úr 16 árum í 18 ár.
Meðal markmiða þess er
að efla samstarf foreldra og
forráðamanna innbyrðis og
við starfsfólk og nemendur
skólans.

Félaginu er ætlað að koma
á framfæri sjónarmiðum for-
eldra varðandi skóla- og upp-
eldismál og styðja heimili og
skóla í því að skapa nemend-
um góð uppeldis- og mennt-
unarskilyrði. Jafnframt er er
það markmið félagsins að
standa vörð um réttindi nem-
enda til menntunar og aukins
þroska, svo og að veita skól-
anum lið, þannig að aðstæður
til náms og félagslegra starfa
verði samkvæmt kröfum
hvers tíma. Félagið vonast til
þess að eiga gott samstarf við
foreldra, kennara og nemend-

ur skólans.
Með Skúla Berg í stjórn

voru kjörin þau Ingibjörg
Sigríður Guðmundsdóttir,
Ísafirði, Dagbjört Hjalta-
dóttir, Súðavík, Þórir
Sveinsson, Ísafirði, og Ingi-
björg Ingadóttir, fulltrúi
kennara. Varamenn eru
Sturla Páll Sturluson, Ísa-
firði, og Helga Björk Jó-
hannsdóttir, Ísafirði.

Lög Foreldrafélagsins
verða kynnt á heimasíðu
Menntaskólans á Ísafirði
(fvi.is) ásamt fleiru sem
viðkemur félaginu.

HluthafafundurHluthafafundurHluthafafundurHluthafafundurHluthafafundur
Hluthafafundur Hf. Djúpbátsins verður

haldinn 28. desember 2001 að Hótel Ísafirði
kl. 10:00 um breytingar á samþykkt um slit
á félaginu.

Frumvarp að skilagjörð og lokareikningar
lagðir fram.

F.h. skilanefndar,
Kristinn Jón Jónsson.

GRUNNSKÓLINN Á ÍSAFIRÐI
Óskum eftir að ráða starfsfólk til eftir-
talinna starfa frá og með 1. janúar nk:
Umsjónarmann í Dægradvöl, 65%
starf. Um er að ræða starf við heils-
dagsvistun. Vinnutími frá kl. 12:00
daglega.
Skólaliða í 100% starf. Um er að
ræða blönduð störf við ræstingu,
gæslu, aðstoð í mötuneyti o.fl. Vinnu-
tími er frá kl. 07:45 daglega.
Stuðningsfulltrúa í 70% starf. Um
er að ræða aðstoð inni í bekk og önnur
skyld verkefni.
Nánari upplýsingar veitir skólastjóri,
Kristinn Breiðfj. Guðmundsson.

Skólastjóri.

Til leigu er 2ja herb. íbúð
við Seljalandsveg. Íbúðin er
öll ný standsett. Parket og
flísar á gólfum. Uppl. í síma
894 8630.

Hefur einhver fundið Can-
on A5 Zoom, stafræna
myndavél ásamt fylgihlut-
um sem tapaðist á Ísafirði
17. nóvember? Ef svo er,
hafið þá samband í síma
894 8630.

Til leigu er 3ja herb. íbúð
á neðri hæð að Urðarvegi
49 á Ísafirði. Uppl. í síma
456 3547 eftir kl. 19.

Handmálað postulín og
gler verður til sölu að Sól-
götu 11, nk. laugardag og
sunnudag frá kl. 13-17.
Tilvalið til jólagjafa.

Til sölu er ónotuð Marolli
Golden Snipa 3" haglabyssa,
tvíhleypa. Upplýsingar í
síma 892 1634.

Óska eftir íbúð á leigu á
Ísafirði eftir áramót. Uppl.
í síma 869 2253.

Til sölu er húseignin að
Hnífsdalsvegi 10 ásamt
eignarlóð. Upplýsingar í
síma 456 3541.

Óska eftir sjónvarpstæki,
gefins eða fyrir mjög lítið.
Uppl. í síma 456 3176.

Til sölu eru ný og nánast
ónotuð 140 cm skíði og
klossar nr. 40 ásamt poka.
Uppl. í síma 456 8172.

Til sölu er MMC Pajero
árg. 88, breyttur fyrir 38".
Nýupptekin vél, nýir demp-
arar o.fl. Upplýsingar í síma
849 9467.

Svört, lítil og spök kanína
fannst í Góuholtinu. Eig-
andi hringi í 456 3975.

Óska eftir 2ja sæta vélsleða
fyrir 150-200 þúsund kr.
Uppl. í síma 898 4043.

Til sölu er Brio kerruvagn
með burðarrúmi, bílstóll
fyrir 0-9 mán., og Chicco
barna ruggustóll. Upplýs-
ingar í síma 456 4212 og
698 4212.

Til leigu er mjög góð 3ja
herb. íbúð Stórholti. Íbúðin
er laus. Uppl. í síma 456
6249 og 897 6293.

Til sölu er lítið notuð
harmonika. Verð kr. 55
þús. Uppl. í síma 456 4700
á kvöldin.

Til leigu er 4ra herb. íbúð
á eyrinni á Ísafirði. Uppl. í
síma 861 3321.

Til sölu er 4ra herb. íbúð á
efstu hæð að Stórholti 7,
Ísafirði. Blokkin var öll tek-
in í gegn að utan árið 2000
og m.a. settar nýjar svalir.
Íbúðinni fylgir upphitaður,
innbyggður bílskúr ásamt
geymslu í sameigin. Ásett
verð er kr. 7,8 millj. en til-
boðsverð er 6,5 millj. Mjög
hagstæð áhvílandi lán.
Íbúðin er laus. Uppl. í sím-
um 456 4372 og 864 0325.

Til sölu er MMC Colt GLXi
árg. 1991, ekinn 127 þús.
km. Upplýsingar í símum
866 4969 og 456 4496.

Skíðabogar óskast á Sub-
aru. Uppl. í síma 864 6591.

Jólatré! Hin vinsælu og sí-
grænu jólatré frá Bandalagi
íslenskra skáta verða til
sýnis og sölu á Silfurtorgi
dagana 15.-19. des. frá kl.
13-16. Nánari uppl. í síma
690 2175 (Sigurveig) og
864 5199 (Jónína). JC
Vestfirðir.

Til sölu er fallegt, gamaldags
fururúm úr Húsgagnahöll-
inni (5 ára) með eða án
dýnu og náttborða. Uppl. í
sím 456 4039.

Til sölu er nýlegur Dracco
bílstóll 0-10 kg. með höf-
uðpúða og stillanlegum
skermi. Upplýsingar í síma
456 4039.

Kvenmannsúr hefur fund-
ist. Uppl. í síma 456 3335.

Öldungadeild Menntaskólans á Ísafirði

Innritun fyrirInnritun fyrirInnritun fyrirInnritun fyrirInnritun fyrir
vorönn 2002vorönn 2002vorönn 2002vorönn 2002vorönn 2002

Áfangar í boði ef næg þátttaka fæst:
Bókfærsla 203 (undanfari BÓK 103)
Enska 203 (undanfari ENS 103)
Félagsfræði 103
Íslenska 202 (undanfari ÍSL 102)
Líffræði 203 (undanfari LÍF 103)
Saga 203
Stærðfræði 122
Tjáning 102
Þýska 303 (undanfari ÞÝS 203)
Nýir nemendur velkomnir. Nemendur innriti

sig fyrir 20. desember í síma 450 4400.
Fundur verður með nemendum í öldunga-

deild þriðjudaginn 8. janúar kl. 20:00 í
fyrirlestrarsal skólans. Kennsla hefst miðviku-
daginn 9. janúar skv. stundaskrá.

Skólameistari.

Sýning á verkum Hlyns
Hallssonar undir nafninu Þar
- There - Dort verður opnuð í
Slúnkaríki á Ísafirði kl. 16 á
laugardaginn, 15. desember.
Á sýningunni getur að líta um
200 myndir með myndatext-
um. Myndirnar eru teknar úr
þýska dagblaðinu Heilbronn-
er Stimme en myndatextarnir
koma úr Degi sáluga á Akur-

eyri. Textar og myndir eru rifin
úr samhengi þannig að ný
tengsl myndast.

Það sama gildir um 20 mín-
útna myndband sem Hlynur
hefur sett saman. Þar gefur að
líta fréttamyndir frá fréttaút-
sendingum frá CNN, Sky,
BBC World, Stöð 2 og Ríkis-
sjónvarpinu en tal þulanna
passar engan veginn við frétta-

myndirnar. Tónlistarmaður-
inn Pétur Eyvindsson gerði
tónlist við myndbandið.

Við opnunina í Slunkaríki
fremur Hlynur gjörninginn
Lesa, tala - Lesen, sprechen -
Read, talk og svo verður popp-
að, litið í blöðin, horft á sjón-
varp og opnaðir gluggar. Raf-
tækjaverslunin Straumur lánar
DVD og sjónvarpstæki.

Hlynur Hallsson fremur gjörHlynur Hallsson fremur gjörHlynur Hallsson fremur gjörHlynur Hallsson fremur gjörHlynur Hallsson fremur gjörning og sýnir í Slúnkaríkining og sýnir í Slúnkaríkining og sýnir í Slúnkaríkining og sýnir í Slúnkaríkining og sýnir í Slúnkaríki

Samhengi rofiðSamhengi rofiðSamhengi rofiðSamhengi rofiðSamhengi rofið
og nýtt myndaðog nýtt myndaðog nýtt myndaðog nýtt myndaðog nýtt myndað

Krabbameinsfélagið Sigur-
von á norðanverðum Vest-
fjörðum, sem stofnað var fyrr
í vetur, hefur opnað heimasíðu
á Netinu (www.krabb.is/sig-
urvon). Félagið hefur farið vel
af stað og stjórnin starfar af
áhuga og krafti. Snemma í
janúar á félagið von á Hildi
B. Hilmarsdóttur, formanni
Krafts, sem er stuðningsfélag
ungs fólks með krabbamein
og aðstandendur þess. Hildur
ætlar að flytja erindi og vera
Sigurvon til aðstoðar við
stofnun stuðningsfélags eða

stuðningshópa og verður það
auglýst síðar.

Söfnun félagsmanna hefur
gengið vel en alltaf má bæta
við. Þeir sem hafa áhuga á að
gerast félagsmenn geta sent
til Sigrúnar Sigurðardóttur
formanns (sjá heimasíðuna)
og skráð sig þar eða hringt í
síma 891 7654. Engar kvaðir
fylgja því að gerast félags-
maður nema að borga kr.
1.500 í árgjald. Gíróseðlar fyr-
ir greiðslu félagsgjalda verða
sendir út kringum áramót.

Sigurvon hefur tekið að sér

sölu minningarkorta (samúð-
arkorta) en það er ein af fjár-
öflunarleiðum félagsins.
Sölustaðirnir eru þessir: Birkir
ehf., Ísafirði, Blómaturninn,
Ísafirði, Íslandspóstur, Ísa-
firði, Heilbrigðisstofnunin
Ísafjarðarbæ, Blómahornið,
Bolungarvík, Essoskálinn,
Suðureyri, Víkurbúðin, Súða-
vík, og Essoskálinn, Þingeyri.
Enn vantar seljanda á Flateyri
og væri æskilegt að þeir sem
vilja taka slíkt að sér hefðu
samband.

Stofnun stuðnings-Stofnun stuðnings-Stofnun stuðnings-Stofnun stuðnings-Stofnun stuðnings-
hópa á döfinnihópa á döfinnihópa á döfinnihópa á döfinnihópa á döfinni

Krabbameinsfélagið Sigurvon fer vel af staðKrabbameinsfélagið Sigurvon fer vel af staðKrabbameinsfélagið Sigurvon fer vel af staðKrabbameinsfélagið Sigurvon fer vel af staðKrabbameinsfélagið Sigurvon fer vel af stað
Frá stofnfundi Sigurvonar. Það er Hildur Hilmarsdóttir sem er í ræðustól.
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Jólaföt og jólagjafir!

Ávaxta- og grænmetisborðið okkar
vekur ávallt athygli fyrir ferskleikann

Austurvegur 2 · Ísafirði · Sími 456 5460

Ávaxta- og grænmetisborðið okkar
vekur ávallt athygli fyrir ferskleikann

Opið á laugardag frá kl. 10-21
og á sunnudag frá kl. 12-21

Aðalstræti 9 · Ísafirði · Sími 456 4905

Jólaföt og jólagjafir!

25% afsláttur af
öllum vörum!
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Allt annarAllt annarAllt annarAllt annarAllt annar
bær en fyrirbær en fyrirbær en fyrirbær en fyrirbær en fyrir

tíu til tólftíu til tólftíu til tólftíu til tólftíu til tólf
árumárumárumárumárum

– segir Sigurður Mar Óskars-
son, tæknifræðingur á Tækni-

deild Ísafjarðarbæjar og annar
sviðsstjóranna á umhverfissviði

„Þegar horft er til baka, þá sér
maður að hér hefur verið heilmikil

uppbygging síðasta áratuginn.
Þetta er allt annar bær en fyrir tíu
til tólf árum. Þegar ég kom hér til

starfa var sorp brennt úti á Skarfa-
skeri og ruslið urðað á Suðurtang-

anum. Neysluvatnið var gífurlegt
vandamál, bæði magn þess og
 gæði, en með vatninu úr jarð-

göngunum gjörbreyttist það allt
saman. Áður fyrr voru daglegar

kvartanir yfir vatninu og voru
menn þá annað hvort vatnslausir

eða með skítug inntök.
Nú heyrir þetta sögunni til og er

óhætt að segja að það hafi haft
mikilvæg áhrif á framtíð Ísafjarð-

ar að fá almennilegt vatn“, segir
Sigurður Mar Óskarsson, tækni-
fræðingur hjá Ísafjarðarbæ, sem

segja má að lifað hafi tímana
 tvenna á þeim tiltölulega skamma

tíma sem hann hefur verið búsettur
á Ísafirði.

„Bærinn sjálfur hefur breyst
heilmikið, búið að fylla upp
allt það svæði þar sem Poll-
gatan liggur og svæðin fyrir
neðan Mjósundin og Sunda-
höfnin eru öll gerð á uppfyll-
ingu. Þar hefur tvennt áunnist,
höfnin og innsiglingin hafa
verið dýpkuð og efnið sem

dælt var upp síðan notað til
uppfyllingar. Ekki má gleyma
skíðasvæðinu sem við höfum
byggt upp í tvígang.

Að sjálfsögðu hefur ýmis-
legt eftirminnilegt gerst á
þessum árum en fyrst koma
náttúrlega upp í hugann snjó-
flóðin í Súðavík og á Flateyri.

Þó að þetta væru ekki staðir
innan okkar sveitarfélags, þá
mæddi töluvert á hérna.
Hreinsun rústa á Flateyri
sumarið 1996 lenti hins vegar
á okkar verksviði enda var þá
búið að sameina sveitarfélög-
in. Sameiningin sjálf kallaði
líka á gífurlega vinnu hjá öll-
um og var mikið stúss í kring-
um það mál allt saman.

Fleira er eftirminnilegt, t.d.
snjóaveturinn mikli 1994-95
þegar allt var á kafi í snjó og
t.d. þurfti að senda snjótroðara
upp fyrir hús við Urðarvegi til
að hægt væri að moka af þök-
um húsanna sem þar voru að
hverfa í snjó. Auðvitað verða
líka ýmis spaugileg atvik á
vegi manns í þessu starfi en
oft eru þetta neyðarlegar að-
stæður sem fólk lendir í og
ekki ber að hafa fleiri orð um“.

Reykvíkingur aðReykvíkingur aðReykvíkingur aðReykvíkingur aðReykvíkingur að
norðan og vestannorðan og vestannorðan og vestannorðan og vestannorðan og vestan

Sigurður Mar er fæddur í
Reykjavík árið 1956 og upp-
alinn þar. Foreldrar hans eru
Vilborg Sigurðardóttir frá Ás-
mundarstöðum á Melrakka-
sléttu og Óskar Mar, fæddur í
Reykjavík, en foreldrar hans
voru héðan að vestan. Föður-
amma hans, Jóhanna Guð-
finnsdóttir Mar, var úr Bol-
ungarvík, en föðurafinn Cæs-
ar Mar var fæddur á Tálkna-
firði en fluttist ungur til Suð-
ureyrar með foreldrum sínum
og systkinum.

„Segja má að ég hafi mikið
til verið alinn upp í sveitinni
norður á Sléttu hjá ömmu
minni, Sigríði Jónsdóttur, og
afa, Sigurði Guðmundssyni
smið frá Grjótnesi, því þar

var ég öll sumur fram á full-
orðinsár. Þaðan á ég góðar
minningar. Lífið á Sléttunni
var sífelld sól og sæla, að því
ég best man, og líklega hef ég
rétt verið níu ára gamall þegar
ég byrjaði að keyra jeppa þar.
Systkini móður minnar
bjuggu einnig þarna og hafa
séð um búskapinn eftir að
gömlu hjónin féllu frá.

Sléttan er tvímælalaust fall-
egasti staður landsins, fuglalíf
með ólíkindum og gott ef þar
býr ekki skemmtilegasta fólk
landsins. Undanfarin ár höf-
um við verið að gera upp hús
sem afi byggði 1918 og allt er
unnið á staðnum. Panillinn er
sagaður niður eftir þörfum og
vinnubrögðin eflaust ekki ólík
þeim sem notuð voru þegar
húsið var byggt þótt áhöldin
séu nútímalegri.

Á veturna gekk ég í Álfta-
mýraskóla, svo lá leiðin í
Menntaskólann í Hamrahlíð
og þaðan í Tækniskóla Íslands
þar sem ég lauk námi í tækni-
fræði árið 1982. Sama ár
kynntist ég konunni minni,
Guðnýju Hólmgeirsdóttur, og
fyrstu ár búskapar okkar
bjuggum við í Reykjavík.
Lengstum vann ég hjá bygg-
ingafyrirtækinu Búlka hf.“

Auglýsing í MoggaAuglýsing í MoggaAuglýsing í MoggaAuglýsing í MoggaAuglýsing í Mogga
„En síðan gerðist það að ég

rak augun í auglýsingu í
Morgunblaðinu þar sem Ísa-
fjarðarkaupstaður auglýsti eft-
ir tæknifræðingi. Ég sótti um
starfið og fékk. Okkar Guð-
nýjar vegna hefði það samt
allt eins getað verið á Sauðár-
króki eða Seyðisfirði því við
vorum ekkert að velta því fyrir

okkur að komast endilega
vestur þótt Guðný ætti þar allt
sitt fólk. Hún er dóttir þeirra
Helgu Hansdóttur og Hólm-
geirs Líndal Magnússonar,
sem lést í febrúar á þessu ári.
Við ákváðum að láta slag
standa og fluttum vestur í júní
1988 og að sjálfsögðu ein-
faldaði það málin verulega að
hér þekktum við marga og
vorum vel kunnug aðstæðum.

Við byrjuðum á því að flytja
á Hlíðarveginn, síðan lá leiðin
inn í Fjörð og þá í Hnífsdal en
síðustu ár höfum við búið í
Stórholti inni í Firði. Þannig
má segja að við séum búin að
prófa alla bæjarhlutana hér við
Skutulsfjörð“, segir Sigurður.

Börnin eru fjögur. Elvar
Már er 26 ára, kvæntur Guð-
rúnu Þorgrímsdóttur og þau
eru búsett í Ólafsvík. Vilborg
Guðrún er 18 ára og stundar
nám í Reykjavík. Helga Lind
er 13 ára en yngstur er Jóhann
Mar, 9 ára.

StjórnsýsluþátturinnStjórnsýsluþátturinnStjórnsýsluþátturinnStjórnsýsluþátturinnStjórnsýsluþátturinn
sífellt umfangsmeirisífellt umfangsmeirisífellt umfangsmeirisífellt umfangsmeirisífellt umfangsmeiri
– Hvernig er starfsemi

Tæknideildar Ísafjarðarbæjar
háttað og hvað felst í því starfi
að vera sviðsstjóri umhverfis-
deildar?

„Við erum þrjú sem vinnum
á Tæknideild Ísafjarðarbæjar.
Auk mín eru þar Stefán Bryn-
jólfsson tæknifræðingur og
Svanhildur Skarphéðinsdóttir
tækniteiknari. Við Stefán
skiptum með okkur starfi
sviðsstjóra á umhverfissviði
og hef ég umsjón með fram-
kvæmdum og rekstri deilda
og stofnana á því sviði. Þar
undir eru t.d. Sorpbrennslu-

stöðin Funi, Slökkviliðið,
áhaldahúsin, götur, holræsi,
vatnsveita, opin svæði og
landbúnaðarmál. Stefán sér
hins vegar um byggingar- og
skipulagsmál.

Þetta er mjög fjölbreytt starf
og ýmislegt sem kemur inn á
borð hjá tæknideildinni. Hafa
verður í huga að sveitarfélagið
er mjög stórt og strandlengjan
eflaust sú lengsta sem fyrir-
finnst hjá íslensku sveitarfé-
lagi. Verkefnin bera nokkurn
keim af því. Þannig eru t.d.
skipulagsmál á Hornströnd-
um á okkar könnu því þar
gilda auðvitað sömu lög og
reglur um byggingar og ann-
ars staðar. Mest gengur þetta
nú samt út á að halda þessu
kerfi öllu saman gangandi, sjá
um götur, holræsi og vatns-
veitur.

Meindýraeyðing fellur líka
undir okkar verksvið og er
þar aðallega um að ræða förg-
un á rottum og villiköttum.
Við höfum verktaka sem sér
um að eitra reglulega í holræsi
og halda þannig rottum niðri.
Þær fyrirfinnast í öllum kerf-
um, sérstaklega í kringum
matvælaframleiðslu þar sem
þær hafa nægilegt æti. Haga-
músunum, sem verið hafa til
vandræða í haust, reynum við
að koma af okkur og teljum
að þær séu ekki á okkar vegum
heldur væntanlega bara skap-
ara síns o.s.frv.

Annars er það nú svo, að
verkefnin fara líka dálítið eftir
árstíðum. Nú höfum við t.d.
verið í óðaönn að setja upp
jólatré og jólaskreytingar. Það
kemur fyrir að maður hittir
þessa karla hjá Reykjavíkur-
borg sem eru að fást við sömu

50.PM5 19.4.2017, 09:508



MIÐVIKUDAGUR 12. DESEMBER 2001      9

hluti og þeir hreinlega gapa
yfir þeim fjölbreytileika sem
við erum að fást við hérna
fyrir vestan. Þeir eru meira að
vinna á einhverju einu ákveð-
nu sviði en sjá ekki um allt
heila klabbið eins við.

Svo er það stjórnsýsluþátt-
urinn sem alltaf er að verða
umfangsmeiri og tímafrekari
með flóknari lögum og reglu-
gerðum og óhætt er að segja
að skriffinnskan hafi aukist
heilmikið. Við sitjum þó ekki
á rassinum á skrifstofunni all-
an liðlangan daginn, því alltaf
þarf að kíkja á hina og þessa
staði til að skoða, kanna og
meta hin ýmsu mál.“

Stærsta verkefniðStærsta verkefniðStærsta verkefniðStærsta verkefniðStærsta verkefnið
framundanframundanframundanframundanframundan

– Er Ísafjarðarbær í ein-
hverjum stórframkvæmdum
um þessar mundir?

„Nei, það er kannski ekki
hægt að tala um stórfram-
kvæmdir en ýmislegt er þó
verið að gera. Á Flateyri hafa
t.d. verið í gangi miklar fram-
kvæmdir í umhverfismálum
og hefur verið unnið við lag-
færingar á gatnakerfinu þar. Í
sumar var byggður miðlunar-
tankur fyrir vatnsveituna á
Flateyri. Í fyrra voru inntaks-
mannvirki í Klofningsdal lag-
færð þannig að þegar búið
verður að tengja tankinn, þá
eiga Flateyringar að vera vel
settir með vatn. Þarna er búið
að framkvæma fyrir hátt í
hundrað milljónir. Ísafjarðar-
bær hefur kostað lagfæringar
á götum og stéttum ásamt rík-
inu en sjóðurinn Samhugur í
verki setti peninga í umhverf-
isátakið, endurbætur á sund-
lauginni og fleira í umhverfis-
frágangi. Einnig hefur verið
unnið að því að bæta sjóvarnir
við Brimnesveg og næsta
sumar er stefnt að því að klára
kaflann ofan til við íþróttahús-
ið.

Í því sambandi má einnig
nefna, að á undanförnum ár-
um hefur verið unnið að bætt-
um sjóvörnum í öllum byggð-
arlögum sveitarfélagsins og
verður sá þáttur mjög góðu
lagi þegar því verki lýkur. Á
Þingeyri eru engar sérstakar
framkvæmdir í gangi á vegum
bæjarins en búið að að sam-
þykkja leyfi fyrir byggingu á
þremur húsum í atvinnuskyni.
Vissulega er margt sem þyrfti
að gera en eins og flestir vita
hefur bærinn fjárhagslega lítið
bolmagn til framkvæmda.
Þannig er t.d. brýnt að taka
gatnakerfið á Suðureyri í gegn
og koma skipulagi á þau mál.
Sömuleiðis þyrfti að klára
ákveðna hluti á Þingeyri.

Hér á Ísafirði sýnist mér
stærsta verkefnið framundan
vera stækkun á húsnæði
Grunnskóla Ísafjarðar, a.m.k.
samkvæmt stefnu bæjar-
stjórnar.

Nú er að fara í gang hug-
myndasamkeppni meðal arki-
tekta um framtíðarhúsnæði
skólans og vafalaust verður
þarna um mjög stóra fram-
kvæmd að ræða. Einnig þarf
að halda áfram með safna-
húsið. Þar hefur mikið verið

gengara að verktakar séu
fengnir til að vinna þau verk-
efni sem til falla. Annars er
þetta ósköp svipað allt saman.
Þó ber að geta þess að samein-
ing sveitarfélaga árið 1996
breytti auðvitað heilmiklu og
stækkaði verkefnasviðið sem
því nam. Bærinn fór að fást
við hluti sem hann hafði ekki
fengist við áður og er þar nær-
tækast að nefna sveitirnar sem
komu inn við sameininguna.

Annars voru hin sveitarfé-
lögin mikið til að fást við
sömu verkefnin og við, þ.e.
að halda þessum kerfum gang-
andi.Nú hefur Ísafjarðarbær
einn starfsmann á hverjum
þéttbýlisstað fyrir sig og hefur
sá yfir ákveðnum búnaði að
ráða. Þeir sjá um þessi hefð-
bundnu verkefni, svo sem að
fylgjast með götum, holræs-
um og slíku, auk þess að moka
snjó innanbæjar þegar þess
þarf. Á Suðureyri erum við
reyndar með aðkeyptan snjó-
mokstur en þannig gengur
þetta fyrir sig í dag. Ef eitthvað

meira kemur upp á, þá sendum
við starfsmenn héðan frá Ísa-
firði til að sinna því.

Varðandi snjómokstur má
nefna, að þetta er sá liður við
fáum einna helst kvartanir yfir.
Annars kvartar fólk yfirleitt
lítið og sýnir oft ótrúlega þol-
inmæði, t.d. í efri hverfum
bæjarins þar sem erfitt er að
moka. Í fjárhagsáætlun eru
gjöld vegna snjómoksturs
miðuð við reynslu fyrri ára en
hins vegar getur sá kostnaður
rokið upp úr öllu valdi ef nátt-
úruöflin eru þannig stemmd.
Menn reyna að sjálfsögðu að
moka á sem hagkvæmastan
hátt en það er ekki spurning
að það þarf að moka. Strætó-
leiðin er látin hafa forgang og
eins er hreinsað í kringum
stofnanir. Að því loknu er farið
í að hreinsa í kringum atvinnu-
fyrirtæki og íbúðargötur mok-
aðar en raunin er sú að stund-
um náum við bara að halda
strætóleiðinni opinni.

Annað sem má nefna varð-
andi breytingar á verkefnum

tæknideildarinnar varðar
sveitirnar sem komu inn við
sameiningu sveitarfélaganna
árið 1996. Við höfum núna
starfandi landbúnaðarnefnd
sem er sveitarfélaginu til ráð-
gjafar. Slík nefnd var ekki til
hjá Ísafjarðarkaupstað enda
lítill búskapur stundaður inn-
an marka hans nema í þá helst
í Hnífsdal og Arnardal. Ég sit
fundi landbúnaðarnefndar en
helstu verkefni hennar eru
fjallskil, forðagæsla, ásetn-
ingur búfjár og eyðing refa og
minka, auk þess sem nefndin
fer yfir girðingar eins og fram
kemur í fundargerðum. Það
verður að segjast eins og er,
að landbúnaðarmálin eru
mjög skemmtileg og þar
kynnist ég allt annarri hlið á
starfinu“.

Lífið ljúfa í FljótavíkLífið ljúfa í FljótavíkLífið ljúfa í FljótavíkLífið ljúfa í FljótavíkLífið ljúfa í Fljótavík
Líkt og fegurðardrottning-

arnar segir Sigurður að helstu
áhugamálin séu lestur góðra
bóka og ferðalög:

„En í alvöru talað, þá finnst

mér skemmtilegast að fara í
sveitina norður á Sléttu og
reyni að komast þangað á
hverju sumri enda er þetta svo
mikill partur af manni. Svo
förum við fjölskyldan líka
a.m.k. einu sinni á sumri norð-
ur í Fljótavík og búum þá á
Atlastöðum þar sem forfeður
Guðnýjar bæði í móðurætt og
föðurætt bjuggu. Núna eru
það nokkrar fjölskyldur sem
eiga húsið saman og þarna
dveljum við í eina til tvær
vikur yfir sumartímann og
höfum það alveg sérdeilis gott
enda er þar nóg að bíta og
brenna.

Í Fljótavíkinni er auðveld-
lega hægt að loka sig frá um-
heiminum. Ekkert sjónvarp er
til staðar og í símanum heyrist
aldrei þar sem aðeins er hægt
að ná símasambandi með tölu-
verðum kúnstum. Þarna
gleymast auðveldlega staður
og stund. Maður étur þegar
maður er svangur og sefur
þegar maður er þreyttur. Þetta
er hið ljúfa líf í hnotskurn“.

gert en nauðsynlegt er að ljúka
því verki svo fljótt sem auðið
er“.

Verður flottastiVerður flottastiVerður flottastiVerður flottastiVerður flottasti
staður bæjarinsstaður bæjarinsstaður bæjarinsstaður bæjarinsstaður bæjarins

– Byggingarmál hafa löng-
um verið til umræðu á Ísafirði
og kvartað yfir því að hér væri
hvergi hægt að byggja …

„Já, hér hefur verið ákveðin
kyrrstaða síðan árið 1988 þeg-
ar byrjað var að byggja í Selja-
landinu sem fór síðan eins og
það fór. Hins vegar er tilbúið
deiliskipulag fyrir heilt íbúð-
arhverfi á Skeiðinu inni í Firði
og ýmsir möguleikar í boði
fyrir þá sem vilja byggja.
Þarna er gert ráð fyrir einbýlis-
húsum, raðhúsum og parhús-
um og það er ekki spurning
að þetta verður flottasti staður
bæjarins ef það verður byggt
þarna.

Enn sem komið er hefur
aðeins ein umsókn borist þar
sem sótt var um átta lóðir en
nokkuð hefur verið um fyrir-
spurnir. Kannski hefði mátt
ætla að menn væru áhugasam-
ari þegar loksins bjóðast
byggingarlóðir en á það er að
líta að tekjur hafa lækkað
hérna og fasteignaverð sömu-
leiðis. Auk þess hefur þróunin
í atvinnumálum líka sitt að
segja og eðlilega hugsa menn
sig tvisar um áður en þeir
leggja út í húsbyggingar.

Hvað Seljalandshverfið
varðar, þá er stefna bæjarins
sú að halda áfram með upp-
byggingu þess íbúðarhverfis.
Nú er vinna við nýtt snjóflóða-
hættumat á lokastigi og hefur
Ísafjarðarbær tíu ár til að
bregðast við matinu sem þar
verður lagt fram. Þarna liggur
ekkert annað fyrir en að
byggja snjóflóðavarnargarð.
Að því verki loknu opnast sá
möguleiki að nýju að halda
áfram með uppbyggingu
Seljalandshverfisins enda
liggja þegar heilmiklir pen-
ingar þar í götum, lögnum og
fleiru. Hlutverk varnargarðs-
ins verður þannig tvíþætt, ann-
ars vegar að verja þá byggð
sem fyrir er og hins vegar að
gera mönnum kleift að byggja
meira. Spurningin er bara hve-
nær framkvæmdir við garðinn
hefjast.

Til gamans má einnig
nefna, að mikil uppbygging
hefur átt sér stað inni í Tungu-
skógi í sumar og þar hefur
hver sumarbústaðurinn risið
á fætur öðrum. Svæðið þar er
nánast fullbyggt en sá mögu-
leiki er alltaf fyrir hendi að
stækka það. Fram hafa komið
hugmyndir um slíkt enda eru
menn mjög áhugasamir um
að fá að byggja í þessum sælu-
reit sem Tunguskógurinn er“.

Mikil uppbyggingMikil uppbyggingMikil uppbyggingMikil uppbyggingMikil uppbygging
síðasta áratugsíðasta áratugsíðasta áratugsíðasta áratugsíðasta áratug

– Hafa verkefnin breyst eitt-
hvað á þeim þrettán árum sem
Sigurður hefur verið í þessu
starfi?

„Meginþátturinn er alltaf sá
sami, þessi almenni rekstur,
en aðalbreytingin er líklega
sú, að bærinn er sífellt minna
í framkvæmdum sjálfur og al-

Jóhanna Kristjánsdóttir og Sigrún Gerða Gísladóttir. Þorbjörg Auður Sigþórsdóttir og Sigurður J. Hafberg.

Reynir Traustason, rithöfundur og blaðamaður í hópi
sveitunga sinna af betra kyninu.

Jón Grímsson, ævintýramaður, sem er ein af söguhetjun-
um í bók Reynis var á meðal gesta í Vagninum.

Kátt á „krá allraKátt á „krá allraKátt á „krá allraKátt á „krá allraKátt á „krá allra
landsmanna“landsmanna“landsmanna“landsmanna“landsmanna“

Glatt var á hjalla á laugardagskvöldið á krá allra
landsmanna, Vagninum á Flateyri, þegar þar var varpað
„menningarsprengju“ með ýmislegu innihaldi. Eftir
flutning skemmtidagskrár og sýningu brota úr myndinni
Í faðmi hafsins var dansað fram á nótt. Myndirnar sem
hér fylgja voru teknar í fagnaðinum. Fleiri myndir
munu birtast í svipmyndum á bb.is.

Eiríkur Finnur Greipsson var á meðal gesta í Vagninum.
Hér er hann annaðhvort í tölvuleik í Gemsanum eða að
taka við skilaboðum frá viðskiptavinum sparisjóðsins.

Reynir Traustason og Lýður Árnason læknir í spurninga-
keppni kvöldsins.

Að sjálfsögðu var mikið sungið í Vagninum á laugardags-
kvöld líkt og oft áður.
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Feðgar úr ArnardalFeðgar úr ArnardalFeðgar úr ArnardalFeðgar úr ArnardalFeðgar úr Arnardal
sem allir gefa út fyrir jólinsem allir gefa út fyrir jólinsem allir gefa út fyrir jólinsem allir gefa út fyrir jólinsem allir gefa út fyrir jólin
Feðgarnir Eyvindur P. Eiríks-

son úr Arnardal í Skutulsfirði og
synir hans tveir, Eyjólfur og Erp-
ur, eiga margt sameiginlegt. Allir

hafa þeir komið býsna nálægt
pólitík og eru allir á sama væng

stjórnmálanna. Ekki eru þeir
feðgar guðhræddir, því allir eru
þeir í Ásatrúarfélaginu, þó þeir

séu að vísu misheiðnir.
Þeir feðgar eru listhneigðir með

eindæmum og gefa allir út efni
nú fyrir jólin. Eyjólfur gefur út

rappplötuna „Stormurinn á eftir
logninu“ undir nafninu Sesar A,

Erpur gefur út nýja plötu með
hljómsveit sinni, XXX Rottweil-

erhundum, en Eyvindur bætir
um betur og gefur út hljómdisk

og ljóðabók.

HeiðinHeiðinHeiðinHeiðinHeiðin
viðhorf ríkjandiviðhorf ríkjandiviðhorf ríkjandiviðhorf ríkjandiviðhorf ríkjandi

„Ég gef út bókina „Óreiðum
augum“, það sem ég kalla
heiðin ljóð eða ljóðstef“, segir
Eyvindur. „Ekki þannig að þau
séu um æsi, þau eru heiðin í
almennum skilningi, fjalla um
náttúruna á þeim nótum að
hún sé lifandi og við hluti af
henni.“

– Þannig að sannkristnir
menn þurfa ekki að óttast bók-
ina?

„Nei, alls ekki. En þessi við-
horf eru í eðli sínu heið-
in, skyldust náttúrutrú og við-
horfum Indjána, allt er hluti af
eilífri hringrás, allir menn líka,
enginn rasismi til þar. Kristnin
bendir frekar beina línu upp,
maðurinn einn hefur eilífa sál,
jarðlífið er eiginlega táradalur
og stefnan sett á himnaríki,
sem reyndar aðeins útvaldir
komast í.

Guð kristinna gefur (karl)
manninum náttúruna alla að
ráðskast með. Það gerum við
svo sannarlega í dag með ófyr-
irséðum afleiðingum, í versta
falli skelfilegum.“

Þriggja bálka bókÞriggja bálka bókÞriggja bálka bókÞriggja bálka bókÞriggja bálka bók
Með ljóðabók Eyvindar

fylgir vandaður hljómdiskur.
Þar les hann ljóðstef sín undir
tónstefjum Hilmars Arnar
Hilmarssonar tónskálds. „Hil-
mar er gífurlega afkastamikill
og á meðal annars fjölda stefja
á lager. Ég lét hann fá texta
mína og hann valdi stefin. Af-
raksturinn er þessi hljómdisk-
ur.

Bókin er heild í þrem þátt-
um með sextán ljóðstef hver.
Það tekur um klukkustund að
hlusta á diskinn, sem fylgir
bókinni. Fyrst er forspil og
frekar létt er yfir fyrsta ljóða-
þættinum, eins konar náttúru-
lof, heitir Fögur Fold og Fljót.
Síðan er millispil og því næst
annar þáttur þyngri, Lurkum
Lamda Líf. Þá er enn millispil
og að lokum þriðji og síðasti
bálkurinn, Heiður Himinn og
Hvel [ljóst má vera, að hér er
gert ráð fyrir „sunnlenskum“
framburði]. Hann er aftur
léttari en þó er spurt spurn-
inga.“

Stormurinn á eftir...Stormurinn á eftir...Stormurinn á eftir...Stormurinn á eftir...Stormurinn á eftir...

Þeir bræður Eyjólfur og
Erpur gefa hvor út sína rapp-
plötuna fyrir þessi jól. Eyjólf-
ur hefur að sögn föður síns og
bróður verið rappandi síðan
hann var átta ára gamall. Um
tíma hefur hann rappað undir
listamannsnafninu Sesar A og
lét nú loks verða af því að
gefa út plötu.

„Það var löngu kominn tími
á þetta“, segir Eyjólfur. „Ég
hef lengi ætlað að gefa út plötu
en af ýmsum ástæðum hefur
útgáfan dregist. Mér hefur
gengið illa að verða mér úti
um útgáfufyrirtæki og hef
ekki heldur komist í aðstöðu
til að taka upp efni. Það var
svo um árið sem ég gat komið
mér upp hljóðveri og stofnaði
mína eigin útgáfu. Sú heitir
Boris og hennar fyrsta verk
var að gefa út þessa plötu
mína, Storminn á undan logn-
inu.

Merkingin á bak við þennan
titil er margþætt. Þarna er ég
náttúrlega að snúa út úr hinu
þekkta orðtaki „lognið á und-
an storminum“. Að auki finnst
mér þetta eiga ágætlega við
mig, því ég hef lengi verið að

reyna að koma minni tónlist
frá mér og hefur loks tekist
það núna og geri það þá með
svolitlum látum.

Aðalástæðan fyrir nafninu
er samt sú að mér hefur fundist
vera mikil gróska í hipphoppi
á Íslandi og svo virðist sem
íslenskan sé komin með yfir-
höndina í textagerð. Hipp-
hoppið hefur hingað til haldið
sig að mestu neðanjarðar en
það er óðum að breytast. Það
má því búast við stormi á eftir
því logni sem hefur verið að
undanförnu.“

Aukaatriði aðAukaatriði aðAukaatriði aðAukaatriði aðAukaatriði að
ná fyrir kostnaðiná fyrir kostnaðiná fyrir kostnaðiná fyrir kostnaðiná fyrir kostnaði

– Er ekki gífurlega kostnað-
arsamt að gefa út plötu á eigin
vegum?

„Jú, að vísu, en þetta er
orðið ódýrara en var fyrir
nokkrum árum. Þetta hefur
samt mikil áhrif á budduna og
þurfti ég að punga út á fjórða
hundrað þúsund krónum til
að platan gæti orðið að veru-
leika. Það er mest bara fram-
leiðslukostnaður, því ég tók
plötuna upp sjálfur og margir
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félagar mínir gáfu vinnu sína
við til dæmis hönnun á um-
slagi og heimasíðu (www.ses-
ar-a.com). Platan kemur út
bæði á vínil og geisladiski.

Ég geri mér ekki miklar
vonir um að ná kostnaðinum
til baka, enda finnst mér það
vera algert aukaatriði. Ég verð
náttúrlega manna glaðastur ef
fólk kaupir plötuna, en það er
frekar vegna þess að þá veit
ég fólk kann að meta hana.
Þetta er nokkuð sem mig er
búið að dreyma um í nokkur
ár og ég sé ekki eftir einni
einustu krónu.“

Hellingur afHellingur afHellingur afHellingur afHellingur af
rottweilerhundumrottweilerhundumrottweilerhundumrottweilerhundumrottweilerhundum

Erpur Eyvindarson hefur
líka látið að sér kveða í ís-
lenska hipphopp-heiminum.
Hljómsveitin XXX Rottweil-
erhundar, sem hann er félagi
í, sigraði í Músiktilraunum
Tónabæjar fyrir hálfu öðru ári
og er um þessar mundir að
gefa út sína aðra breiðskífu.

„Ég kynntist rappinu á sín-
um tíma í gegnum Eyjólf
bróðir og hef verið að rappa
síðan eða í meira en tíu ár.
Fyrir nokkrum árum var eigin-
lega enginn að rappa á ís-
lensku og ég var einn fárra
sem sömdu á því tungumáli.
Svo kynntist ég nokkrum
strákum úr Árbænum sem
voru í mjög svipuðum pæling-
um og ég. Við stofnuðum sam-
an þessa hljómsveit sem vann
síðan Músiktilraunir.

Sigurinn vakti mikla athygli
á hljómsveitinni og íslensku
rappi almennt. Okkur bauðst
strax plötusamningur og á
endanum var samið við Japis.
Eins og frægt er orðið gátu
þeir ekki staðið við ýmsa hluti
og voru farnir að ritskoða texta
hljómsveitarinnar. Þá var
brugðið á það ráð að semja
við Skífuna.

Það er svolítið fyndið að
við skyldum hafa samið við
Skífuna sem sumir telja tákn-
gerving alls hins illa í íslensk-
um tónlistariðnaði. En eins
og Bubbi Morthens sagði eitt
sinn við mig, þá skiptir sá
boðskapur og sú tónlist sem
maður reynir að koma til skila
mestu máli. Ef útgefandinn
stendur við gefin loforð og
ritskoðar ekki listamennina,
þá skiptir annað litlu máli.“

Uppgangur hjáUppgangur hjáUppgangur hjáUppgangur hjáUppgangur hjá
íslenskumælandiíslenskumælandiíslenskumælandiíslenskumælandiíslenskumælandi

röppurumröppurumröppurumröppurumröppurum

Þeir bræður eru sammála
um það að íslenska sé eðli-
legasta tungumálið fyrir ís-
lenska rappara að yrkja á.
Erpur er einn þeirra sem hafa
flutt rímur á þessu forna máli
og Rottweilerhundarnir hafa
verið ákveðnir brautryðjendur
á þessu sviði. Hann segir að
íslenska henti afskaplega vel
til rapps.

„Ég hef aldrei skilið hvers
vegna í ósköpunum Íslending-
ar rappa á ensku. Sem betur
fer er viðhorfið að verða eins
og í Danmörku, Svíþjóð og
Evrópu allmennt, þar sem þeir
rapparar sem vilja láta taka

sig alvarlega rappa á móður-
málinu. Þeir sem rappa á
ensku eru yfirleitt að stíla út á
erlendan markað og stefna á
að gera það gott í Bandaríkj-
unum. Það er nokkuð sem ég
hef aldrei skilið, því Banda-
ríkjamenn eiga miklu meira
en nóg af röppurum og hafa
ekkert með einhver „ghetto-
wannabe“ að gera.

Ég er sammála Eyjólfi um
að það hafi verið mikill upp-
gangur í íslensku rappi að
undanförnu. Ég vil meina að
það sé að minnsta kosti að
hluta til sigri okkar í Músiktil-
raunum að þakka. Það sama
gerðist þegar þungarokk-
hljómsveitin Mínus vann árið
áður, þá risu upp „hardcore“
rokkbönd út um allt. Eftir að
við unnum hefur íslenskt rapp
orðið miklu fyrirferðarmeira
og nú eru þeir sem voru lélegir
enskumælandi rapparar orðir
að lélegum íslenskumælandi
röppurum.“

NorðlendingarNorðlendingarNorðlendingarNorðlendingarNorðlendingar
rappa á íslenskurappa á íslenskurappa á íslenskurappa á íslenskurappa á íslensku

Eyjólfi og Erpi hefur lengi
verið mikið kappsmál að
breiða út fagnaðarerindið um
íslenskt rapp. Þannig sáu þeir
fyrir nokkrum árum um þátt á
Rás 2 sem bar nafnið Skjald-
bakan og lék að stórum hluta
evrópskt rapp. Eyjólfur segist
taka eftir miklum áhrifum
þessa þáttar. „Við vorum ekk-
ert að spá í að Rás 2 sendir
náttúrlega út um allt land og
því heyrðist þátturinn víða.
Hann var býsna vinsæll á
mörgum stöðum, í það minn-
sta sagði einn plötusnúður á
Akureyri mér frá því að þar
væri hann í hávegum hafður.“

Erpur samsinnir þessu og
bætir við: „Enda hef ég aldrei
heyrt eyfirskt rapp á öðru
tungumáli en íslensku. Svo
var íslenskumælandi rapp-
hljómsveit frá Ólafsfirði að
taka upp í hljóðveri hjá Eyjólfi
um daginn, svo það virðist
þykja flott meðal Norðlend-
inga að rappa á íslensku.“

Hundheiðnir feðgarHundheiðnir feðgarHundheiðnir feðgarHundheiðnir feðgarHundheiðnir feðgar

Seint er hægt að segja um
þá Eyvind, Eyjólf og Erp að
þeir séu guðhræddir menn
enda eru þeir allir í Ásatrúar-
félaginu. Eyvindur gegnir em-
bætti Vestfirðingagoða fyrir
félagið, þótt það sé mest heið-
urstitill, en bræðurnir taka
heiðni sína mátulega hátíð-
lega, enda eru heiðnir menn
frjálsir að sinni trú.

„Ég lít ekki beinlínis á mig
sem heiðinn mann“, segir Erp-
ur. „Við Eyjólfur fórum saman
á sínum tíma og skráðum okk-
ur úr þjóðkirkjunni, fannst þá
betra að láta Háskólann fá
peningana heldur en þjóð-
kirkjuna. Svo kom að því, eftir
að við höfðum farið á nokkur
blót hjá Ásatrúarfélaginu, að
okkur fannst enn betra að láta
félagið hafa peningana.“

Ísland fram-Ísland fram-Ísland fram-Ísland fram-Ísland fram-
tíðarinnar?tíðarinnar?tíðarinnar?tíðarinnar?tíðarinnar?

Ljóst er að feðgarnir eru
ólatir við að yrkja ljóð og

texta. Í mörgum þeirra felst
ádeila á þjóðfélagið og þau
gildi, sem margir telja þau
einu réttu. Á stundum eru heil-
ög vé vestrænna manna gagn-
rýnd í verkum feðganna og
lenti Eyvindur í því í ár að fá
ekki útgefna bók vegna þess
að hún væri svo mikil „á-
deila“. Samt hefur hann ný-
lega fengið Laxnessverðlaun-
in og verið tilnefndur til ís-
lensku bókmenntaverðlaun-
anna.

„Ég átti gamalt uppkast um
kjarnorkuvetur, skrifaði síðan
nýtt verk upp úr því en þó
ólíkt. Það er undir vissum
áhrifum frá „Sögu þjónustu-
stúlkunnar“ eftir Margaret At-
wood, sem sagði í viðtali að
hún hefði tekið nokkra áber-
andi þætti í bandarísku þjóðlífi
og fylgt þeim eftir og árang-
urinn hefði orðið rökrétt lýs-
ing á óhugnanlegu bókstaf-
strúarsamfélagi. Ég fæst ekki
við trúarbrögðin hér en fylgi
hugsanlegri neikvæðri þróun
stjórnmála og umhverfismála
á Íslandi. Komið er glerþak
yfir innri Reykjavík og þar
geta búið og notið atvinnu og
velferðar þeir einir, sem eiga
peninga og fylgja Stóra Flokk-
num. Hinir búa úti í „Hverf-
unum“, þar sem ríkir mengun
og stjórnleysi og þangað
hrekjast öll vandamálin. Enn
utar er svo þessi alræmda
„Landsbyggð“, sem virðist
mannauð.

Aðalpersónan er maður í
góðri stöðu í kerfinu sem lend-
ir loks upp á kant við það
vegna réttlætiskenndar sem
ekki hefur tekist að uppræta.
Hann gerir uppreisn, sem mis-
tekst, lendir í þrengingum og
að lokum flýr hann glerborg-
ina og leitar vestur, „heim“.
Seinast í sögunni verður svo
einhvers konar stórslys,
Reykjavíkurhiminninn brotn-
ar, kona mannsins og dóttir
og fleiri flýja borgina og halda
vestur í leit að manninum. Þá
er hann orðinn dauðveikur en
framtíðin býr í fólkinu sem er
enn á leiðinni.“

Sovésk ritskoðun?Sovésk ritskoðun?Sovésk ritskoðun?Sovésk ritskoðun?Sovésk ritskoðun?

„Ég sýndi í vor „Vöku-
mönnum“ handritið, nokkuð
hrátt að vísu, til að fá á hreint
hvort áhugi væri á verkinu.
Sögunni var hafnað, hún var
svo mikil ádeila! Ég hef sýnt
verkið færum bókmennta-
mönnum sem segja mér að
þetta sé merkileg saga sem
eigi skilið að komast út.

Hér er því ekki á ferðinni
annað en hrein og klár pólitísk
ritskoðun. Þá dettur mönnum
í hug illræmd ritskoðun Sov-
étsins sáluga. En ekki þarf
slíkt til, ritskoðun er víða sterk
og á Vesturlöndum er mark-
aðurinn látinn stjórna henni. Í
skjóli hans má útiloka hvað
sem er. Við andófsmenn hér
erum þó ekki settir inn eða
pyntaðir og skotnir, eins og
reyndar er algengt víða um
heim, ekki síst í þeim ríkjum
Mið- og Suður-Ameríku þar
sem Bandaríkjamenn eiga
flest og ráða öllu.

Jú, ég vissi auðvitað, að
Vaka er hirðútgáfa Davíðs
Oddssonar og félaga og þeir

þola sko ekki mikla gagnrýni.
„Þetta verður ekki liðið!“
Þannig hljóðar dagskipunin
nú þegar menn hyggjast nota
sér lögvernduð réttindi, til
verkfalla til dæmis.

Það mátti samt mig dauð-
legan svíkja, að þetta einka-
vinaríki Davíðs væri orðið
svona lágkúrulegt, kerfið hans
svo hrætt um sig. Og ég hvorki
neinn stórkall né formaður Ör-
yrkjabandalagsins! Vinir mín-
ir hlæja og segja að ég verði
bara að gefa þetta út í Samis-
dat, eins og það var kallað í
Sovét, það er óopinbert og
látið ganga milli manna.

Það dapurlegasta er auðvit-
að, að tveir þriðju hlutar þjóð-
arinnar skuli vera hrifnir af
slíku stjórnkerfi fárra gróða-
gaura. Eða er allt liðið orðið
svona skíthrætt? Þá þarf held-
ur ekkert nafnlaust skrifborðs-
fífl til að strika rautt í allt, sem
stalínarnir og búsharnir og
davíðarnir segja að „ekki verði
liðið“. Allt orðið sjálfvirkt. Og
landsþing Stóra Kerfisflokks-
ins ekki annað en jarmandi
sauðahjörð, hyllandi sinn For-
ingja, sjálfan Stórapabba.
Ömurrrlegt!“

Skuldar öðrumSkuldar öðrumSkuldar öðrumSkuldar öðrumSkuldar öðrum
sem berjastsem berjastsem berjastsem berjastsem berjast

Eyjólfur er föður sínum
enginn eftirbátur í róttækn-
inni. Hann segir ómögulegt
annað en að setja einhverjar
skoðanir inn í rapptexta sína.

„Maður þarf ekkert alltaf
vera að gagnrýna, heldur er
líka hægt að sá spurningum í
huga fólks. Það er eitthvað
sem margir virðast ekki fatta,
að það er ekkert athugavert
við það að setja spurninga-
merki aftan við allan „sann-
leika“. Menn geta orðið ansi
uppstökkir þegar efast er um
gildi sem farið er að líta á sem
hin einu sönnu. Það er margt

sem er orðið bannað að gagn-
rýna og efast um.

Víða um heim eru menn að
berjast fyrir mannréttindum.
Mjög oft kemst þetta fólk ekki
að í neinum miðlum og getur
ekki komið sínum boðskap á
framfæri. Mér finnst eins og
ég skuldi þessu fólki það að
ég ljái þeim mína rödd, þó
ekki sé nema í nokkrar sek-
úndur í hverju lagi. Ef ég geri
það ekki, þá fæ ég bara sam-
viskubit.“

Einn kemst af enEinn kemst af enEinn kemst af enEinn kemst af enEinn kemst af en
milljón sitja eftirmilljón sitja eftirmilljón sitja eftirmilljón sitja eftirmilljón sitja eftir

„Rappið er náttúrlega rót-
tækt í eðli sínu og byrjaði neð-
anjarðar“, segir Eyjólfur. „Að
vísu byrjaði upprunalega
hipphoppið sem hálfgerð
partímúsik, en fljótlega fóru
menn í Bronxhverfi New York
borgar að tala um umhverfið
og yrkja í realismastíl. Menn
fóru að tala um hverfin sem
þeir bjuggu í, sem voru oftast
ekki ýkja falleg, bílhræ út um
allt og menn í dópi og alger
örbirgð oft á tíðum. Rapparar
fóru að spyrja sig hvers vegna
þetta væri svona.

Í þessum hverfum eiga
menn sér enga framtíð og
vestrænn hugsunarháttur hef-
ur kennt þeim að eina leiðin
út úr örbirgðinni sé að eignast
peninga, og það geta fæstir.
Það eru helst þeir sem geta
eitthvað í körfubolta, já eða
þeir komast eitthvað í
skemmtanabransanum.

Því miður er það mjög al-
gengt að þeir sem slá í gegn
gleyma uppruna sínum. Það
er þá einn sem kemst af en
milljón sitja eftir. Að sjálf-
sögðu þyrftu menn frekar að
reyna að berjast fyrir bættu
samfélagi. En margir virðast
halda að þessu samfélagi sé
ekki viðbjargandi og þess
vegna eigi maður bara að
reyna að redda sér og sínum

nánustu.“

Aðskilnað, ekkiAðskilnað, ekkiAðskilnað, ekkiAðskilnað, ekkiAðskilnað, ekki
seinna en núseinna en núseinna en núseinna en núseinna en nú

Allir eru feðgarnir sammála
um að skilja beri að ríki og
kirkju. Eyvindur segir það fár-
ánlegt, að einn sértrúarsöfn-
uður, þótt stór sé, fái milljarða
af almannafé á meðan hinir
fái ekki neitt. „Og það bara út
af aldalangri hefð fyrir því að
fólk sé kúgað til að gefa fé til
kirkjunnar eða kirkjan hamstri
eignir á allan hátt.

Meirihluti þjóðarinnar hef-
ur verið fylgjandi aðskilnaði,
þar á meðal margir kirkjunnar
menn. Samt hefur Alþingi
ekki séð ástæðu til að taka
málið upp fyrr en loks nú,
þegar hann Addi okkar í
Frjálslynda flokknum ákveð-
ur að berjast fyrir þessu. Hér
áður fyrr var viðhorfið vissu-
lega annað og kirkjan mikil-
væg samfélagsleg stofnun,
þótt það væri reyndar af því
að öll önnur trú var stranglega
bönnuð, nákvæmlega eins og
hjá talíbönum og öðrum slík-
um. Prestar höfðu mörgum fé-
lagslegum störfum að gegna
en nú er þeim í raun ekkert
eftir skilið annað en trúboð,
sem ætti reyndar ekki að
þekkjast. Það á hver að vera
frjáls að sinni trú.

Við höfum kennara og próf-
dómara, sálfræðinga og fé-
lagsfræðinga, sérmenntað
fólk í öllum greinum. Eða er
það ekki fáránlegt að mér
skuli sendur, bara svona sjálf-
virkt, lúterskur prestur ef ég
er að skilja, er í fangelsi eða á
sjúkrahúsi, ellegar lendi í öðr-
um hremmingum?!“

Synirnir tveir samsinna
þessu, enda virðist margt líkt
með þessum feðgum úr Arnar-
dal við utanverðan Skutuls-
fjörð við Djúp.
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Gísli H. Guðjónsson réttarsálfræðingur, sem hefur lengi verið búsettur í Bret-
landi, er löngu víðkunnur fyrir störf sín. Þau tengjast mörgum umtöluðustu dóms-
málum síðustu áratuga, svo sem máli fjórmenninganna frá Guildford og sexmenn-

inganna frá Birmingham, Birgittumálinu í Noregi og nú síðast morðinu á sjón-
varpsstjörnunni Jill Dando. Gísli hefur sérhæft sig í fölskum og óáreiðanlegum
játningum og starfar jöfnum höndum fyrir lögreglu, ákæruvaldið og verjendur.

Auk þess vinnur hann að meðferð geðsjúkra og sinnir kennslu og skriftum.
Barátta þeirra sem sitja ranglega dæmdir í fangelsi er aldrei auðveld. Ekkert

réttarkerfi er óskeikult og þeim sem sitja við stjórnvölinn er illa við að mistök
þeirra séu dregin fram í dagsljósið.

Í bók Önnu Hildar Hildibrandsdóttur má lesa ótrúlegustu frásagnir af fjölda
mála sem Gísli hefur komið að. Lesendum gefst einstakt tækifæri til að kynnast

brautryðjandastarfi þessa merka Íslendings sem hefur brotist til mennta og áhrifa
úti í hinum stóra heimi og fylgst með baráttu hans fyrir réttlæti og réttaröryggi.

Bókarhöfundurinn Anna Hildur Hildibrandsdóttir á ættir sínar að rekja til
Ísafjarðar. Hún er dóttir Jónu Valgerðar Höskuldsdóttur, sem er dóttir Höskuldar

Árnasonar gullsmiðs. Í föðurætt liggja rætur til Súgandafjarðar þar sem Ásgeir
Jónsson langafi hennar bjó. Maki Önnu Hildar er Gísli Þór Guðmundsson (sonur

Guðmundar Gíslasonar og Rögnu Sólberg) og bjuggu þau saman á Ísafirði á
árunum 1982-83. Þau eru búsett í London ásamt tveimur dætrum sínum.

Anna Hildur lauk B.A.-prófi í íslensku frá Háskóla Íslands árið 1990, kennslu-
réttindanámi ári síðar og meistaranámi í útvarpsvinnslu frá Goldsmith’s College í

London árið 1995. Hún fluttist til Lundúna haustið 1991 og starfaði lengi sem
fréttaritari Bylgjunnar og Stöðvar 2 og síðar Ríkisútvarpsins. Auk þess hefur Anna

Hildur starfað að þáttagerð fyrir breskt og japanskt sjónvarp. Hún var einn stofn-
enda ITAT-hópsins í London og framkvæmdastjóri hans um árabil. Anna Hildur

rekur nú umboðsskrifstofu fyrir tónlistarmenn jafnframt því sem hún sinnir
fjölmiðlastörfum. Hún hefur skrifað fjölda greina í íslensk blöð og tímarit.

Hér fara á eftir kaflar úr bókinni, þar sem Gísli Guðjónsson segir frá tveimur
málum sem til kasta hans hafa komið.

RéttarsálfræðingurinnRéttarsálfræðingurinnRéttarsálfræðingurinnRéttarsálfræðingurinnRéttarsálfræðingurinn
bæði erfitt og kvalafullt. Hún
var vændiskona og hann hélt
því fram að hún hefði látið
hann horfa á kynlífsleiki henn-
ar með viðskiptavinum sín-
um.

Á þeim rúmu átján mánuð-
um sem hann sat í gæsluvarð-
haldi á árunum 1983-1984 ját-
aði hann á sig hundruð morða
sem átt höfðu sér stað hér og
þar um Bandaríkin. Í Texas
var settur á laggirnar sérstakur
verkefnahópur og lögreglu-
menn víðsvegar að úr Banda-
ríkjunum komu til að yfir-
heyra Henry Lee. Við rann-
sókn flestra þeirra morða sem
hann játaði á sig höfðu ekki
komið fram neinar vísbend-
ingar sem leiddu lögreglu á
spor morðingjanna. Henry
Lee spann líka upp sínar eigin
játningar, meðal annars að
hann hefði myrt fyrrverandi
verkalýðsleiðtoga, Jimmy
Hoffa, og að sér hefði verið
borgað fyrir að myrða Jimmy
Carter, þáverandi Bandaríkja-
forseta.

Lögregla hélt því fram að
Henry Lee byggi yfir sérstakri
vitneskju um marga þá glæpi
sem hann játaði á sig og það
gaf henni ástæðu til að gruna
hann um morðin. Vandinn sem
fólst í því að treysta á svokall-
aða vitneskju Henrys Lees um
þessi mál var sá að lögreglu-
menn mötuðu hann á upplýs-
ingum og leyfðu honum jafn-
vel að lesa gögn í málunum
áður en hann var yfirheyrður.
Hann átti því auðvelt með að
afla sér þekkingar á þeim mál-
um sem hann játaði á sig. Sér-
stök rannsókn gerð á vegum
ríkissaksóknara í Texas benti
hins vegar til þess að Henry

Falskar játningarFalskar játningarFalskar játningarFalskar játningarFalskar játningar
og athyglisþörfog athyglisþörfog athyglisþörfog athyglisþörfog athyglisþörf

Henry Lee Lucas, sem álit-
inn var mesti fjöldamorðingi
Bandaríkjanna eftir að hann
játaði á sig yfir sex hundruð
morð á níunda áratug liðinnar
aldar, er nú talinn hafa myrt
þrjár manneskjur um ævina.
Leiða má líkur að því að fjöldi
morðingja gangi laus vegna
þeirra morða sem Henry Lee
játaði á sig og voru ekki rann-
sökuð frekar.

Lögmaður Henrys Lees
leitaði til mín árið 1995 og
bað mig um að vinna að mál-
inu eftir að kveðinn hafði verið
upp dauðadómur yfir skjól-
stæðingi hans fyrir eitt af
morðunum sem hann var sak-
aður um að hafa framið.

Forsaga málsins er sú að
Henry Lee var handtekinn í
Texas í júní 1983, þá 46 ára
gamall, sakaður um að hafa
ólögleg vopn í fórum sínum.
Hann var einnig grunaður um
að hafa myrt tvær konur, unga
kærustu sína og eldri kunn-
ingjakonu. Eftir fjögurra daga
gæsluvarðhald játaði hann á
sig bæði morðin en bætti síðan
við 60 játningum á ótilgreind-
um morðum. Þegar hann var
færður fyrir dómara, sem úr-
skurðaði hann í áframhald-
andi gæsluvarðhald, breytti
hann því í 100 morð.

Henry Lee hafði áður setið
í fangelsi, dæmdur fyrir að
hafa myrt móður sína, en var
látinn laus til reynslu árið
1975 eftir fimmtán ár á bak
við lás og slá. Af orðum Hen-
rys Lees að dæma var sam-
band hans við móður sína

Lee hefði sennilega myrt þrjár
manneskjur um ævina: móður
sína, kærustu og kunningja-
konu. Athuganir mínar studdu
það.

Henry Lee var dæmdur til
dauða árið 1984 fyrir eitt
þeirra morða sem hann játaði
á sig. Málið var kallað „App-
elsínugulu sokkarnir“ því ekki
var hægt að bera kennsl á lík
hinnar myrtu og eina vísbend-
ingin um hver hún gæti verið
voru appelsínugulir sokkar
sem hún var í. Af gögnum í
málinu má sjá að Henry Lee
var um 2000 km frá morð-
staðnum þegar morðið var
framið og hafði því haldbæra
fjarvistarsönnun. Sú stað-
reynd var hunsuð af lögreglu
og saksóknara.

Ég heimsótti Henry Lee í
fangelsið snemma í janúar
árið 1996 og gerði á honum
ítarlegt sálfræðimat. Þegar ég
spurði hann af hverju hann
hefði í fyrstu játað á sig 60
morð sagði hann mér að hann
hefði gert það til að hefna sín
á lögreglunni fyrir að ásaka
sig ranglega um að vera með
ólögleg vopn í sinni vörslu.
Þegar ég spurði hann af hverju
hann hefði ýkt töluna í dómsal
sagði hann að það hefði verið
til að vekja aðdáun dómarans.
Hann naut þess, með öðrum
orðum, að fá athygli og viður-
kenningu sem játningar hans
leiddu af sér. Í hvert sinn sem
hann játaði á sig morð var
honum umbunað með þæg-
indum í fangelsinu og hann
eignaðist „félaga“ á meðal
lögreglumanna og „vini“ á
meðal fólks sem hafði áhuga
á hans málum. Lögreglumenn
sem höfðu afskipti af honum

gengu svo langt að biðja hann
um einkarétt á sögu hans og
hann veitti fleiri en einum slík-
an rétt.

Í samtali við mig sagðist
hann myndu játa öll morðin á
sig aftur vegna þeirrar athygli
sem hann hlaut. Honum fann-
st þess virði að deyja fyrir
það. Henry Lee hafði lítið
sjálfstraust, var andlega trufl-
aður og mjög undanlátssamur
auk þess að hafa orðið að þola
vanrækslu og ofbeldi í æsku.
Árin í fangelsinu voru því að
ýmsu leyti bestu ár Henrys
Lees. Honum hafði sjaldan
liðið betur en á þessum tíma
þó að frægðin sem hann hlaut
í sviðsljósinu væri frægð að
endemum.

Ég bar vitni í þessu máli en
dómarinn tók ekki tillit til vitn-
isburðarins og óskaði eftir að
Henry Lee yrði tekinn af lífi.
Lögmaður hans áfrýjaði dóm-
num til hæstaréttar. Áður en
málið var tekið upp þar skrif-
aði hann mér bréf þar sem
fram kom að skýrsla mín og
vitnisburður hefði opnað út-
gönguleið í málinu. Hann taldi
að niðurstöður mínar ættu
stóran þátt í yfirlýsingu sem
fylkisstjórinn í Texas, George
W. Bush, núverandi Banda-
ríkjaforseti, og náðunarnefnd-
in sendu frá sér í júní 1998,
nokkrum dögum áður en taka
átti Henry Lee af lífi. Yfirlýs-
ing þeirra mildaði dóminn úr
dauðarefsingu í lífstíðarfang-
elsi.

Dómskerfið í Texas náði
þannig á elleftu stundu að
koma í veg fyrir alvarleg mis-
tök og enn og aftur var um-
heimurinn minntur á hversu
hættuleg refsing dauðadómur

getur verið. Mál Henrys var
ekki síst merkilegt vegna þess
að á fylkisstjóratíma Georges
W. Bush, árin 1994-2000, lét
hann taka fleiri en 150 mann-
eskjur af lífi. Fyrsti dauða-
dómurinn sem hann lét ógilda
var dauðadómur Henrys Lees
Lucasar en það var annar af
einungis tveimur sem hann
hnekkti á ferli sínum sem
fylkisstjóri í Texas. Henry Lee
Lucas lést úr hjartaáfalli 12.
mars 2001.

Dauðadómur fyrirDauðadómur fyrirDauðadómur fyrirDauðadómur fyrirDauðadómur fyrir
falska játningufalska játningufalska játningufalska játningufalska játningu

Mál Henrys var annað
málið sem ég tók að mér í
Bandaríkjunum sem leiddi til
þess að dauðadómi var hnekkt
yfir skjólstæðingi mínum. Í
fyrra skiptið vorum við Jim
MacKeith beðnir um að meta
játningu manns að nafni Joe
Giarratano. Hann deildi íbúð
með mæðgum sem fundust
myrtar á heimili sínu 5. febr-
úar 1979. Hann gaf sig fram
við lögreglu og játaði á sig
morðin daginn eftir. Við Jim
vorum beðnir að skoða játn-
ingu Giarratanos og leggja
mat á hann árið 1990.

Réttarhöldin yfir Giarratano
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stóðu yfir í hálfan dag og
hvorki verjendur né saksókn-
ari í málinu virtust hirða um
að líta þær sannanir sem fyrir
lágu gagnrýnum augum. Í
þessu tilviki játaði Giarratano
á sig morðið en það kemur
hvergi fram að hann reki sér-
staklega minni til þess að hafa
framið það. Svo virðist sem
hann hafi orðið fyrir sálrænu
áfalli þegar hann sá mæðgur-
nar myrtar á gólfinu og það
síðan vakið upp sjálfseyðinga-
hvöt hans.

Giarratano gerði ítrekaðar
tilraunir til að svipta sig lífi
meðan á gæsluvarðhaldi hans
stóð og neitaði að áfrýja
dauðadómnum. Þvert á móti
lýsti hann því yfir að hann
vildi deyja. Það var ekki fyrr
en árið 1983 að Giarratano
fékk hjálp frá aðila sem vann
við að veita dauðadæmdum
föngum aðstoð og gefa þeim
lögfræðileg ráð. Með hans
hjálp tókst honum að setja
hlutina í nýtt samhengi og öðl-
ast lífslöngun á ný.

Við Jim fórum til Virginia í
Bandaríkjunum þar sem Gia-
rratano sat í fangelsi og beið
dauðadóms síns og unnum
nokkra daga að því að afla
okkur upplýsinga og leggja
mat á skjólstæðing okkar.
Niðurstöður okkar sýndu fram
á að Giarratano var sefnæmur
og hafði töluverða tilhneig-
ingu til að ýkja frásögn sína
af atburðum þegar minni hans
brast. Hins vegar varð mark-
verð breyting á líðan hans sem
kom meðal annars fram í
auknu sjálfsöryggi og þeirri
staðreynd að engin merki voru
lengur um þunglyndi sem
hrjáði hann eftir að morðin
voru framin. Ég taldi að ekki
væri hægt að reiða sig á játn-
ingar Giarratanos og Jim tók í
svipaðan streng eftir að hafa
gert ítarlega geðrannsókn á
honum.

Framfylgja átti dauðadóm-
num yfir Giarratano föstudag-
inn 22. febrúar 1991. Lög-
fræðingur hans fór fram á skil-
yrta sakaruppgjöf eftir að allar
aðrar tilraunir til áfrýjunar
höfðu mistekist. Tveimur dög-
um fyrir aftökuna var dauða-
dómnum yfir Giarratano
breytt í lífstíðarfangelsi í ljósi
nýrra sönnunargagna frá verj-
endum hans sem byggðust á
skýrslum okkar Jims. Lífstíð-
ardómnum fylgdi ákvæði þess
efnis að Joe Giarratano skyldi
að minnsta kosti afplána 25
ár í fangelsi. Lífi hans var
bjargað en baráttan fyrir því
að fá hann lausan úr fangelsi
stendur enn.

Henry Lee Lucas.

Ársrit Sögufélags Ísfirðinga 2001 komið útÁrsrit Sögufélags Ísfirðinga 2001 komið útÁrsrit Sögufélags Ísfirðinga 2001 komið útÁrsrit Sögufélags Ísfirðinga 2001 komið útÁrsrit Sögufélags Ísfirðinga 2001 komið út

Vandað rit með vönduðu efniVandað rit með vönduðu efniVandað rit með vönduðu efniVandað rit með vönduðu efniVandað rit með vönduðu efni
Ársrit Sögufélags Ísfirðinga

2001 er komið út. Í þessu fer-
tugasta og fyrsta bindi er að
venju efni af mjög ólíkum
toga. Þar má nefna Aldahvörf
á Ísafirði, nokkrar hugleiðing-
ar við aldamót, eftir Jón Þ.
Þór, sagnfræðing, sem ásamt
Veturliða Óskarssyni er rit-
stjóri Ársritsins. Atli Þór Óla-
son bæklunarlæknir ritar ítar-
lega og fræðilega um Jón
Thorberg Guðmundsson og
hið fræga fótarmein hans, en
greinin er tileinkuð minningu
Egils heitins Ólafssonar
minjasafnara á Hnjóti.

Geir Guðmundsson safn-
stjóri í Ósvör skrifar um upp-
haf læknabúsetu í Bolungar-
vík. Birt er frásögn Jóns Krist-

jánssonar (1890-1972) tré-
smíðameistara frá Miðvík í
Aðalvík af slysunum við
Bjarnarnúp rétt fyrir jólin
1920. Þorvaldur Garðar Krist-
jánsson fyrrum þingmaður
Vestfirðinga og forseti Alþing-
is ritar bernskuminningar frá
lífinu í Hrauni á Ingjaldssandi.
Hjalti Einarsson verkfræðing-
ur úr Bolungarvík ritar grein
sem nefnist Heitir Víkin kæra
Bolungarvík eða Bolungavík?

Hjálmar R. Bárðarson fyrr-
um skipaskoðunarstjóri birtir
bréf föður síns, Bárðar G.
Tómassonar skipaverkfræð-
ings, sem hann ritaði bæjar-
stjórn Ísafjarðar árið 1916, en
þar munu koma fram fyrstu
hugmyndir um skipabraut á

Ísafirði. Áður hefur ítarlega
verið fjallað um Skipabraut
Ísafjarðar og Bárð G. Tómas-
son í Ársritinu. Kristján Bersi
Ólafsson ritar um skólahald í

Önundarfirði á öndverðri ný-
liðinni öld og birtir færslur úr
skóladagbók Guðmundar R.
Ólafssonar kennara 1913-14,
þar sem fram kemur í senn
aldarfarslýsing og átakasaga.

Í Ársritinu birtist saga Sól-
ons Guðmundssonar í Slúnka-
ríki, sem Guðfinna M. Hreið-
arsdóttir sagnfræðingur á Ísa-
firði hefur tekið saman eftir
ýmsum heimildum, bæði
prentuðum og óprentuðum. Af
mörgum sérstæðum Ísfirðing-
um fyrr og síðar verður Sólon
að teljast einn hinna undar-
legustu og merkilegustu fyrir
ýmsar sakir.

Þá eru í ritinu úr fórum Lúð-
víks Kristjánssonar vísur Þor-
bjargar Kristjánsdóttur frá

Stapadal og kvæði eftir Jón
Val Jensson, guðfræðing, ætt-
fræðing og skáld.

Loks er þess að geta, að
fyrsti efnisþáttur Ársritsins er
minning Jóhanns T. Bjarna-
sonar eftir Jón Pál Halldórs-
son, formann Sögufélags Ís-
firðinga. Jóhann T. Bjarnason
lést í haust en meðal fjölmarg-
ra félags- og trúnaðarstarfa
hans má nefna, að hann átti
lengi sæti í stjórn Sögufélags-
ins.

Að venju er Ársrit Sögufé-
lags Ísfirðinga mjög vandað
að öllum frágangi. Afgreiðslu-
maður ritsins er Geir Guð-
mundsson. Á kápusíðu Ársrit-
sins er ljósmynd af Skálmar-
nesmúla eftir Mats Vibe Lund.

Í glerhálku síðdegis á fimmtudag stakkst þessi bíll niður í garðinn við Aðalstræti 15
á Ísafirði. Þarna var lengi grindverk til varnar en það var orðið ónýtt af mörgum
ákeyrslum og bæjarstarfsmenn fjarlægðu það í sumar. Ekki var sett upp nýtt grindverk
eins og til stóð. Íbúar hússins, sem eru barnafólk, hafa áhyggjur af þessum varasama
stað á horni Aðalstrætis og Skipagötu, enda eru börn oft að leik þarna við húsið.

Varasamt götuhornVarasamt götuhornVarasamt götuhornVarasamt götuhornVarasamt götuhorn

Póls hf. á Ísafirði vill stækka smíðaskemmuna um helmingPóls hf. á Ísafirði vill stækka smíðaskemmuna um helmingPóls hf. á Ísafirði vill stækka smíðaskemmuna um helmingPóls hf. á Ísafirði vill stækka smíðaskemmuna um helmingPóls hf. á Ísafirði vill stækka smíðaskemmuna um helming

Framleiðslan hefur sprengtFramleiðslan hefur sprengtFramleiðslan hefur sprengtFramleiðslan hefur sprengtFramleiðslan hefur sprengt
utan af sér húsnæðiðutan af sér húsnæðiðutan af sér húsnæðiðutan af sér húsnæðiðutan af sér húsnæðið

Póls hf. á Ísafirði hefur sótt
um heimild til stækkunar á
stálsmíðaskemmu sinni við
Sindragötu 10 á Ísafirði. Gert
er ráð fyrir því að húsið verði
bæði breikkað og lengt og
stærð þess nær tvöfaldist úr
300 fermetum í tæplega 600
fermetra. Póls hf. er væntan-
lega þekktast fyrir hönnun og
framleiðslu á skipavogum og
samvalsvélum af ýmsu tagi
og hefur verið stöðugur vöxtur
hjá fyrirtækinu á undanförn-
um árum.

Afkoman hefur verið mjög
góð eins og komið hefur fram
í ársreikningum félagsins sem
birtir hafa verið hafa verið
opinberlega. Húsnæðisvand-
ræði standa nú aukinni fram-
leiðslu fyrir þrifum.

Í umræddri skemmu hefur
farið fram stálsmíði og sam-
setning á búnaði. „Nú er svo
komið að við getum ekki bætt
við fleiri starfsmönnum og því
síður fleiri vélum“, segir
Hörður Ingólfsson, stjórnar-
formaður Póls hf. „Nú þegar
látum við önnur fyrirtæki
smíða fyrir okkur, svo sem
Vélsmiðjuna Þrist og 3X-Stál
á Ísafirði og Formax í Reykja-
vík og fleiri en erum sjálfir
fyrst og fremst með sjálfa
samsetninguna á vélunum.“

Hörður segir að mesta
aukningin að undanförnu hafi
verið í samvalsvélum fyrir
uppsjávarfisk, síld, loðnu og
makríl, og ekki sé lengur hægt
að anna eftirspurninni. Sam-
valsvélar þessar hafa ein-

göngu verið seldar til annarra
landa en stærstu markaðirnir
eru Noregur og Bretland.
Kaupendurnir eru verksmiðj-
ur sem vinna þennan smáfisk
í pakkningar, ekki ósvipað og
gert er á íslenskum fullvinn-
sluskipum, og yfirleitt eru
þessar verksmiðjur stærri en
þær sem annast slíka vinnslu
hérlendis.

„Við erum að skoða fleiri
kosti í húsnæðismálum en við
viljum láta á það reyna hvaða
afgreiðslu þessi umsókn okk-
ar fær. Það virðist hagkvæm-
ara að stækka húsið en að
byggja annars staðar en stál-
grindahús eins og við erum
með við Sindragötuna eru
heppilegar byggingar. Þessi
stækkun myndi fyrirsjáanlega

duga okkur allra næstu árin
en auðvitað vonumst við til
þess að komast sem allra fyrst
í húsnæðisvandræði á ný
vegna aukinna verkefna. Ef

byggingarleyfi fæst til stækk-
unarinnar er ætlunin að hefjast
handa þegar í vetur, eftir því
sem tíðarfarið leyfir“, segir
Hörður.

Ólag var á símunum í VestfjarðagöngumÓlag var á símunum í VestfjarðagöngumÓlag var á símunum í VestfjarðagöngumÓlag var á símunum í VestfjarðagöngumÓlag var á símunum í Vestfjarðagöngum

Eiga nú að vera virkirEiga nú að vera virkirEiga nú að vera virkirEiga nú að vera virkirEiga nú að vera virkir
Síðustu vikur hefur verið

ólag á símum í Vestfjarða-
göngunum og við prófanir
lögreglu fyrir hálfum mán-
uði reyndust þeir allir óvirk-
ir.

Að sögn Geirs Sigurðs-
sonar, rekstrarstjóra hjá
Vegagerðinni á Ísafirði,
mátti rekja þá bilun til þess
að varaafl fyrir símana datt
út sökum mikilla rafmagns-
truflana sem þá voru á öllum
Vestfjörðum. Strax var farið
í að skipta um varaafl og
bilunin lagfærð þannig að

símarnir eiga nú að vera
virkir.

Hins vegar hafa lengi ver-
ið vandræði með símalínuna
í göngunum Súgandafjarð-
armegin en hluti strengsins
þar mun hafa skemmst eitt-
hvað þegar hann var dreginn
í lögnina á sínum tíma.
Bráðabirgðaviðgerð hefur
farið fram en  beðið hefur
verið eftir nýjum streng sem
væntanlega verður kominn
í þessari viku og verður þá
skipt um.

Rækjuveiðibátur frá ÍsafirðiRækjuveiðibátur frá ÍsafirðiRækjuveiðibátur frá ÍsafirðiRækjuveiðibátur frá ÍsafirðiRækjuveiðibátur frá Ísafirði

Fékk síldaraf-Fékk síldaraf-Fékk síldaraf-Fékk síldaraf-Fékk síldaraf-
skurð í trolliðskurð í trolliðskurð í trolliðskurð í trolliðskurð í trollið
Rækjubátur frá Ísafirði

sem var á veiðum í Djúpinu
út af Skutulsfirði í síðustu
viku kom til hafnar með
„blandaðan afla“, ef svo má
komast að orði. Þar var um
að ræða síldarhausa og
stærri síldarbúta og afskurð
í bland við rækjuna og töldu
rækjukallarnir fullvíst að
þessu hefði verið hent fyrir

borð á fullvinnsluskipi.
Miðað við það hversu mikið
fékkst af þessum „meðafla“
í rækjutrollið á stuttum tíma
telja þeir að um verulegt
magn geti verið að ræða sem
hent hafi verið í sjóinn úti á
Djúpi.

„Maríneruð“ síld af þessu
tagi þykir fremur óskemmti-
leg veiði.
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Nýr og mjög vel búinn
sjúkrabíll hefur verið tekinn í
notkun á Ísafirði en Rauði
krossinn á Ísafirði afhenti
starfsmönnum Slökkviliðs

Ísafjarðarbæjar bílinn til af-
nota í síðustu viku. Bíllinn er
af gerðinni Ford E-350 Econo-
line árgerð 2001, innréttaður
hjá IB ehf. á Selfossi. Í sjúkra-

rýminu er pláss fyrir tvo sjúkl-
inga í körfu auk þess sem
sjúkraflutningsmaður hefur
snúningsstól þar sem hann
getur setið og sinnt sjúkling-
unum.

Í sjúkrarými eru skápar und-
ir hvers konar neyðarbúnað
og sérskápur fyrir hjartastuð-
tæki. Þar er einnig sérskápur
fyrir öndunarvél og súrefnis-
gjöf.

Bíllinn er mjög öflugur í
alla staði. Mótorinn er átta
strokka 7,3 lítra dísilvél með
forþjöppu og bíllinn er sjálf-
skiptur. Hann er á 33 tommu
dekkjum og að sjálfsögðu
með drifi á öllum. Rafkerfið
er mjög fullkomið, 12 volta,
en auk þess er spennir fyrir
230 volt.

Nýi bíllinn leysir af hólmi
bíl af sömu gerð sem kom nýr
til Ísafjarðar árið 1991 og hef-
ur verið aðalsjúkrabíllinn þar
til nú. Auk þess hefur slökkvi-
liðið varasjúkrabíl, Volkswag-
en árgerð 1996, sem mest er
notaður á sumrin.

Öflugur bíll með full-Öflugur bíll með full-Öflugur bíll með full-Öflugur bíll með full-Öflugur bíll með full-
komnasta neyðarbúnaðikomnasta neyðarbúnaðikomnasta neyðarbúnaðikomnasta neyðarbúnaðikomnasta neyðarbúnaði

Nýr og vel búinn sjúkrabíll kominn í gagnið á ÍsafirðiNýr og vel búinn sjúkrabíll kominn í gagnið á ÍsafirðiNýr og vel búinn sjúkrabíll kominn í gagnið á ÍsafirðiNýr og vel búinn sjúkrabíll kominn í gagnið á ÍsafirðiNýr og vel búinn sjúkrabíll kominn í gagnið á Ísafirði

Sjúkraflutningsmenn og stjórn Ísafjarðardeildar Rauða kross Íslands við nýja bílinn í
snjókomunni í síðustu viku.

Eldtraust viðbygEldtraust viðbygEldtraust viðbygEldtraust viðbygEldtraust viðbygging steypt hjá Snerpu ehf. á Ísafirðiging steypt hjá Snerpu ehf. á Ísafirðiging steypt hjá Snerpu ehf. á Ísafirðiging steypt hjá Snerpu ehf. á Ísafirðiging steypt hjá Snerpu ehf. á Ísafirði

Meira rekstraröryggi en hjáMeira rekstraröryggi en hjáMeira rekstraröryggi en hjáMeira rekstraröryggi en hjáMeira rekstraröryggi en hjá
öðrum netþjónustum hérlendisöðrum netþjónustum hérlendisöðrum netþjónustum hérlendisöðrum netþjónustum hérlendisöðrum netþjónustum hérlendis

– fjarri allri hættu á jarðskjálftum og eldgosum, segir Björn Davíðsson kerfisstjóri

Þrátt fyrir snjókomu og des-
embermánuð unnu menn fyrir
helgina við að steypa eld-
trausta öryggisbyggingu fyrir
internetbúnaðinn hjá Tölvu-
þjónustunni Snerpu á Ísafirði.
Með tilkomu þessarar við-
byggingar, ásamt sjálfvirkri
ljósavél sem þegar er til staðar,
auk þess sem á Ísafirði er
hvorki hætta á jarðskjálftum
né eldgosum, má ætla að
Snerpa verði með meira rek-
straröryggi en nokkur önnur
internetþjónusta á landinu.
„Með þessu eigum við líka
auðveldara með að afla okkur
aukinna verkefna, t.d. frá rík-
inu, þar sem gerðar eru ströng-
ustu kröfur um rekstrarör-
yggi“, segir Björn Davíðsson
kerfisstjóri hjá Snerpu.

„Eftir því sem ég veit best
erum við eina netþjónustan á
landinu sem hefur sérstaka
ljósavél“, segir Björn. Það
tekur vélina um fjórar sekúnd-
ur að fara í gang ef rafmagnið
frá Orkubúinu bregst en það
er skemmri tími en t.d. hjá
varaaflstöðvum á sjúkrahús-

um. Björn segir, að nýja bygg-
ingin eigi einnig að koma
Snerpu til góða hvað varðar
hýsingu tölvugagna sem teng-
jast ekki beinlínis internet-
þjónustu.

Snerpa er til húsa við Mána-
götuna á eyrinni á Ísafirði en
nýja tækjabyggingin er á milli
Mánagötu og Mjallargötu.
Varðandi öryggi fyrir náttúru-
hamförum má bæta því við,
að á Skutulsfjarðareyri er
heldur engin ofanflóðahætta.

Tölvuþjónustan Snerpa er
gamalt fyrirtæki á mælikvarða
slíks rekstrar og hefur alla tíð

verið í fararbroddi á sínum
sviðum. Þannig hefur Snerpa
um árabil verið með traustustu
veiruvarnir sem völ er á og
uppfært þær samstundis eftir
því sem nýjar veirur og nýir
ormar hafa komið fram. Allur
netpóstur viðskiptavina fyrir-
tækisins er skannaður gagn-
vart slíku. Sjálfvirkur búnaður
hefur hreinsað úr hinar al-
gengari veirur og orma en al-
varlega sýktur póstur hefur
verið tekinn til hliðar og til-
kynningar sendar til sendanda
og viðtakanda. Þessa dagana
er Snerpa hins vegar að taka

upp algera hreinsun á öllum
slíkum ófögnuði. Einnig eru
nokkur ár síðan Snerpa tók í
notkun síubúnað (svokallaðar
klámsíur) sem stærri fyrirtæki
hafa verið að kynna sem
nýjung á síðustu vikum.

Verktakafyrirtækið Eiríkur
og Einar Valur hf. á Ísafirði
annast byggingu nýja tækja-
hússins hjá Snerpu. Verkinu á
að vera lokið fyrir jól. Allar
síma- og ljósleiðaralagnir
verða teknar þar beint inn en
ekki inn í aðalbyggingu fyrir-
tækisins. Steypt í snjómuggu.

Jólablað BB, sem jafnframt
er síðasta tölublað ársins,

 kemur út á fimmtudag
í næstu viku. Ertu búin(n) að
tryggja þér auglýsingapláss?
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Heitt á könnunni!Heitt á könnunni!Heitt á könnunni!Heitt á könnunni!Heitt á könnunni!
Opið til kl. 18 á laugardagOpið til kl. 18 á laugardagOpið til kl. 18 á laugardagOpið til kl. 18 á laugardagOpið til kl. 18 á laugardag

Gæði og góðGæði og góðGæði og góðGæði og góðGæði og góð
þjónusta!þjónusta!þjónusta!þjónusta!þjónusta!

Melka buxur, skyrtur,Melka buxur, skyrtur,Melka buxur, skyrtur,Melka buxur, skyrtur,Melka buxur, skyrtur,
bindi og jakkarbindi og jakkarbindi og jakkarbindi og jakkarbindi og jakkar
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Stakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifar

Slysfarir á vegum og veðurfarSlysfarir á vegum og veðurfarSlysfarir á vegum og veðurfarSlysfarir á vegum og veðurfarSlysfarir á vegum og veðurfar NetspurninginNetspurninginNetspurninginNetspurninginNetspurningin

StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur 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.

Netspurningin er birt viku-
lega á bb.is og þar geta
lesendur látið skoðun sína
í ljós. Aðeins er tekið við
einu svari frá hverri tölvu.
Niðurstöðurnar eru síðan
birtar hér.

Spurt var:

Hvað ætlarðu
að senda mörg
jólakort?
Alls svöruðu 438.
1-10 sögðu 30 eða 6,85%
11-25 sögðu 95 eða 21,69%
Fleiri sögðu 266 eða 60,73%
Engin sögðu 47 eða 10,73%

AtvinnaAtvinnaAtvinnaAtvinnaAtvinna
Starfsfólk óskar til afgreiðslu- og pökkunar-

starfa.
Upplýsingar gefa María, Rósa eða Ruth.

Dýrfinna TorfaDýrfinna TorfaDýrfinna TorfaDýrfinna TorfaDýrfinna Torfa
sýndi nýjustusýndi nýjustusýndi nýjustusýndi nýjustusýndi nýjustu
skartgripinaskartgripinaskartgripinaskartgripinaskartgripina

Margir litu inn í
Gullauga á Ísafirði

þegar Dýrfinna Torfa-
dóttir, gullsmiður og

margverðlaunaður
skartgripahönnuður

hélt sýningu á nýjustu
skartgripunum sínum

fyrir helgina. Dýrfinna
sækir efnið í gripina

mjög í náttúruna,
jafnt á fjall sem í

fjöru, og notar það
einkum með silfri,
kopar og messing.
Einnig smíðar hún
hefðbundna og fín-
gerða skartgripi úr
gulli, demöntum og

öðrum eðalsteinum frá
útlöndum. Dýrfinna er
Ísfirðingur en fluttist í
haust suður á Akranes

ásamt manni sínum,

Guðjóni Brjánssyni
framkvæmdastjóra.
Örn Torfason sjón-

tækjafræðingur, bróðir
Dýrfinnu, annast nú

rekstur Gullauga á Ísa-
firði fyrir systur sína.

Eftir margra ára stúss
við verslunarrekstur

hefur hún loksins
nægilegan tíma til að

sinna hönnun og smíði
skartgripa.  Þau Dýr-

finna og Finnur Þórðar-
son gullsmíðanemi

munu verða með sýn-
ingarskáp í Faktorshús-

inu í Hæstakaupstað á
Ísafirði og sýna þar
verk sín í hinu nýja

kaffi- og veitingahúsi
Áslaugar Jóh. Jensdótt-

ur og Magnúsar Al-
freðssonar.

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
tekur undir áhyggjur almanna-
varnanefndar vegna viðhalds-
leysis á þeim fjarskiptabúnaði
sem fyrir er í Vestfjarðagöng-
um.

Bæjarstjórn skorar á yfir-

völd samgöngumála að ráða
bót á þeim göllum sem fyrir
eru og bæta um betur með
GSM-sambandi og móttöku-
búnaði fyrir útvarpssendingar.
Þetta var samþykkt með at-
kvæðum allra bæjarfulltrúa að

tillögu Birnu Lárusdóttir í
síðustu viku.

Lengi hefur legið fyrir að
öryggi er mjög áfátt í Vest-
fjarðagöngum. Bæjaryfirvöld
í Ísafjarðarbæ og lögreglan
og fleiri hér vestra hafa lengi

barist fyrir því að úr yrði bætt
en litla eða enga áheyrn feng-
ið. Fréttir af hræðilegum elds-
voðum í jarðgöngum erlendis
virðast ekki nægja til þess að
vekja áhuga þeirra sem valdið
hafa á þessum öryggismálum.

Skorað á yfirvöld samgöngu-Skorað á yfirvöld samgöngu-Skorað á yfirvöld samgöngu-Skorað á yfirvöld samgöngu-Skorað á yfirvöld samgöngu-
mála að gera úrbæturmála að gera úrbæturmála að gera úrbæturmála að gera úrbæturmála að gera úrbætur

ÖrygÖrygÖrygÖrygÖryggismál í Vestfjarðagöngum enn á dagskrágismál í Vestfjarðagöngum enn á dagskrágismál í Vestfjarðagöngum enn á dagskrágismál í Vestfjarðagöngum enn á dagskrágismál í Vestfjarðagöngum enn á dagskrá

Símsvörun um allt landSímsvörun um allt landSímsvörun um allt landSímsvörun um allt landSímsvörun um allt land
mun flytjast vestur á firðimun flytjast vestur á firðimun flytjast vestur á firðimun flytjast vestur á firðimun flytjast vestur á firði

Vegagerðin flytur störf frá Reykjavík til ÍsafjarðarVegagerðin flytur störf frá Reykjavík til ÍsafjarðarVegagerðin flytur störf frá Reykjavík til ÍsafjarðarVegagerðin flytur störf frá Reykjavík til ÍsafjarðarVegagerðin flytur störf frá Reykjavík til Ísafjarðar

Vegagerðin hefur flutt hluta
þjónustudeildarinnar í
Reykjavík vestur til Ísafjarðar.
Þegar er búið að ráða fjórar
manneskjur til starfa í sím-
svörun og  upplýsingaþjón-

ustu og byggja upp aðstöðu
fyrir þær hjá Vegagerðinni á
Ísafirði, segir Nicolai Jónas-
son deildarstjóri. Jafnframt er
búið að endurnýja allt sím-
kerfi Vegagerðarinnar og

skiptiborð fyrir hana hefur
verið sett upp fyrir vestan.

Nicolai segir að næstu mán-
uði muni símsvörun fyrir
Vegagerðina um allt land fær-
ast til Ísafjarðar en um tvær

vikur eru síðan skiptiborðs-
kerfið var sett þar upp. Sturla
Böðvarsson, samgönguráð-
herra, er væntanlegur vestur
til að taka kerfið formlega í
notkun.

Aðeins hársbreidd munaði að illa færi við ÍsafjarðarhöfnAðeins hársbreidd munaði að illa færi við ÍsafjarðarhöfnAðeins hársbreidd munaði að illa færi við ÍsafjarðarhöfnAðeins hársbreidd munaði að illa færi við ÍsafjarðarhöfnAðeins hársbreidd munaði að illa færi við Ísafjarðarhöfn

Bíllinn vó salt á bryggjukantinumBíllinn vó salt á bryggjukantinumBíllinn vó salt á bryggjukantinumBíllinn vó salt á bryggjukantinumBíllinn vó salt á bryggjukantinum
Mikil mildi var að ekki

fór verr aðfaranótt laugar-
dagsins þegar bifreið rann
hálf fram af bryggjukanti

við Sundahöfn á Ísafirði og
vó þar salt. Fimm ungmenni
voru í bílnum og tókst þeim

að komast út úr bílnum af
eigin rammleik áður en

lögreglumenn bar að.
Lögreglumönnum tókst að
koma í bílinn vír úr spili úr

lögreglubifreið og koma
þannig í veg fyrir að bíllinn
færi í sjóinn á meðan beðið
var frekari aðstoðar. Mikil

hálka var á bryggjunni.

Ökumaðurinn, sem er saut-
ján ára, var ekki grunaður

um ölvun. Bryggjukanturinn
mun vera með þeim hætti
sem venjulegt og eðlilegt

getur talist og verður ekki
sakast við frágang hans í

þessu efni.
Á þessum árstíma er

sjórinn mjög kaldur og þarf
ekki langan tíma til að fólk

fái krampa og geti enga
björg sér veitt. Hér munaði

aðeins hársbreidd að bíllinn
færi í höfnina og óvíst hefði
verið um lífslíkur þeirra sem

hlut áttu að máli. Bifreiðin vó salt á bryggjukantinum. Ljósm: Holly Hughes.

Að undanförnu hafa geisað vetrarveður. Þau hafa komið að landsmönnum
óvörum. Það er skiljanlegt, sé litið til þess að undanfarna vetur hafa veður verið
fremur aðgerðalítil. Mjög áberandi hefur verið að slys hafa fylgt samgöngum á
landi. Til þess liggja margar ástæður. Ein þeirra er að sjálfsögðu sú, að sam-
göngur á vegum að vetrum hafa aukist mikið. Fólk er óhræddara við að leggja
á fjallvegi að vetrarlagi en áður var. Vegum er haldið opnum langt umfram það
er áður tíðkaðist.

Þegar svo alvöru vetrarveður skellur á eru vegfarendur óviðbúnir. Fréttir af
því að vöruflutningabifreiðar lendi í vandræðum, velti eða
missi tengivagna út af vegum eru ekki nýjung lengur, því
miður. Nýlega gerðist það að jeppi fór út af veginum við Bása
í Skutulsfirði. Þá fór betur en á horfist. Ökumaðurinn, kona,
slapp ómeidd, þótt jeppinn hafi farið 3 veltur á leiðinni niður í fjöru 50 metrum
neðan við veg. Þar björguðu öryggisbelti vafalaust lífi hennar. Sama dag fór
flutningabíll út af veginum rétt við Ísafjarðarflugvöll.

Skömmu síðar valt jeppi í Hestfirði en ökumaðurinn slapp ómeiddur. Þessi
dæmi sýna án nokkurs vafa að aldrei er of varlega farið. Fyrir síðustu helgi varð
árekstur á veginum um Vatnsfjarðarnes í Ísafjarðardjúpi. Jeppi og fólksbíll
rákust saman í mikilli hálku. Þá fór verr því ökumaður fólksbílsins slasaðist og
var björgunarskipið Gunnar Friðriksson sent á vettvang til að sækja hinn
slasaða, en mikil hálka var á vegum um Ísafjarðardjúp.

Loks gerðist það um helgina að fólksbíll með fimm ungmennum var nánast
farinn fram af hafnarkanti í Sundahöfn á Ísafirði. Bílinn vó salt á kantinum.
Litlu mátti muna að illa færi. Eftir lögreglu var haft í Morgunblaðinu að hálku
væri um að kenna. Ökumaðurinn var 17 ára piltur nýkominn með ökuskírteini.

Ljóst má vera að reynsluleysi hlýtur að hafa ráðið meiru en hálkan. Flest ef
ekki öll bílslys er fyrst og fremst að rekja til ökumanna og þess að þeir hafa ekki
hagað akstri eftir aðstæðum. Reynsluleysi ungra ökumanna er orðið æpandi í
þessum efnum. Ökumenn sem eru nýkomnir með ökuskírteini eiga greinilega

margir mikið ólært. Sú staðreynd hlýtur að kalla á viðbrögð
lögreglu og Umferðarráðs. Ekki verður unað við það að ungu
fólki, sem ekki kann að meta aðstæður rétt, skuli sleppt út í
umferðina, sjálfu sér og öðrum til hættu.

Á Fagradal fyrir austan fauk rúta út af vegi og fór furðu vel miðað við að-
stæður. En í framhaldinu vaknar spurning um það hvort ekki sé orðið brýnt að
meta áhrif veðurs á umferð og slysatíðni á nýjan leik og leggja mun ríkari
áherslu á fyrirbyggjandi aðgerðir, eins og viðvaranir vegna veðurs og færðar.
Gripið var til lokunar á vegi um Súðavíkurhlíð nýlega vegna snjóflóðahættu.
Löngu er orðið tímabært að stýra umferð á þann hátt að banna umferð um ein-
staka vegi, þegar aðstæður bjóða slíkt vegna veðurs eða annarrar hættu. Þótt
sumir telji slíkt skerðingu á persónufrelsi má þannig koma í veg fyrir manntjón.
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Tréleikföngin hennar Krist-
ínar Auðar Elíasdóttur á Þing-
eyri hafa vakið óskipta athygli
enda er hér um afar skemmti-
leg og vönduð leikföng að
ræða. Hún hefur undanfarið
ár hannað og smíðað hluti sem
tengjast búskap og er nú
komin með dráttarvél, kerru
og nokkur húsdýr. Hönnun á
rakstrarvél er vel á veg komin
en markmiðið er að smíða öll
vinnutæki sem tengjast land-
búnaði, sem og öll húsdýrin.
Kristín er smíðakennari við
Grunnskólann á Þingeyri og
segist alla tíð hafa haft mikinn
áhuga á að búa til tréleikföng.

Það var hins vegar ekki fyrr
en á síðasta vetri sem Kristín
fór að gera tilraunir með land-
búnaðarleikföngin. Hún hefur
unnið að þessu í bílskúrnum
heima hjá sér og gerir sér vonir
um að geta komið þar upp
litlu smíðaverkstæði enda
stefnir hún á að koma sér upp
markaði með þessar vörur. Þá
er einnig ætlunin að hanna og

smíða fyrir fólk sem kemur
með eigin hugmyndir enda
ekki ólíklegt að hinir nýju
bændur vilji hafa býlið dálítið
eftir eigin höfði.

Leikföngin eru eingöngu til
sölu hjá Kristínu og fást hvor-
ki í handverkshúsum né hjá
öðrum umboðssölum. Segir
hún ástæðuna m.a. vera þá,
að hún kjósi að hafa viðskiptin
persónuleg. Þannig aðstoðar
hún t.d. fólk við að finna réttu
nöfnin á hestana, kindurnar
og kýrnar en það getur verið
kúnst að finna nafn sem bæði
hæfir skepnunni og þóknast
eigandanum.

Annars segist Kristín láta
sig dreyma um að koma upp
litlum húsdýragarði í tengsl-
um við hestaleigu sem hún
rekur á Þingeyri og yrðu þá
leikföngin seld þar. Hún hefur
þegar selt nokkuð af því sem
hún hefur framleitt og fyrir
liggur pöntun frá leikskólan-
um á Þingeyri sem afgreidd
verður fljótlega eftir áramót.

Stundum erfitt aðStundum erfitt aðStundum erfitt aðStundum erfitt aðStundum erfitt að
finna nöfn á dýrinfinna nöfn á dýrinfinna nöfn á dýrinfinna nöfn á dýrinfinna nöfn á dýrin

Hannar og smíðar leikföng úr tréHannar og smíðar leikföng úr tréHannar og smíðar leikföng úr tréHannar og smíðar leikföng úr tréHannar og smíðar leikföng úr tré
Sýnishorn af leikföngum Kristínar Auðar Elíasdóttur.

Dýrfinna (tv) á tali við Friðnýju Jóhannesdóttur lækni.

Á sýningunni: Dýrfinna ræðir við Ruth Tryggvason (t.v.)
og tengdadóttur hennar, Rósu Þorsteinsdóttur (t.h.).

Þórdís Jónsdóttir skoðar verk Dýrfinnu.
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helgarhelgarhelgarhelgarhelgardagbókindagbókindagbókindagbókindagbókin
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netiðnetiðnetiðnetiðnetið

Sportiðí beinnií beinni○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

RíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpið
Laugardagur 15. desember kl. 14:25
Þýski boltinn: Leikur óákveðinn

Laugardagur 15. desember kl. 16.30
Íslandsmótið í handbolta karla: Afturelding – FH

Sunnudagur 16. desember kl. 14:00
HM kvenna í handbolta á Ítalíu: Leikur um 3ja sætið

Sunnudagur 16. desember kl. 16:30
HM í handbolta kvenna á Ítalíu: Úrslitaleikur mótsins

Stöð 2Stöð 2Stöð 2Stöð 2Stöð 2
Laugardagur 15. desember kl. 14:45
Enski boltinn: Leikur óákveðinn

Ben Affleck, Gary Sinise og Charlize Theron leika aðalhlutverkin í spennu-
myndinni Háskaleikur eða Reindeer Games sem Stöð 2 sýnir kl. 22:10 á laug-
ardagskvöld. Rudy Duncan er frjáls maður eftir sex ár í fangelsi. Hann er til-
búinn að hefja nýtt líf en freistingarnar eru á hverju strái og það er hægara
sagt en gert að halda sig réttum megin við lögin. Áður en varir er hann flæktur
í undirbúning að miklu ráni í spilavíti og þeir sem að því standa hlusta ekki á
neinar afsakanir.

veðriðveðriðveðriðveðriðveðrið
Horfur á fimmtudag:
Suðlæg átt, 5-13 m/s,
hvassast vestantil. Lítils-
háttar súld eða rigning
sunnan og vestanlands,
en víða bjart veður norð-
austantil. Hiti 4-10 stig.
Horfur á föstudag:
Suðlæg átt, 5-13 m/s,
hvassast vestantil. Lítils-
háttar súld eða rigning
sunnan og vestanlands,
en víða bjart veður norð-
austantil. Hiti 4-10 stig.
Horfur á laugardag:
Suðlæg átt með vætu,
einkum sunnan- og vest-
antil. Hlýtt í veðri.
Horfur á sunnudag:
Suðlæg átt með vætu,
einkum sunnan- og vest-
antil. Hlýtt í veðri.
Horfur á mánudag:
Vestlæg eða breytileg átt,
úrkomulítið og heldur
kólnandi veður.

Föstudagur 14. desember
06.58 Ísland í bítið
09.00 Glæstar vonir
09.20 Í fínu formi 4
09.35 Oprah Winfrey (e)
10.20 Á Lygnubökkum (18:26) (e)
10.45 New York löggur (10:22) (e)
11.30 Myndbönd
12.00 Nágrannar
12.25 Ástir og átök (5:22) (e)
12.45 Í fínu formi 5
13.00 Sveitarómantík.
14.50 Ein á báti (20:24) (e)
15.35 Andrea (e)
16.00 Barnatími Stöðvar 2
17.45 Sjónvarpskringlan
18.05 Seinfeld
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 Simpson-fjölskyldan (6:21)
20.00 Ævintýri jólasveinsins. (The Life
and Adventure of Santa Clause) Teikni-
mynd fyrir alla fjölskylduna. Um aldir
hefur líf jólasveinsins verið sveipað töfr-
um. Þessi góðlegi maður með hvíta
skeggið er alls staðar velkominn enda
færir hann börnunum góðar gjafir. En
hvernig fer jólasveinninn að því að búa
til allir gjafirnar og koma þeim til skila?
Bráðskemmtileg mynd sem færir ykkur
svörin við þessari spurningu og mörgum
öðrum. Aðalhlutverk: Hal Holbrook,
Dixie Carter, Robby Benson, Carlos
Alazraqui.
21.25 Blóðsugubaninn Buffy (13:22)
22.15 Rómeó skal deyja. (Romeo Must
Die) Í Oakland í Bandaríkjunum ríkir
hernaðarástand. Blökkumenn og menn
af asískum uppruna eiga í hatrömmum
deilum og hvorugir gefa þumlung eftir.
Þegar sonur asísks áhrifamanns er myrtur
magnast átökin til muna og taka stór-
hættulega stefnu. Aðalhlutverk: Jet Li,
Aaliyah, Isaiah Washington.
00.10 Upp á líf og dauða 2. (Mortal
Kombat: Annihilation) Orrustunni um
yfirráð jarðar er ekki lokið. Eftir fræki-
lega frammistöðu bardagahetjanna í
hinnu dimmu og óhugnanlegu veröld
sem kölluð er Útheimar er nýr andstæð-
ingur mættur til leiks. Og nú þurfa bar-
dagahetjurnar að sýna hæfni sína sem
aldrei fyrr.  Aðalhlutverk: Robin Shou,
Talisa Soto, Brian Thompson.
01.45 Fólskuverk. (Hollow Reed) Hann-
ah og Martyn hafa verið gift í 10 ár þeg-
ar Martyn tilkynnir eiginkonunni fyrir-
varalaust að hann sé hommi. Þau hjónin
eiga saman níu ára son en nú hrynur
fjölskyldulífið til grunna. Martyn yfir-
gefur Hönnuh og fer að búa með elsk-
huga sínum. Þetta fyrirkomulag kemur
mjög illa niður á syninum unga og
ástandið versnar til muna þegar hjónin
byrja að deila um forræðið yfir piltinum.
Aðalhlutverk: Martin Donovan, Joely
Richardson, Ian Hart, Jason Flemyng.
03.30 Ísland í dag
03.55 Tónlistarmyndbönd

Laugardagur 15. desember
08.00 Barnatími Stöðvar 2
10.35 Allra hunda jól
11.50 Glæstar vonir
13.35 60 mínútur (e)
14.20 Alltaf í boltanum
14.45 Enski boltinn. Bein útsending.
17.05 Best í bítið
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir
18.55 Lottó
19.00 Ísland í dag
19.30 Dharma og Greg (14:24)
20.00 Ó, ráðhús (18:23)
20.30 Ástarflækjur. (Drive Me Crazy)
Rómantísk gamanmynd. Nicole og
Chase eru nágrannar og nemendur í sama
miðskólanum. Þar fyrir utan eiga þau
ekkert sameiginlegt nema það að hafa
nýverið fengið reisupassann í sambönd-
um sínum. Þau taka því höndum saman
til að skapa aftur áhuga og afbrýðisemi
hinum fyrrverandi. En margt fer á annan
veg en ætlað er og kannski eiga Nicole
og Chase fleira sameiginlegt en þau
grunar.  Aðalhlutverk: Melissa Joan
Hart, Adrian Grenier, Stephen Collins,
Greg Kendall.
22.10 Háskaleikur. (Reindeer Games)
Rudy Duncan er frjáls maður eftir sex ár
í fangelsi. Hann er tilbúinn að hefja nýtt
líf en freistingarnar eru á hverju strái og
það er hægara sagt en gert að halda sig
réttum megin við lögin. Áður en varir er
hann flæktur í undirbúning að miklu
ráni í spilavíti og þeir sem að því standa
hlusta ekki á neinar afsakanir.  Aðalhlut-
verk: Ben Affleck, Gary Sinise, Charlize
Theron.
00.00 Gríma Zorros. (The Mask of
Zorro) Mögnuð mynd um hinn dular-
fulla og grímuklædda Zorro, verndara
þeirra sem minna mega sín. Zorro sætir

fangavist en tuttugu árum síðar flýr hann
og hyggst koma fram hefndum á hinum
illa Montero sem drap konu hans og tók
dóttur hans frá honum. Stórmynd sem
enginn má láta fram hjá sér fara. Aðal-
hlutverk: Anthony Hopkins, Antonio
Banderas, Catherine Zeta Jones.
02.15 Slátraradrengurinn. (The Butc-
her Boy) Francie Brady, tíu ára írskur
drengur, hefur átt allt annað en auðvelda
æsku. Pabbi hans er drykkjurútur og
móðir hans á við geðræn vandamál að
stríða. Francie er samt sem áður alltaf
glaðvær þó að ekki sé allt sem sýnist og
ýmislegt ógeðfellt gangi á í kollinum á
honum. Aðalhlutverk: Stephen Rea, Fi-
ona Shaw, Eamonn Owens.
04.05 Tónlistarmyndbönd

Sunnudagur 16. desember
08.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Sjónvarpskringlan
12.15 Nágrannar
14.15 60 mínútur II (e)
15.00 Feðradagur. (Fathers´ Day) Þeg-
ar 16 ára sonur Colette strýkur að heiman
grípur hún til þess örþrifaráðs að hafa
samband við tvo gamla kærasta sína og
segja þeim að þeir séu feður stráksins.
Þeir æða báðir af stað í leit að syni sínum
og lenda í alls kyns ævintýrum. Aðalhlut-
verk: Billy Crystal, Robin Williams, Julia
Louis-Dreyfus.
16.45 Andrea (e)
17.10 Sjálfstætt fólk (e)
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
20.30 Fégræðgi. (Where the Money Is)
Henry Manning er gamall þjófur sem nú
er kominn á elliheimili. Þar starfar hjúkr-
unarkonan Carol Ann MacKay sem er
ekki sátt við hlutskipti sitt í lífinu. Hún
og eiginmaður hennar þrá ekkert heitara
en að komast yfir meiri peninga og halda
að kunnátta Henrys komi þar að góðum
notum. En gamli þjófurinn virðist heilsu-
lítill og ekki líklegur til afreka.  Aðalhlut-
verk: Paul Newman, Linda Fiorentino,
Dermot Mulroney, Susan Barnes.
22.05 60 mínútur
22.55 Hestahvíslarinn. (The Horse
Whisperer) Ritstjórinn Annie McLean
er staðráðinn í koma lagi á líf dóttur
sinnar sem féll af hestbaki. Gæðingur
stúlkunnar þarf sömuleiðis að komast í
hendur fagmanns sem veit hvernig á að
vinna úr slíkum málum. Annie finnur
mann í Montana, Tom Booker, sem er
sagður hálfgerður töframaður á þessu
sviði og heldur þangað með dóttur sína
og hest hennar. Aðalhlutverk: Robert
Redford, Kristin Scott Thomas, Scarlett
Johansson, Sam Neill.
01.40 Tónlistarmyndbönd

Föstudagur 14. desember
18.00 Heklusport
18.30 Sjónvarpskringlan

19.00 Gillette-sportpakkinn
19.30 Alltaf í boltanum
20.00 Fífl og furðufuglar (14:18)
21.00 Með hausverk um helgar
23.00 Sóðakjaftar. (Talkin´ Dirty After
Dark) Gamanmynd þar sem samskipti
kynjanna eru í brennidepli. Við kynn-
umst grínistanum Terry sem þráir ekkert
heitar en verða aðalnúmerið á skemmti-
stað í Los Angeles. Þessi löngun er svo
sterk að Terry er tilbúinn að gera nánast
hvað sem er til að draumurinn rætist.
Aðalhlutverk: Martin Lawrence, John
Witherspoon, Jedda Jones.
00.25 Flugásar II. (Hot Shots! Part
Deux) Topper Harley er mættur til starfa
á ný. Kappar á borð við Rambó blikna
við hliðina á honum og það kom því
engum á óvart þegar forseti Bandaríkj-
anna, Tug Benson, leitaði á náðir Toppers
eftir að allir aðrir höfðu brugðist. Þrisvar
sinnum hefur verið gerður út leiðangur
til að bjarga hugrökkum dátum úr klóm
óvinarins en engum hefur tekist það og
nú á Topper að bjarga þeim sem fóru til
að bjarga mönnunum. Aðalhlutverk:
Charlie Sheen, Lloyd Bridges, Richard
Crenna, Rowan Atkinson, Miguel Ferrer.
01.55 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 15. desember
18.00 Íþróttir um allan heim
18.54 Lottó
19.00 Í ljósaskiptunum (10:17)
20.00 Eitt sinn þjófur (14:22)
21.00 Byssumenn. (Men With Guns)
Undirmálsmennirnir Eddie, Lucas og
Mamet eru handrukkarar. Þeir eiga að

innheimta peninga á afskekktum sveita-
bæ og búast ekki við neinum vandræð-
um. Annað kemur hins vegar á daginn
en þremenningarnar neita að gefast upp.
Þeir snúa aftur til sveitabæjarins og ætla
að svara fyrir sig með eftirminnilegum
hætti. Aðalhlutverk: Donal Logue, Greg-
ory Sporleder, Callum Keith Rennie.
22.30 Hverfiskráin. (Trees Lounge)
Tommy gengur ekki allt í haginn. Hann
er atvinnulaus, konan farin frá honum
og flaskan eini vinur hans. Litrík lýsing
á eymdarlífi Tommys og tilraunum hans
til að öðlast tilgang með lífinu.  Aðalhlut-
verk: Steve Buscemi, Mark Boone Junior,
Chloe Sevigny.
00.05 Hnefaleikar - Kostya Tszyu. Út-
sending frá hnefaleikakeppni í Las Veg-
as.
02.00 Hnefaleikar. Bein útsending frá
hnefaleikakeppni í Bandaríkjunum. Á
meðal þeirra sem mætast eru John Ruiz,
heimsmeistari WBA-sambandsins í
þungavigt, og Evander Holyfield, fyrr-
verandi heimsmeistari.
05.00 Dagskrárlok og skjáleikur

Sunnudagur 16. desember
10.40 Hnefaleikar - Evander Holyfield
13.45 Ítalski boltinn. Bein útsending.
15.55 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Chelsea og Liverpool.
18.00 Meistarakeppni Evrópu. Farið
er yfir leiki síðustu umferðar og spáð í
spilin fyrir þá næstu.
19.00 Sjónvarpskringlan
19.30 NBA-tilþrif
20.00 NBA. Bein útsending frá leik Tor-

Föstudagur 14. desember
17.05  Leiðarljós
17.50  Táknmálsfréttir
18.00  Stubbarnir (69:90)
18.30  Jóladagatalið
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.35  Kastljósið
20.00  Prinsinn og betlarinn. (Pooch
and the Pauper) Fjölskyldumynd um
ævintýrin sem gerast þegar flækings-
hundur er tekinn í misgripum fyrir hund
Bandaríkjaforseta. Aðalhlutverk: Ric-
hard Karn og Fred Willard.
21.30  Af fingrum fram (10:11) Gestur
Jóns Ólafssonar í kvöld er Ragnhildur
Gísladóttir.
22.15  Einkaspæjarinn. (Pepe Carval-
ho) Spænsk sakamálamynd byggð á met-
sölubók eftir Manuel Vázquez Montal-
bán um einkaspæjarann Pepe Carvalho
sem hér glímir við dularfullt mál. Aðal-
hlutverk: Juanjo Puigcorbé, Valeria
Marini og Jean Benguigui.
23.50  Nafnar. (The Two Jakes) Banda-
rísk bíómynd frá 1990 þar sem söguhetj-
an úr myndinni Kínahverfið, Jake Gittes,
rannsakar flókið framhjáhaldsmál og
fasteignabrask nafna síns. e. Aðalhlut-
verk: Jack Nicholson, Harvey Keitel, Meg
Tilly og Madeleine Stowe, og þeim Faye
Dunaway og Tom Waits bregður fyrir í
smáhlutverkum.
02.00  Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 15. desember
09.00  Morgunsjónvarp barnanna
09.01  Stubbarnir
09.30  Mummi bumba (62:65)
09.35  Bubbi byggir (12:26)
09.55  Gulla grallari (10:26)
10.10  Litlu skrímslin (23:52)
10.25  Pokémon (24:52)
10.45  Búrabyggð (32:96)
11.10  Kastljósið
11.30  Mósaík
12.05  At
12.30  Norðurlandamót í dansi (2:2)
13.40  Markaregn
14.25  Þýski fótboltinn. Bein útsending
frá leik í úrvalsdeildinni.
16.20  Zink - kynningar
16.30  Íslandsmótið í handknattleik.
Bein útsending frá leik Aftureldingar
og FH í fyrstu deild karla.
18.00  Táknmálsfréttir
18.10  Skólinn minn er skemmtilegur
18.30  Jóladagatalið
18.54  Lottó
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.35  Kastljósið
20.00  Milli himins og jarðar
20.55  Jólasaga. (A Christmas Carol)
Kvikmynd byggð á sögu Charles Dick-
ens um Ebenezer Scrooge sem fær anda
fortíðar-, nútíðar-, og framtíðarjólanna í
heimsókn og lærir sitthvað af þeirri reyn-
slu. Aðalhlutverk: Patrick Stewart,
Richard E. Grant og Joel Grey.
22.30  Nafn rósarinnar. (Name of the
Rose) Bíómynd frá 1986 byggð á sögu
eftir Umberto Eco um munk sem fer til
að rannsaka dularfulla atburði í ítölsku
klaustri á þrettándu öld. Aðalhlutverk:
Sean Connery, F. Murray Abraham og
Christian Slater.
00.35  Rebus - Dauðar sálir.
02.15  Zink - kynningar
02.20  Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 16. desember
09.00  Morgunsjónvarp barnanna
09.02  Disneystundin
09.55  Kobbi
10.05  Babar (24:65)
10.30  Húsdýrið mitt
10.45  Stafakarlarnir (10:24)
11.05  Nýjasta tækni og vísindi
11.20  Kastljósið
11.45  Íslam - Veldi trúarinnar (3:3)
12.40  Skjáleikurinn
13.20  Mósaík
14.00  HM í handbolta. Bein útsending
frá leiknum um þriðja sætið á HM kvenna.
15.30  Markaregn
16.15  Zink - kynningar
16.20  Táknmálsfréttir
16.30  HM í handbolta. Bein útsending
frá úrslitaleiknum á HM kvenna á Ítalíu.
18.00  Stundin okkar
18.30  Jóladagatalið
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.35  Kastljósið
20.00  Aðventutónleikar
20.45  Fréttir aldarinnar
21.05  Stúlkan á bláa hjólinu (2:6)
22.00  Helgarsportið
22.20  Jólakakan. (La Buche) Frönsk
gamanmynd frá 1999. Þrjár systur koma
saman um jól og ýmis leyndarmál koma
úr kafinu. Aðalhlutverk: Sabine Azema.
00.05  Kastljósið
00.25  Zink - kynningar.

Háskaleikur

Heimasíða Þjóðminja-
safnsins www.natmus.is
er dæmi um vel heppnaða
heimasíðu hjá íslenskri
ríkisstofnun. Þarna má að
sjálfsögðu finna allar al-
mennar upplýsingar um
safnið, starfsemi þess og
starfsmenn en einnig er
þarna upplýsingakerfið
Sarpur sem inniheldur
átta aðalskrár: Munaskrá,
myndaskrá, þjóðhátta-
skrá, fornleifaskrá, húsa-
skrá, jarðfundaskrá,
kirkjuminjaskrá og
örnefnaskrá. Undir
hnappnum Gullastokkur
má finna fróðleik um hlut
mánaðarins en jafnan er
tekinn fyrir einn ákveðinn
hlutur í hverjum mánuði,
síðast var það t.d. moð-
suðukassi en nú í desem-
ber eru það íslensku jóla-
sveinarnir sem fá það
hlutverk. Á síðunni er líka
hnappur sem heitir Gagn
og gaman og þar undir
má m.a. finna upplýsingar
um gamla leiki, sögu
daganna og enn meira
um gömlu íslensku jóla-
sveinana og þau skötu-
hjú, Grýlu og Leppalúða.

Gerist
 áskrifendur

í síma
456 4560
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 Sjónvarpsstöðin Sýn Sjónvarpsstöðin Sýn Sjónvarpsstöðin Sýn Sjónvarpsstöðin Sýn Sjónvarpsstöðin Sýn

Miðvikudagur 12. desember kl. 19:50
Enski boltinn: Liverpool – Fulham
Laugardagur 15. desember kl. 02:00

Hnefaleikar: John Ruiz – Evander Holyfield
Sunnudagur 16. desember kl. 13:45
Ítalski boltinn: Leikur óákveðinn
Sunnudagur 16. desember kl. 15:55
Enski boltinn: Chelsea – Liverpool
Sunnudagur 16. desember kl. 20:00

NBA: Toronto Raptors – Washington Wizards
Mánudagur 17. desember kl. 19:55

Enski boltinn: Aston Villa – Ipswich Town
Þriðjudagur 18. desember kl. 19:50

Enski boltinn: Arsenal – Newcastle United

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

Fasteignaviðskipti
Hef til sölu

fasteignir víða
á Vestfjörðum
Allar nánari upplýsingar

eru veittar á skrifstofu

kirkjakirkjakirkjakirkjakirkja
Hnífsdalskapella:

 Sunnudagaskóli kl. 13:00.
Hólskirkja:

Sunnudagaskóli kl. 11:00.
Súðavíkursókn:

Kirkjuskóli í grunnskól-
anum kl. 13:10 á mánu-

dag og í leikskólanum
kl. 14:00.

Flateyrarkirkja:
Aðventustund og tónleikar

Tónlistarskólans, sunnu-
dagskvöldið 16. desember

kl. 20:00.
Ísafjarðarkirkja:

Ath! Enginn kirkjuskóli er
laugardaginn 15. des.
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Á Eyrinni
            Veitingastaður          Kaffihús
Mánagata 1 · Sími 456 5267     Fisherhúsi anno 1884

onto Raptors og Washington Wizards.
22.45 Krókur á móti bragði. (Life Less
Ordinary) Þegar húsvörðurinn Robert
er rekinn úr starfi ákveður hann að koma
fram hefndum og rænir ofdekraðri dóttur
eigandans, Celine. Robert er hins vegar
hálfgerður hrakfallabálkur og veit ekki
hvað hann hefur komið sér í. Það er því
lán í óláni að Celine virðist hafa talsvert
vit á mannránum og er alls ekki frábitin
því að rétta lánleysingjanum hjálpar-
hönd. Aðalhlutverk: Ewan McGregor,
Cameron Diaz, Holly Hunter, Ian Holm.
00.25 Gluggagægir. (Peeping Tom)
Spennumynd um kvikmyndagerðar-
manninn Mark Lewis og undarlegt atferli
hans. Faðir hans var heimsfrægur vís-
indamaður en það sem almenningur vissi
ekki var að hann gerði vafasamar til-
raunir á syni sínum. Hegðun Marks ber
þess nú merki og hann er bæði hættulegur
sjálfum sér og öðrum. Sjúklegur áhugi
hans á dauðanum hrindir af stað hrylli-
legri atburðarás. Aðalhlutverk: Carl Boe-
hm, Moira Shearer, Anna Massey, Max-
ine Audley.
02.05 Dagskrárlok og skjáleikur

17.30 Jay Leno (e)
18.30 Johnny International (e)
19.30 Yes Dear
20.00 CBS – Special news. Vandaður
fréttaskýringaþáttur
20.50 Málið. Andrés Magnússon lætur
gamminn geysa í kvöld.
21.00 Þátturinn. Skemmti- og maga-
sínþáttur með Birni Jörundi og Dóru
Takefusa.
21.50 DV – fréttir. Margrét Rós Gunn-
arsdóttir flytur okkur helstu fréttir dags-
ins frá fréttastofu DV og Viðskipta-
blaðsins.
22.00 Djúpa Laugin. Þórey og Júlíus
Hafstein koma Íslendingum á stefnumót
öll föstudagskvöld. Þrír einstaklingar
keppa um að komast á stefnumót við
aðila af hinu kyninu sem þeir hafa aldrei
séð! Viku síðar fá áhorfendur svo að sjá
hvað gerðist á óvissustefnumóti parsins.
22.50 Spy TV (e)
23.20 Hollywood Raw (e)
23.50 Love Cruise  (e)
00.40 Profiler
01.30 Jay Leno (e)
02.20 Muzik.is
03.20 Óstöðvandi tónlist

Laugardagur 15. desember
12.00 Jóga
12.30 48 Hours (e)
13.30 Law & Order (e)
14.30 Jay Leno (e)
15.30 Djúpa laugin (e)
16.30 Survivor III (e)
17.30 Þátturinn (e)
18.30 Mótor (e)

19.00  Tom Green (e)
19.30 King of Queens. Bandarísk gaman-
þáttaröð um Doug Hefferman, sendil í
New York sem gerir ekki miklar kröfur
til lífsins.
20.00 Johnny International. Johnny
International má allt í alþjóðalofthelgi!
Johnny klípur í flugfreyjurnar, heilsar
upp á flugstjórann, dissar flugvélamatinn
og leitar að talibönum! Fylgstu með Jo-
hnny International á flugi í kvöld.
21.00 Íslendingar. Léttur spurninga og
spjallþáttur um hegðun, atferli og skoðanir
Íslendinga. Umsjón Fjalar Sigurðarson
22.00 Profiler. Sam og Bailey lenda í
skartgriparáni og eru tekin í gíslingu ásamt
fleirum. Þau reyna að átta sig á þrjótunum
og sambandi þeirra til að bjarga lífi gísl-
anna.
22.50 Grand Theft Auto. Mynd eftir
Roger Corman og Ron Howard. Aðalhlut-
verk Nancy Morgan og Ron Howard.
00.20 Jay Leno (e)
01.10 Jay Leno (e)
02.00 Muzik.is
03.00 Óstöðvandi tónlist

Sunnudagur 16. desember
12.00 Jóga
12.30 Silfur Egils
14.00 Titus (e)
14.30 City of Angels (e)
15.30 Providence (e)
16.30 Innlit-Útlit (e)
17.30 Judging Amy (e)
18.30 Fólk – með Sirrý (e)
19.30 Spy TV (e)
20.00 Dateline. Bandarískur fréttaskýr-
ingaþáttur frá NBC með mörgum af kunn-
ustu fréttamönnum Bandaríkjanna, s.s.
Jane Payley, Stone Phillips, Tom Brokaw
og Mariu Shriver.
21.00 Silfur Egils. Fjörmikill, skemmtil-
egur og óháður umræðuþáttur um pólitík
og þjóðmál í umsjón Egils Helgasonar.
22.30 Tantra – listin að elska meðvitað.
Við sýnum aftur Tantraþættina sem
tilnefndir voru til Eddu verðlaunana 2001.
23.20 Íslendingar (e)
00.10 Mótor (e)
00.40 48 Hours (e) Vandaður, bandarísk-
ur fréttaskýringaþáttur með Dan Rather í
fararbroddi
01.30 Muzik.is
02.30 Óstöðvandi tónlist

Föstudagur 14. desember
16.30 Muzik.is

Auglýsendur
athugið!

Síðasta tölublað
ársins kemur út

fimmtudaginn
20. desember

netiðnetiðnetiðnetiðnetið
Hver eru uppáhalds

bókamerkin þín á Netinu?
Svavar Þór Guðmunds-

son skrifstofumaður hjá
Heilbirgðisstofnun Ísa-

fjarðarbæjar svarar:

,,Þau bóka-
merki sem ég
nota mest eru

(auðvitað)
bb.is fyrir
daglegar
fréttir af

svæðinu og mbl.is fyrir
landið. Þá kíki ég reglu-

lega inn á swim.is til að fá
heitustu fréttir af blaut-

íþróttum landans. Til að
lyfta mér upp skrepp ég
við og við inn á twisted

humour.com eða þá
tilveran.is sem er reglu-
lega útspekúleruð til að

hreyfa við broskrampan-
um. Þá kíki ég líka annað
slagið á skolatorg.is sem

og cnn.com.“

bækurbækurbækurbækurbækur
Vestfirska forlagið á

Hrafnseyri gefur út átta
bækur fyrir þessi jól.

Forlagið einbeitir sér sem
áður að útgáfu á vestfirsku

efni undir samheitinu
Bækurnar að vestan.

Útgáfubækurnar að þessu
sinni eru þessar: Frá

Bjargtöngum að Djúpi, 4.
bindi. Strandamaður segir

frá, 2. bindi. Engill ástar-
innar og fleiri sögur. 101

ný vestfirsk þjóðsaga.
 Þeir voru svona í Djúpinu

og Mannlíf og saga fyrir
vestan, 9. hefti ritraðar-

innar. Tíunda heftið kemur
síðan út eftir áramótin.

Mánagötu 1 – Ísafirði

Pizza ! · Pizza! · Pizza!
Dúndur pizzutilboð Á Eyrinni.

Hringið og kannið málið!

Vöðvafjallið og Kennedy-tengdasonurinn
austurríski, Arnold Schwarzenegger, 54 ára að
aldri, brákaði nokkur rifbein þegar hann lenti í
slysi, lítilfjörlegu að hans eigin sögn, á mótor-
hjóli. Hann var eina nótt á sjúkrahúsi og segir að
þetta hafi engin áhrif á tökurnar á Terminator 3,
sem hefjast seinna í vetur. Launin hans fyrir leik
í þeirri mynd eru 30 milljónir dollara eða yfir þrír
milljarðar króna.

Terminator rifbrotnaðiTerminator rifbrotnaðiTerminator rifbrotnaðiTerminator rifbrotnaðiTerminator rifbrotnaði

Lifrin orðin ónýtLifrin orðin ónýtLifrin orðin ónýtLifrin orðin ónýtLifrin orðin ónýt
Mörgum finnst að sóknarmaðurinn Ge-

orge Best, sem lék með Manchester
United, sé besti knattspyrnumaður allra
tíma. Hann var líka frægur fyrir drykkju-
skap og kvennafar og á líklega að baki
álíka margar meðferðir (við drykkjunni,
ekki kvennafarinu) og meistaratitla. Best
er orðinn 55 ára og nú er drykkjan farin að
segja til sín með alvarlegri hætti en áður.
Nú verður hann að fara í lifrarskipti en
deyja ella.

bb.is
– tekur senn

miklum
breytingum.
Fylgist með!
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Hæstiréttur mildaði dóm Hér-Hæstiréttur mildaði dóm Hér-Hæstiréttur mildaði dóm Hér-Hæstiréttur mildaði dóm Hér-Hæstiréttur mildaði dóm Hér-
aðsdóms Vestfjarða lítillegaaðsdóms Vestfjarða lítillegaaðsdóms Vestfjarða lítillegaaðsdóms Vestfjarða lítillegaaðsdóms Vestfjarða lítillega

Hæstiréttur dæmdi í síðustu
viku framkvæmdastjóra fyrir-
tækis á Vestfjörðum, sem stóð
ekki skil á virðisaukaskatti ár-
ið 1999 og staðgreiðslu opin-
berra gjalda árin 1998 og

1999, í tíu mánaða fangelsi
og til 25 milljóna króna sektar
auk greiðslu sakarkostnaðar.
Maðurinn hefur áður verið
sakfelldur fyrir slík brot og
taldist hafa rofið skilorð með

þeim brotum sem hér var
fjallað um. Var tekið tillit til
þess við ákvörðun viðurlaga.

Sjö mánuðir af fangelsis-
dómnum eru skilorðsbundnir
og falla niður að þremur árum

liðnum ef ákærði heldur al-
mennt skilorð. Dómur féll í
máli þessu í Héraðsdómi Vest-
fjarða í sumar en því var áfrýj-
að til Hæstaréttar sem mildaði
dóminn lítillega.

Héraðsdómur Reykjavíkur
hefur vísað frá dómi rúmlega
40 milljóna króna kröfu Spari-
sjóðs Bolungarvíkur á hendur
forsvarsmönnum Bakka,
söluskrifstofu hf., og Rauð-
síðu ehf. Taldi héraðsdómari
að mjög hefði skort á að krafa

sparisjóðsins væri rökstudd
nægilega og studd viðhlítandi
gögnum til þess að á hana
verði lagður efnisdómur.

Ágreiningurnn snerist fyrst
og fremst um það, hvort fyrir-
tækin tvö hefðu bakað spari-
sjóðnum tjón vegna samnings

milli Rauðsíðu og Bakka,
söluskrifstofu, um sölu þess
síðarnefnda á fiskafurðum
Rauðsíðu og dótturfyrirtækja
þess, vegna þess að umræddar
fiskafurðir hafi verið veðsettar
stefnanda og andvirði þeirra
hefði átt að renna til stefnanda.

Mál þetta tengist m.a. um-
svifum Ketils Helgasonar sem
rak nokkur sjávarútvegsfyrir-
tæki á Vestfjörðum sem gengu
undir nafninu Rauði herinn.
Bú fyrirtækja Rauða hersins
voru tekin til gjaldþrotaskipta
á árinu 1999.

Tugmilljóna kröfu SparisjóðsTugmilljóna kröfu SparisjóðsTugmilljóna kröfu SparisjóðsTugmilljóna kröfu SparisjóðsTugmilljóna kröfu Sparisjóðs
Bolungarvíkur vísað frá dómiBolungarvíkur vísað frá dómiBolungarvíkur vísað frá dómiBolungarvíkur vísað frá dómiBolungarvíkur vísað frá dómi

Eftirmál vegna viðskipta Bakka, söluskrifstofu, og Rauðsíðu ehf.Eftirmál vegna viðskipta Bakka, söluskrifstofu, og Rauðsíðu ehf.Eftirmál vegna viðskipta Bakka, söluskrifstofu, og Rauðsíðu ehf.Eftirmál vegna viðskipta Bakka, söluskrifstofu, og Rauðsíðu ehf.Eftirmál vegna viðskipta Bakka, söluskrifstofu, og Rauðsíðu ehf.

Sá ökumaðurinn sem meira
meiddist fluttur í land úr
Gunnari Friðrikssyni við
komuna til Ísafjarðar.

ÍsafjarðardjúpÍsafjarðardjúpÍsafjarðardjúpÍsafjarðardjúpÍsafjarðardjúp

Betur fór enBetur fór enBetur fór enBetur fór enBetur fór en
á horfðistá horfðistá horfðistá horfðistá horfðist
Mjög harður árekstur

varð Mjóafjarðarmegin á
Vatnsfjarðarnesi í Ísa-
fjarðardjúpi síðdegis á
föstudag og var mikill við-
búnaður vegna þess. Betur
fór þó en á horfðist. Öku-
mennirnir voru einir í bíl-
unum og slapp annar með
skrámur en hinn var fluttur
á sjúkrahúsið á Ísafirði til
aðhlynningar en meiðsli
hans reyndust ekki mjög
alvarleg.

Tveir sjúkrabílar ásamt
lækni voru sendir áleiðis
inn í Djúp en vegna slæm-
rar færðar og mikillar
hálku var björgunarbátur-
inn Gunnar Friðriksson
einnig sendur frá Ísafirði.

Sjúkrabílunum var snú-
ið við en báturinn kom að
slysstaðnum laust eftir kl.
17:00. Ökumennirnir voru
fluttir með bátnum til Ísa-
fjarðar.

Aðkoman á slysstaðn-
um var ljót og bílarnir
ónýtir. Þarna var um jeppa
og fólksbíl að ræða. Slysið
varð á blindhæð en að-
stæður til aksturs voru
mjög slæmar vegna kraps
og hálku.

www.bb.is
– lifandi frétta-
miðill sem senn

tekur breytingum!

Árituðu bækurÁrituðu bækurÁrituðu bækurÁrituðu bækurÁrituðu bækur
Á föstudag árituðu Jón

Grímsson, ævintýramað-
ur og Reynir Traustason,
rithöfundur og blaðamað-
ur, nýja bók Reynis, Am-
eríska drauminn, í Bók-
hlöðunni á Ísafirði, en í
bókinni er Jón ein af sögu-
hetjunum.

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

Ljósin kveiktLjósin kveiktLjósin kveiktLjósin kveiktLjósin kveikt
á trénu fráá trénu fráá trénu fráá trénu fráá trénu frá

HróarskelduHróarskelduHróarskelduHróarskelduHróarskeldu
Ljósin á jólatrénu á Silfur-

torgi á Ísafirði voru tendruð
við hátíðlega athöfn síðdegis
á laugardaginn. Eins og um
langt árabil er tréð gjöf frá
Hróarskeldu, vinabæ Ísafjarð-
ar í Danmörku. Síðustu árin
hefur tréð verið á Silfurtorginu
en áður var það alltaf á Aust-
urvelli. Skólahljómsveit Ísa-
fjarðarbæjar og Bolungarvík-
ur og Sunnukórinn fluttu jóla-
tónlist en ræðismaður Dana,
Fylkir Ágústsson, afhenti tréð
Halldóri Halldórssyni bæjar-
stjóra sem flutti ávarp. Síðan
komu jólasveinar í gleðskap-
inn og kunnu jólatexta og voru
ekki í íþróttaskóm, öfugt við
það sem fréttir berast af að
sunnan.

Einhvern veginn virtist sem
jólabragurinn á fólkinu væri
afslappaðri en oft áður. Þannig
virtust börnin rólegri en við
sama tækifæri og í fyrra og
sama má segja um hina eldri.

Með svipuðum hætti voru
jólaljósin kveikt með hefð-
bundnum hætti á trjám Ísa-
fjarðarbæjar í öðrum byggð-
um. Athafnir fóru fram á Suð-
ureyri fyrr á laugardag en á
Flateyri og Þingeyri á sunnu-
dag.
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