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Djúpmenn
dugnaðar-
fólk og lítið
fyrir að kvarta

Bráðabirgðatölur Hagstofunnar 1. desember 2003

Vestfirðingum fækkaði um
95 þar af um 47 í Vesturbyggð

Samkvæmt bráðabirgðatöl-
um Hagstofunnar voru íbúar á
Vestfjörðum 7.835 þann 1.
desember sl. og hafði þeim
fækkað um 95 frá árinu áður.
Mest varð fólksfækkunin í
Vesturbyggð eða um 47 sem
jafngildir því að annar hver

maður sem flutti úr fjórðungn-
um hafi farið frá Vesturbyggð.
Íbúar sveitarfélagsins eru nú
1073.

Næst mest fækkaði í Ísa-
fjarðarbæ eða um 26 og eru
íbúar sveitarfélagsins nú
4.127. Fólksfjölgun varð í

þremur sveitarfélögum. Íbú-
um Hólmavíkurhrepps fjölg-
aði um 14 og eru nú 494, íbú-
um Bæjarhrepps fjölgaði um
7 en þeir eru 101. Þá fjölgaði
Tálknfirðingum um 3 og telja
þeir nú 349 manns.

Íbúum Bolungarvíkur fækk-

aði um 13 og eru þeir nú 944,
íbúum Reykhólahrepps fækk-
aði um 9 en þeir telja nú 283.

Í Broddaneshreppi fækkaði
um jafnmarga en þar búa nú
54. Í Kaldrananeshreppi búa
nú 125 manns og hefur fækkað
um 7, í Súðavíkurhreppi eru

229 og hefur fækkað um 5 og
í Árneshreppi fækkaði um 3.

Liðlega helmingur Vestfirð-
inga býr í Ísafjarðarbæ en ef
litið er til norðanverðra Vest-
fjarða búa tveir af hverjum
þremur íbúum fjórðungsins
þar eða 67,6%. – kristinn@bb.is
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Ársins sem nú kveður verður minnst fyrir margra hluta sakir. Skal þar fyrst til nefna
yfirlýsingar í aðdraganda kosninga um að kvótakerfinu hafi verið komið á til að bjarga
því sem bjargað varð úr rjúkandi rúst útgerðar í landinu, en ekki til verndar fiskistofnum,
líkt og þjóðinni hafði verið talin trú um í tvo áratugi; að ,,framsalið hafi verið ágalli (á
kvóta kerfinu) alla tíð“ og hafi ,,sært réttlætiskennd þjóðarinnar“, að ógleymdri hinni
einstæðu greiðasemi við útfærslu fiskveiðistjórnunar í Mjóafirði austur, en ,,Þar telst
ekkert einskis virði“, eins og skáldið orðaði það. Og ekki má gleyma leikritinu um lof-
orð og efndir, sem sífellt er verið að endurskrifa í ljósi misskilnings á alla kanta. Tala
menn ekki lengur sama áskæra, ylhýra málið? Er nú tungutakið líka orðið stéttaskipt?
Aðdáendur játningabókmennta þurfa ekki að óttast bókleysi þegar eftirlaunaþegar
hinnar þinglegu stéttar, sem minnti á sig með eftirminnilegum hætti fyrir jólin, taka að
banka uppá hjá útgefendum.

Vel var við brugðist þegar heimamenn gerðu sína eigin byggðaáætlun eftir að ljóst
var að Vestfirðir voru ekki á Íslandskorti viðskiptaráðherra, frekar en hjá yfirvöldum
forðum þegar hringvegurinn var teiknaður. Þetta segir okkur eitt: Frumkvæðið verður
að koma héðan.

Á ókomnum árum mun koma betur í ljós hve viturleg ákvörðun það var að gera

gamla sjúkrahúsið að Safnahúsi Ísafjarðar. Þar var vel að verki staðið. Safnahúsið á
eftir að vera góð auglýsing fyrir bæjarfélagið.  Glæsilegur flutningur á ,,Söngvaseið“,
auk margs annars á sviði lista, er óræk sönnun þess að menning er ekki bundin við til-
tekin póstnúmer.

,,Bæjarstjórninni ber skylda til að ganga fram fyrir skjöldu og vera í fylkingarbrjósti
í baráttu okkar til að hefja höfuðstað Vestfjarða á ný til þess vegs, sem hann áður naut
og honum ber,“ voru hvatningarorð í leiðara BB í ársbyrjun, þegar Vestfirðir voru
sungnir lofi á erlendum vettvangi, sem draumastaður ferðamanna. Þetta á við á öllum
sviðum. Hvert og eitt einasta tækifæri ber að nýta.

Nýtt ár er fram undan með nýjum verkefnum. Eitt öðru fremur kallar á samstöðu
allra Vestfirðinga: Háskóli á Ísafirði. Trúlega er þetta mál veltiás þess að okkur takist
að gera höfuðstað Vestfjarða að öflugum byggðakjarna og tryggja framtíð byggðar á
Vestfjörðum.

Bæjarins besta þakkar lesendum sínum og viðskiptavinum trygga samfylgd á árinu,
sem nú kveður.

Gleðilegt nýtt ár!
s.h.

Ær bar að Botni
í Súgandafirði

Birni Birkissyni, bónda á Botni í Súgandafirði, kom talsvert
á óvart að finna nýfæddan hrút í fjárhúsunum skömmu fyrir
jól, nánar tiltekið 21. desember. Veturgömul gimbur hafði
borið og má segja að hér sé á ferðinni sannkallað jólalamb.

Björn segir ær aldrei hafa borið hjá sér á þessum tíma áður.
Sauðburðurinn hefur vakið mikla lukku hjá heimilisfólki, sér-
staklega ungviðinu. Oft þykir eftirtektarvert þegar sauðburður
er snemma á ferð hjá bændum og er þá velt vöngum um hvar
fyrsta lamb ársins hafi komið í heiminn. Sterkar líkur má telja
fyrir því að bændurnir á Botni í Súgandafirði eigi síðasta lamb
ársins að þessu sinni.                                   – kristinn@bb.is

Bændurnir í Botni, Helga Guðný Kristjánsdóttir og Björn Birkisson ásamt áhugasömumBændurnir í Botni, Helga Guðný Kristjánsdóttir og Björn Birkisson ásamt áhugasömumBændurnir í Botni, Helga Guðný Kristjánsdóttir og Björn Birkisson ásamt áhugasömumBændurnir í Botni, Helga Guðný Kristjánsdóttir og Björn Birkisson ásamt áhugasömumBændurnir í Botni, Helga Guðný Kristjánsdóttir og Björn Birkisson ásamt áhugasömum
ungmennum í jólabúningi með jólalambið.ungmennum í jólabúningi með jólalambið.ungmennum í jólabúningi með jólalambið.ungmennum í jólabúningi með jólalambið.ungmennum í jólabúningi með jólalambið.

Föst og illa brotin í bílflaki í Skötufirði á þriðju klukkustund

Þakkar Guði fyrir að
bíllinn fór ekki lengra

Jóhanna Jóakimsdóttir, frá
Hnífsdal, var föst í bílflaki
neðan vegar við Fossahlíð í
Skötufirði, með annan hand-
legginn undir bílnum, í á þriðja
tíma á laugardag. Jóhanna býr
ásamt Einari Magnússyni í
Kópavogi og voru þau á leið
til Ísafjarðar að heimsækja
skyldfólk þegar bíllinn valt
margar veltur um kl. 16 og
mátti litlu muna að hann færi
fram af 50 metra hengiflugi
og hafnaði niðri í fjöru. Þurfti
á endanum að klippa þakið af
bílnum til að koma Jóhönnu
út. Einar sagðist í samtali við
Morgunblaðið hafa sloppið
ótrúlega vel úr slysinu. Hann
sé lemstraður, hruflaður á
höndum og á andliti en kenni
sér ekki meins að öðru leyti.
Jóhanna tvíbrotnaði á hand-
legg og öxl.

Haft eftir Einari að væntan-
lega þurfi að flytja hana til
Reykjavíkur til að spengja öxl-
ina en læknar treysti sér ekki
til að meta hvenær það geti
orðið.

„Það var erfitt að ná henni
út úr bílnum, það mátti ekki
mikið hreyfa við honum svo
hann færi ekki af stað aftur.
Einn af mönnunum sem stopp-
uðu var með einhverjar spýtur
og kúbein í bílnum og við gát-
um notað þetta til að lyfta bíln-
um aðeins, svo ég náði að losa
handlegginn og koma honum
inn í bílinn“, sagði Einar í sam-
tali við Morgunblaðið.

Hann segir að slysið hafi
orðið þegar bíllinn keyrði inn
í skafl sem hafði skafið nokkru
áður yfir veginn en við það
hafi bíllinn farið að rása. Bíll-
inn valt að lokum margar velt-
ur og staðnæmdist um 50 metr-
um fyrir utan veg. Bíllinn
stöðvaðist á brún næstum
þverhníptrar brekku.

Einar segir að bíllinn hefði
hafnað alveg niðri í sjó hefði
hann farið eitthvað lengra.
„Bíllinn lenti á stórum steini,
fór yfir hann og stoppaði þar.
Sennilega hefur steinninn
dregið úr hraðanum í veltunni.
Það hefur sennilega verið okk-

ar lán.“
„Ég áttaði mig strax á því

þegar bíllinn stoppaði að ég
yrði að koma mér út. Hliðar-
rúðan hjá mér hafði sprungið
og ég náði að brjóta hana og
komast út. Bíllinn lá á þakinu,
frekar á hægri hliðinni. Það
gekk sæmilega vel að komast
út, ég var allur blóðugur og
hruflaður eftir glerið, en það

gekk bara vel.“
Einar sá tvo bíla nálgast og

náði að komast upp á veg í
tæka tíð til að stoppa þá. Bíl-
stjóri með NMT síma tilkynnti
slysið til Neyðarlínunnar.

Einar segir það afar óþægi-
lega tilfinningu að lenda í
svona atviki. „Svo þakkar
maður guði fyrir að bíllinn fór
ekki lengra það gat ekki endað

nema á einn veg hefði hann
ekki stoppað þarna“, sagði
Einar Magnússon í samtali við
Morgunblaðið.

Jóhanna vildi koma að
miklu þakklæti til allra sem
aðstoðuðu við björgunina,
bæði vegfarenda sem hjálpuðu
til og lögreglu og sjúkraflutn-
ingsmanna.

Jóhanna og Einar á sjúkrahúsinu á Ísafirði.Jóhanna og Einar á sjúkrahúsinu á Ísafirði.Jóhanna og Einar á sjúkrahúsinu á Ísafirði.Jóhanna og Einar á sjúkrahúsinu á Ísafirði.Jóhanna og Einar á sjúkrahúsinu á Ísafirði.
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Rektor Kennaraháskóla Íslands

Segir fásinnu að stofna
háskóla á Ísafirði

Fjórir þingmenn Sjálf-
stæðisflokks og Framsókn-
arflokks hafa lagt til á Al-
þingi að menntamálaráð-
herra beiti sér fyrir stofnun
sjálfstæðs háskóla á Ísafirði.
Ólafur Proppé, rektor Kenn-
araháskóla Íslands, segir
þetta fásinnu og dauðadæmt
í svo litlu samfélagi.

Það eru Kristinn H. Gunn-
arsson, Gunnar Birgisson,

Magnús Stefánsson og Einar
Oddur Kristjánsson sem leggja
fram þingsályktunartillögu um
þetta mál. Þeir vilja að há-
skólinn mótist af sérstöðu
Vestfjarða með áherslu á um-
hverfismál, ferðamál, sjávar-
útveg og tónlistarlíf.

Í greinargerð með tillögunni
segja flutningsmenn að
sprenging hafi orðið í aðsókn
að háskólanámi á Vestfjörðum

þar sem 130 manns stundi
þaðan fjarnám við fjóra
háskóla.Ólafur Proppé seg-
ir að Ísfirðingar ættu frekar
að feta í fótspor Austfirð-
inga en þar var nýlega stofn-
að Háskólanámssetur á Eg-
ilsstöðum í samvinnu við há-
skólana í landinu. Svæðis-
útvarp Vestfjarða greindi
frá.

Fyrrum skipverjar á skut-
togaranum Guðbjarti ÍS-16,
sem gerður var út af Hrað-
frystihúsinu Norðurtanganum
hf. hyggjast efna til endur-
funda síðla vetrar í tilefni þess
að rúm þrjátíu ár eru liðin frá
því Guðbjartur kom til Ísa-
fjarðar í mars árið 1973.

Fyrir stuttu komu saman á
Ísafirði skipsfélagarnir Jón
Steingrímsson, Guðmundur
Einarsson, vélstjórnarkennari

við MÍ, og Guðmundur Krist-
jánsson, hafnarstjóri Ísafjarð-
arbæjar, sem mynda sjálfskip-
aða undirbúningsnefnd að eig-
in sögn. Þeir segja árshátíðir
skipshafnarinnar ávallt hafa
verið veglegar og ætlunin sé
að hafa endurfundina með
svipuðu sniði.

Guðbjartur ÍS var einn sex
skuttogara sem smíðaðir voru
fyrir fimm útgerðaraðila á
Vestfjörðum og einn á Dalvík

í Flekkefjord í Noregi á árun-
um 1972-1974. Hann var seld-
ur úr landi um miðjan síðasta
áratug.

Þeir félagar vilja heyra í sem
flestum af gömlu skipsfélög-
unum svo hægt sé að setja
niður nákvæmari tímasetningu
og dagskrá. Hægt er að hafa
samband við Guðmund Ein-
arsson í síma 456 3697 og
Guðmund Kristjánsson í síma
893 2988.    – kristinn@bb.is

Ráðgera endurfundi
Fyrrum skipverjar á Guðbjarti ÍS 16

Ísafjörður
Lögregla kölluð
til vegna hnupls

Í síðustu viku var lög-
reglan á Ísafirði kölluð í
matvöruverslun á Ísafirði
vegna grunsemda um að
karlmaður á fertugsaldri
hafi gert tilraun til að hafa
með sér vörur út úr versl-
uninni án greiðslu.

Málið er til rannsóknar
hjá lögreglunni.

– hj@bb.is
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Áramótabrennur á
öllum þéttbýlisstöðum

Sýslumenn á Vestfjörðum
hafa gefið út leyfi fyrir tólf
áramótabrennum. Í stuttu máli
má segja að áramótabrenna
verði á öllum helstu þéttbýlis-
stöðum á Vestfjörðum.

Á Þingeyri verður brenna á
Oddanum, á Flateyri verður
brenna í króknum utan við
snjóflóðagarðana og á Suður-
eyri verður brennan á Hlað-
nesi. Bolvíkingar eru með sína

áramótabrennu á flugvellinum
og í Hnífsdal verður brenna
við Heimabæ.

Í Súðavík verður brenna við
Langeyri og við Skeljavík
halda Hólmvíkingar sína
brennu. Ísfirðingar verða með
sína brennu að vanda á Hauga-
nesi í Skutulsfirði.

Kveikt verður í öllum brenn-
unum á milli kl. 20-20.30 á
Gamlárskvöld.       – hj@bb.is

Sverrir Pétursson, útgerð-
arstjóri Hraðfrystihússins-
Gunnvarar hf. í Hnífsdal,
segist vonast til þess að ís-
fisktogarinn Páll Pálsson ÍS
komist aftur á veiðar fljótlega
í janúar. Gír í togvindu brotn-
aði fyrir um þremur vikum

síðan og hefur viðgerð staðið
yfir.

Sverrir segist reikna með að
skipið verði alls um mánuð
frá veiðum. Páll Pálsson hefur
séð frystihúsi HG fyrir hráefni
en togarinn Stefnir ÍS sér um
það meðan Páll er frá veiðum.

Af öðrum skipum HG er
það að segja að frystitogar-
inn Júlíus Geirmundsson
kom til hafnar á Ísafirði á
Þorláksmessu með 325 tonn
af afurðum að verðmæti 94
milljóir króna.

– kristinn@bb.is

Vonast til að skipið komist
á veiðar fljótlega í janúar

Gír í togvindu brotnaði í Páli Pálssyni ÍS
Páll Pálsson ÍS.Páll Pálsson ÍS.Páll Pálsson ÍS.Páll Pálsson ÍS.Páll Pálsson ÍS.

Einar Valur Kristjánsson, framkvæmdastjóri HG

„Öfugþróun á aldaraf-
mæli vélbátavæðingar“

„Þessi línumismunun sem
Alþingi hefur nú lögfest er
óheillaspor og til þess fallin
að færa okkur aftur í þróuninni
enda stuðlar hún með beinum
hætti að óhagkvæmni við
nýtingu auðlindarinnar“, segir
Einar Valur Kristjánsson,
framkvæmdastjóri Hraðfrysti-
hússins-Gunnvarar hf. í Hnífs-
dal, í viðtali við Útveginn
fréttabréf LÍÚ.

„Nú eru 100 ár síðan Vest-
firðingar sýndu þá miklu fram-
sýni að setja fyrstir Íslendinga
mótor í bát og mér þykir það
vægast sagt skjóta skökku við
að nú 100 árum seinna skuli
menn vera verðlaunaðir sér-
staklega fyrir að berjast fyrir
því að hverfa aftur til fortíðar
og fara að vinna með höndun-
um einum saman“, sagði Einar
Valur.

Í viðtalinu er rætt um línu-
ívilnun og rekstur HG. Einar
Valur segir að línuívilnun
muni ekki hafa þau áhrif að
styrkja byggð á Vestfjörðum
eins og haldið hafi verið fram
m.a. af þremur þingmönnum
Vestfirðinga.

„Jafnframt fullyrði ég að
þessi línumismunun mun ekki
snúa við þeirri þróun byggðar
sem við höfum upplifað á
undanförnum árum og áratug-
um, nær væri að beina kröftum
sínum að uppbyggingu á sviði
mennta, heilbrigðis, ferða og
samgöngumála.“

Hann segist ekki geta skilið
hvernig það eigi að styrkja
byggð að færa aflaheimildir
frá einu byggðalagi á lands-
byggðinni til annars á sama
svæði.

„Ég get ómögulega skilið
hvernig það má vera að fólki
detti í hug að það muni styrkja
byggð á Ísafirði, Hnífsdal og í
Súðavík ef aflaheimildir eru
teknar frá Hraðfrystihúsinu-
Gunnvöru hf., sem er með
starfsemi þar, og fluttar til
annarra útgerða á sama svæði.

[...] Hvernig hjálpar það þessu
svæði að taka fisk frá sjómönn-
um Hraðfrystihússins-Gunn-
varar hf. til þess eins að láta
einhverja aðra útgerðarmenn
á sama svæði veiða hann?“,
sagði Einar Valur í viðtali við
Útveginn.

Hraðfrystihúsið-Gunnvör
hf. er langstærsta sjávarút-
vegsfyrirtækið á Vestfjörðum.
Þar starfa um 250 manns við
veiðar og vinnslu á rækju og
bolfiski auk fiskeldis.

– kristinn@bb.is

Einar Valur Kristjánsson, framkvæmdastjóri HG.Einar Valur Kristjánsson, framkvæmdastjóri HG.Einar Valur Kristjánsson, framkvæmdastjóri HG.Einar Valur Kristjánsson, framkvæmdastjóri HG.Einar Valur Kristjánsson, framkvæmdastjóri HG.
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Bolungarvíkurhöfn

Yfirhafnarvörður
Laust er til umsóknar starf yfirhafnarvarðar

við Bolungarvíkurhöfn. Umsóknum skal
skila til bæjarstjóra í síðasta lagi fimmtudag-
inn 8. janúar 2004.

Hæfniskröfur:
Þjónustulund og að eiga gott með að

vinna með öðrum.
Almenn tölvukunnátta.
Tungumálakunnátta (enska) er æskileg

og löggilding vigtarmanns er kostur.
Staðgóð þekking á Bolungarvíkurhöfn.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem

fyrst. Nánari upplýsingar veitir bæjarstjóri á
skrifstofu sinni eða í síma 450 7000.

Einar Pétursson,
bæjarstjóri.

Börnin syngja við logandi kertaljós.Börnin syngja við logandi kertaljós.Börnin syngja við logandi kertaljós.Börnin syngja við logandi kertaljós.Börnin syngja við logandi kertaljós.

Hátíðarblær
yfir Holtskirkju

Önfirðingar komu sam-
an og héldu aðventuhátíð í

Holtskirkju fyrir jólin.
Boðið var upp á fjölbreytta

dagskrá og er óhætt að
segja að hátíðlegur blær
hafi verið yfir samkom-

unni. Börn sungu við
logandi kertaljós, feðgar-

nir Brynjólfur Óli Árnason
og Árni Brynjólfsson léku

saman á gítar og harmó-
niku og kirkjukór Önund-

arfjarðar söng. Þá sungu
systurnar Mariola og

Elzbieta Kowalczyk pólsk
jólalög og kvennasöng-

sveitin Eyrarrósir frá
Flateyri fluttu nokkur lög

við gítarundirleik Halldórs
Gunnars Pálssonar. Sig-

ríður Magnúsdóttir flutti
hugvekju og séra Stína

Gísladóttir predikaði. Páll

Önundarson var á staðn-
um og tók meðfylgjandi

myndir. – kristinn@bb.is

Elzbieta og Mariola sungu tví-Elzbieta og Mariola sungu tví-Elzbieta og Mariola sungu tví-Elzbieta og Mariola sungu tví-Elzbieta og Mariola sungu tví-
söngsöngsöngsöngsöng

Feðgarnir Árni og Brynjólfur léku saman.Feðgarnir Árni og Brynjólfur léku saman.Feðgarnir Árni og Brynjólfur léku saman.Feðgarnir Árni og Brynjólfur léku saman.Feðgarnir Árni og Brynjólfur léku saman. Kirkjukór Önundarfjarðar söng.Kirkjukór Önundarfjarðar söng.Kirkjukór Önundarfjarðar söng.Kirkjukór Önundarfjarðar söng.Kirkjukór Önundarfjarðar söng.

Starfsmenn Fiskvinnsl-
unnar Íslandssögu á Suður-
eyri skemmtu sér konung-
lega á jólahlaðborði sem
haldið var í Bjarnarborg, sal
verkalýðsfélags Súganda-
fjarðar rétt áður en jólahátíð-
in gekk í garð. Hátt í sextíu

manns tóku þátt í gleðinni og
gæddu sér á ljúffengum jóla-
réttum sem framreiddir voru
af Þorgerði Karlsdóttir og
hennar fólki hjá greiðasölunni
Rómarborg með fulltingi mat-
reiðslumanna frá SKG-veit-
ingum á Ísafirði.

Óðinn Gestsson, fram-
kvæmdastjóri Íslandssögu, las
upp jólasögu og jólasveinar
mættu á svæðið. Allir starfs-
mennirnir höfðu haft jóla-
pakka meðferðis sem sveinar-
nir sáu um að dreifa. Fólkið
undi sér vel við félagsskap

hvors annars fram eftir
kvöldi og rifjaði m.a. upp
vikivaka frá Færeyjaferð
starfsmannafélagsins fyrir
skömmu. Meðfylgjandi
myndir tók Páll Önundar-
son.

– kristinn@bb.is

Glatt á hjalla á jóla-
hlaðborði Íslandssögu

Boðið var upp á glæsilegar veitingar.Boðið var upp á glæsilegar veitingar.Boðið var upp á glæsilegar veitingar.Boðið var upp á glæsilegar veitingar.Boðið var upp á glæsilegar veitingar.
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Tilkynning til minka-
og refaveiðimanna

Umhverfisstofnun hefur tilkynnt Súðavíkur-
hreppi í bréfi dagsett 4. nóvember sl. lækk-
un á endurgreiðslum stofnunarinnar á skot-
launum vegna minka- og refaveiða úr 50%
í 30% framlag.

Á 30. fundi hreppsnefndarinnar 18. des-
ember sl. var tekin ákvörðun um að hætta
nú þegar greiðslu skotlauna fyrir eyðingu á
mink og ref þar til umhverfisráðuneytið hef-
ur fundið viðeigandi lausn á endurgreiðslum
til sveitarfélagsins.

Ákvörðunin gildir þar til annað verður
ákveðið.

Sveitarstjóri Súðavíkurhrepps.

Byggðakvótinn á Vestfjörðum

Gríðarlegur mismun-
ur milli byggðarlaga
Úthlutun byggðakvóta á

Vestfjörðum á liðnum árum
hefur verið mjög mismunandi
milli byggðarlaga. Það á bæði
við um magn og ekki síður
verðmæti. Nemur mismunur-
inn í verðmætum hundruðum
milljóna króna. Mestur kvóti
hefur runnið til Þingeyrar
1.976 þorskígildistonn að
verðmæti rúmar 250 milljónir
króna á leigumarkaði. Á sama
tíma hafa aðeins 30 tonn kom-
ið í hlut Súðvíkinga að verð-
mæti um 3 milljónir króna.

Á undanförnum fimm fisk-
veiðiárum hefur samtals verið
úthlutað til Vestfjarða 8.246
þorskígildistonnum. Af ein-
staka byggðalögum kom næst
mest til Bolungarvíkur eða
1.250 tonn, til Tálknafjarðar
hefur verið úthlutað 1.241
tonni og til Flateyrar hefur ver-
ið úthlutað 1.198 tonnum.
Þessi byggðarlög skera sig
mjög úr því töluvert er í næsta
byggðarlag á listanum sem er
Drangsnes en þangað hefur

verið úthlutað 662 tonnum.
Til Suðureyrar hefur verið

úthlutað 359 tonnum, Ísafjarð-
ar 310 tonnum, á Patreksfjörð
hafa farið 100 tonn, til Hólma-
víkur hefur verið úthlutað 56
tonnum, í Hnífsdal hafa farið
39 tonn og lestina rekur Súða-
vík með 30 tonna byggðakvóta
á síðustu árum.

Úthlutun byggðakvóta hefur
verið pólitísk ákvörðun á
hverjum tíma. Það var til dæm-
is ákvörðun bæjarstjórnar
Vesturbyggðar að allur
byggðakvóti sem kom í hlut
sveitarfélagsins rynni til
Bíldudals. Sömu sögu er að
segja af bæjarstjórn Ísafjarðar-
bæjar. Hún ákvað að allur
byggðakvóti bæjarins á sínum
tíma færi til Þingeyrar fimm
ár í röð og hlutust af þeirri
ákvörðun nokkrir eftirmálar
m.a. málarekstur hjá Sam-
keppnisstofnun. Úthlutun
byggðakvóta sem og annars
kvóta fylgja verðmæti sem
veita visst forskot á þá sem

ekki fá úthlutað.
Byggðakvóti hefur á þess-

um árum verið úthlutað bæði í
stórakerfinu svokallaða og
einnig í smábátakerfinu. Á
þessum kerfum er nokkur
munur í leiguverði. Til ein-
földunar var kvótinn í útreikn-
ingum blaðsins verðlagður á
90 kr. hvert kíló þorskígildis í
litla kerfinu og 130 kr. á hvert
kíló í stóra kerfinu. Séu þær
tölur notaðar kemur í ljós að
verðmæti kvótans sem úthlut-
að hefur verið til Þingeyrar er
um 255 milljónir króna á leigu-
markaði. Fyrir önnur byggð-
arlög eru tölurnar eftirfarandi:
Bolungarvík 112 milljónir,
Tálknafjörður 111 milljónir,
Flateyri 108 milljónir, Drangs-
nes 72 milljónir, Suðureyri 32
milljónir, Ísafjörður 28 millj-
ónir, Patreksfjörður 9 milljón-
ir, Hólmavík 5 milljónir,
Hnífsdalur 3 milljónir og
Súðavík tæpar 3 milljónir
króna. Það skal áréttað að
þessari úthlutun hafa fylgt

kvaðir um löndun afla á þess-
um stöðum.

Munurinn milli einstakra
byggðarlaga á Vestfjörðum er
mjög mikill. Flestum heimild-
armönnum finnst erfitt að
greina þann mun á aðstæðum
milli byggðarlaganna sem geti
skýrt svo mikinn mismun í
úthlutun byggðakvóta. Flest
byggðarlög á Vestfjörðum hafi
misst mikið af sínum afla-
heimildum á þeim 20 árum
sem liðin eru síðan kvótakerfið
var tekið upp. Að mati margra
er munurinn á úthlutun
byggðakvóta á milli staða það
mikill að hans sjáist merki í
rekstri sjávarútvegsfyrirtækja
milli einstakra byggðarlaga á
Vestfjörðum. Með byggða-
kvótanum hafi skapast mis-
munur sem erfitt geti verið
jafna en nauðsynlegt engu að
síður.

Í umræðu undanfarinna
vikna um línuívilnun hefur
komið fram að á næstu tveimur
árum verði lögð af úthlutun

hófskenndar og lítt í samræmi
við aðstæður á hverjum stað.
Hafa jafnvel komið upp um-
ræður um óeðlileg pólitísk af-
skipti af reglunum. Í orði hefur
byggðakvóti átt að koma til
aðstoðar þeim byggðarlögum
sem orðið hafa fyrir áföllum
vegna brotthvarfs veiðiheim-
ilda.                      – hj@bb.is

byggðakvóta með þeim hætti
sem verið hefur. Nokkur kerfi
hafa verið í gangi vegna út-
hlutunar byggðakvóta. Hafa
reglur þar um verið mismun-
andi milli úthlutana og hefur
það skapað töluverðar umræð-
ur manna á milli við hverja
úthlutun. Margir hafa gagnrýnt
úthlutanir fyrir að vera handa-

Pétur Runólfsson, útgerðarmaður Sigga Bjartar ÍS í Bolungarvík

„Þessi ummæli lýsa mann-
fyrirlitningu stóru sægreif-
anna,“ segir Pétur Runólfsson,
útgerðarmaður Sigga Bjartar
ÍS í Bolungarvík, vegna þeirra
ummæla Magnúsar Kristins-
sonar, formanns Útvegs-
bændafélags Vestmannaeyja,
að allir beitningaskúrar á land-
inu væru mannaðir öryrkjum

eða gamalmennum.
Magnús lét þessi orð falla á

fundi með þingmönnum Suð-
urkjördæmis þar sem fjallað
var um yfirvofandi línuíviln-
un. Þá kom einnig fram að við
beitningu störfuðu einna helst
Pólverjar ef ekki væru þar ör-
yrkjar. Formaðurinn var að
undirstrika að línuívilnun

kæmi ekki skattgreiðendum til
góða þar sem á Vestfjörðum
væri málum svona háttað.

Pétur segir mikla reiði vera
vestra vegna ummælanna.
Hann segir að um sextíu
manns hafi starfað við beitn-
ingu á Bolungarvík og þetta
væri allt skattgreiðendur og
fólk á besta aldri. „Þeir mega

rakka okkur smábátaeigendur
niður en ekki starfsfólkið okk-
ar. Hjá mér starfa fjórir við
beitningu og þetta er duglegt
fólk á besta aldri,“ segir Pétur
sem er sáttur við ný lög um
línuívilnun. Hann segist  hafa
viljað að þessi uppbót kæmi á
allar línuveiðar en ekki ein-
ungis þegar beitt væri í landi.

Segir ummæli um beitninga-
menn lýsa mannfyrirlitningu

Björgunarsveitin Tindar í Hnífsdal

Með fullkomnasta
björgunarbíl á landinu

Björgunarsveitarmenn í
Tindum í Hnífsdal kynntu fyrir
jól nýjan björgunarbíl sveitar-
innar fyrir þeim aðilum sem
koma að sjúkra-, björgunar-,
og löggæslumálum á svæðinu.
Bíll sveitarinnar er af gerðinni
Ford Excursion árgerð 2003
og er að sögn kunnugra kraft-
mesti og fullkomnasti björg-
unarbíll á landinu.

Sæti eru fyrir átta manns og
tvær sjúkrabörur. Í bílnum er
325 hestafla díselvél og er
hann á 44" dekkjum. Af nýj-

ungum má nefna að bíllinn er
búinn öflugu glussaspili sem
tengt er stýrisdælu. Bílnum var
breytt af Gunnari Egilssyni á
Selfossi eftir óskum og þörfum
Tinda. Að undanförnu hafa
björgunarsveitarmenn verið að
reyna bílinn og hefur hann gef-
ið mjög góða raun.

Fyrir stuttu kynntu björg-
unarsveitarmenn bílinn fyrir
lögreglunni á Ísafirði og fór
Sigríður Björk Guðjónsdóttir,
sýslumaður, fyrir sínum
mönnum.               – hj@bb.is

Björgunarbíll Tinda Ford Excursion árgerð 2003. Ljósmyndir:Björgunarbíll Tinda Ford Excursion árgerð 2003. Ljósmyndir:Björgunarbíll Tinda Ford Excursion árgerð 2003. Ljósmyndir:Björgunarbíll Tinda Ford Excursion árgerð 2003. Ljósmyndir:Björgunarbíll Tinda Ford Excursion árgerð 2003. Ljósmyndir:
Þorsteinn J. Tómasson.Þorsteinn J. Tómasson.Þorsteinn J. Tómasson.Þorsteinn J. Tómasson.Þorsteinn J. Tómasson.

Sigríður Björk Guðjónsdóttir sýslumaður prufukeyrði bílinn meðSigríður Björk Guðjónsdóttir sýslumaður prufukeyrði bílinn meðSigríður Björk Guðjónsdóttir sýslumaður prufukeyrði bílinn meðSigríður Björk Guðjónsdóttir sýslumaður prufukeyrði bílinn meðSigríður Björk Guðjónsdóttir sýslumaður prufukeyrði bílinn með
Önund Jónsson yfirlögregluþjón sér til aðstoðar.Önund Jónsson yfirlögregluþjón sér til aðstoðar.Önund Jónsson yfirlögregluþjón sér til aðstoðar.Önund Jónsson yfirlögregluþjón sér til aðstoðar.Önund Jónsson yfirlögregluþjón sér til aðstoðar.
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maður vikunnar

Nafn: Sigurður Pétursson.
Fædd/-ur, hvar og hvenær: Á Ísafirði 13.06.1958.
Atvinna: Framhaldsskólakennari og sagnfræðingur.
Fjölskylda: Ein eiginkona, fimm börn og tvær tengda-
dætur.
Helstu áhugamál: Sagnfræði, mannlíf og fótbolti.
Bifreið: Subaru Forrester.
Hvernig bíl vildir þú helst eiga? Subaru Forrester,
bara soldið nýrri.
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú varst lítill?
Vélstjóri (eins og pabbi og afi).
Uppáhalds matur? Svínahamborgarahryggur.
Versti matur sem þú hefur smakkað? Það er erfitt
að muna eftir virkilega vondum mat... matur er bara
mismunandi góður.
Uppáhalds drykkur? Undanrenna ( og nokkrar smá-
kökur með).
Uppáhalds tónlist? Rolling Stones.
Uppáhalds íþróttamaður eða félag? Feita félagið
og formaður þess.
Uppáhalds sjónvarpsefni? Breskir heimildaþættir,
best ef þeir eru um spennandi sögulegt efni.
Uppáhalds vefsíðan? kreml.is
Besta kvikmynd sem þú hefur séð? Festen.
Fallegasti staður hérlendis? Arnarfjörður.
Fallegasti staður erlendis? Eyjan Krít í Miðjarðar-
hafi.
Ertu hjátrúarfull(ur)? Nei... og þó!.
Uppáhalds heimilistækið? Gamli plötuspilarinn.
Hvað er það skemmtilegasta sem þú gerir? Hlægja,
helst ef konan, börnin eða góðir vinir eru nálægir, nú
eða lesa góða bók.
Hvað fer mest í taugarnar á þér og hvers vegna?
Ómerkilegir stjórnmálamenn og leiðinlegir sjónvarps-
menn, það er bara svo erfitt að þola sumt.
Hvað gerir þú til að láta þér líða vel? Sem allra
minnst – þá líður mér best.
Áttu þér leyndan draum sem þú ætlar að láta ræt-
ast? Já, maður má aldrei hætta að láta sig dreyma.
Hvað er það neyðarlegasta sem þú hefur lent í?
Þegar ég frussaði yfir matarborðið í mötuneytinu á
Þingeyri um árið, þegar ég var að vinna í máliríinu
hjá G. Sæm. og gat ekki haldið aftur af hlátrinum
með fullan munninn af föstudagssteikinni.
Ef þú værir bæjarstjóri í einn dag, hverju myndir
þú breyta? Öllu.
Lífsmottó? Maður á alltaf að gera sitt besta.

Rolling
Stones

í mestu
uppáhaldi

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

Eignarhaldsfélag á norðanverðum Vestfjörðum

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
hefur lagt til við bæjarstjórn
að kosin verði þriggja manna
stjórn fyrir nýtt eignarhalds-
félag á norðanverðum Vest-
fjörðum sem bæjarstjórn sam-
þykkti að stofna. Þá var ákveð-
ið að til grundvallar stofnunar

félagsins yrði lagt fé sem Ísa-
fjarðarbær hafði ætlað til
stofnunar Eignarhaldsfélags
Vestfjarða en af því félagi varð
aldrei.

Að auki var lagt til að öllum
þeim sem gerðust stofnfélagar
í Eignarhaldsfélagi Vestfjarða

verði gefinn kostur á að gerast
hluthafar í hinu nýja eignar-
haldsfélagi „sem og öllum
þeim sem hafa hug á að leggja
fé til atvinnuuppbyggingar á
norðanverðum Vestfjörðum“,
eins og segir í samþykkt bæj-
arstjórnar.    – kristinn@bb.is

Lagt til að kosin verði
stjórn fyrir félagið

Ísafjarðarbær

Styrkir söng,
leik og dans
Menningarmálanefnd

Ísafjarðarbæjar samþykkti á
síðasta fundi sínum að veita
þrjá styrki, samtals að fjár-
hæð 190 þúsund krónur.

Kómedíuleikhúsið, at-
vinnuleikhús á Ísafirði, fær
50 þúsund króna styrk en
það setti nýverið upp einleik
um Stein Steinarr. Karla-
kórinn Ernir á norðanverð-
um Vestfjörðum fær styrk
upp á 100 þúsund og kven-
félagið Hlíf á Ísafirði fær
40 þúsund króna styrk
vegna álfadans og brennu.

Að auki var fjallað um
styrkumsóknir frá sumarhá-
tíðunum Grænlenskum
nóttum á Flateyri og Dýra-
fjarðardögum 2003 á Þing-
eyri og var þeim hafnað.

– kristinn@bb.is

Karfan

Adam Span-
ich hættur
Á fundi stjórnar KFÍ fyrir

jól var ákveðið að leysa
bandaríska leikmanninn
Adam Spanich undan samn-
ingi.

Spanich hefur leikið 10
leiki með KFÍ í Intersport-
deildinni og skorað 30,5 stig
að meðaltali en hann var
stigahæsti leikmaðurinn í
deildinni í síðustu tíu leikj-
unum áður en hann hætti.

– kristinn@bb.is

Sigrún Pálmadóttir, tæp-
lega þrítug sópransöngkona
frá Bolungarvík, syngur
með Sinfóníuhljómsveit Ís-
lands á fernum svokölluð-
um Vínartónleikum í byrjun
janúar.

Sigrún kemur sérstaklega
frá Þýskalandi til að syngja
á tónleikunum en þar hefur
hún verið fastráðin við
óperuhús frá árinu 2001.
Henni gefst þó ekki tími til
að slaka á í heimalandinu
að þessu sinni og heldur ut-
an strax daginn eftir síðustu
tónleikana.

– kristinn@bb.is

Bolungarvík

Sigrún syng-
ur með Sinfó

Sigrún Pálmadóttir.Sigrún Pálmadóttir.Sigrún Pálmadóttir.Sigrún Pálmadóttir.Sigrún Pálmadóttir.

Ísafjarðarflugvöllur

Umfangsmikil flugslysa-
æfing fyrirhuguð í maí

Fyrirhugað er að halda um-
fangsmikla flugslysaæfingu á
Ísafirði í maí á næsta ári en
endanleg dagsetning liggur
ekki fyrir. Yrðu allir þættir
flugslysaáætlunar prófaðir líkt
og á æfingu sem haldin var á
Ísafirði árið 1999.

Flugmálastjórn hefur óskað

samþykkis sýslumannsins á
Ísafirði fyrir að halda æfinguna
og farið fram á liðsinni em-
bættisins. Árni Birgisson,
deildarstjóri flugverndar- og
björgunardeildar Flugmála-
stjórnar, segir í bréfi til sýslu-
manns fyrirhugað að undir-
búningshópur Flugmálastjórn-

ar í Reykjavík komi til Ísa-
fjarðar á fyrsta undirbúnings-
fund eftir áramót.

Þá verði haldinn fundur með
öllum fulltrúum viðbragðsað-
ila á svæðinu þar sem farið
verði yfir hvernig undirbún-
ingi verði hátt og um hvað
æfingin snúist. – kristinn@bb.is

Ratsjárstofnun

Gerir ekki athugasemdir
við útsýnisstað á Bolafjalli

Ratsjárstofnun hefur ekkert
að athuga við hugmyndir Örn-
ólfs Guðmundssonar um út-
sýnisstað á Bolafjalli. Vegur-
inn upp á fjallið er í eigu Rat-
sjárstofnunar sem rekur þar
ratsjárstöð. Undanfarin tvö
sumur hefur vegurinn verið
opinn almenningi í júlí og
ágúst og er þá vegurinn í um-
sjón Vegagerðarinnar.

Viðar Axelsson hjá Ratsjár-
stofnun segir reynslu manna
hjá stofnuninni þá að ekki sé
rökrétt að reikna með að veg-
urinn verði opinn almenningi
lengri tíma en tvo mánuði á
ári. Viðar segir veginn venju-
lega vera opnaðan seinnipart-
inn í maí og í júní sé unnið að
endurbótum og því sé ekki álit-
legt að stefna mikilli umferð
um hann.

Viðar segist ekkert hafa að
athuga við hugmyndir Örn-
ólfs. Fjallið sé stórt og hafi
önnur starfsemi ekki truflun í
för með sér fyrir ratsjárstöðina
þá sé ekki ástæða til þess að

setja sig upp á móti henni.
Bæjarstjórn Bolungarvíkur

hefur síðasta orðið í þessu máli
og er beiðni Örnólfs nú til um-
fjöllunar í umhverfismálaráði
bæjarins.               – hj@bb.is

Sigurjóns Sveinbjörnssonar
Bolungarvík

Innilegar þakkir til allra nær og fjár fyrir samúð
og hlýhug vegna andláts ástkærs eiginmanns,

föður okkar, tengdaföður og afa

Guð blessi ykkur öll

Kristín Magnúsdóttir
synir, tengdadætur og barnabörn

Flugstöðin á Ísafjarðarflugvelli.Flugstöðin á Ísafjarðarflugvelli.Flugstöðin á Ísafjarðarflugvelli.Flugstöðin á Ísafjarðarflugvelli.Flugstöðin á Ísafjarðarflugvelli.
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Skólanefnd Menntaskólans á Ísafirði

Vill kanna möguleika á stytt-
ingu náms til stúdentsprófs
Skólanefnd Menntaskólans

á Ísafirði telur þörf á að kanna
og ræða ítarlega möguleika á
að stytta námstíma til stúdents-
prófs. Þetta kemur fram í um-
sögn nefndarinnar um skýrslu
menntamálaráðuneytisins um

styttingu námstíma til stúd-
entsprófs.

Skólanefndin telur brýnt að
fram fari opin og víðtæk um-
ræða um þau úrlausnarefni
sem ekki hefur verið tekið á í
sambandi við styttingu náms-

tímans m.a. áhrif á aðalnám-
skrá framhaldsskóla, starfs-
tíma kennara, kjarasamninga
og innra starfa skólanna.

Nefndin hvetur til þess „að
nægur tími verði veittur til
frekari heimildaöflunar og

athugana á áhrifum umræddra
skipulagsbreytinga, jafnhliða
skoðanaskiptum og umræðu
um málið, áður en stigið verður
það skref að stytta námstíma
til stúdentsprófs í þrjú ár“.

– kristinn@bb.is Menntaskólinn á Ísafirði.Menntaskólinn á Ísafirði.Menntaskólinn á Ísafirði.Menntaskólinn á Ísafirði.Menntaskólinn á Ísafirði.

Umhverfisráðuneytið

Staðfestir bann við
kattahaldi í Ísafjarðarbæ

Umhverfisráðuneytið hef-
ur staðfest samþykkt um
kattahald í Ísafjarðarbæ frá
því í haust. Þar segir að katta-
hald sé bannað í þéttbýli og

sumarbústaðahverfum í Ísa-
fjarðarbæ en þó ekki á lögbýl-
um.

Vilji menn hafa ketti þarf
því að sækja um undanþágu

til bæjarins og uppfylla skil-
yrði samþykktanna. Reglurnar
voru settar í kjölfar  háværrar
umræðu um villikattager í
Fjarðarstræti. Hugmyndir að

reglum um kattahald höfðu
þó komið til umræðu í bæn-
um af og til áður en nokkur
sveitarfélög hafa tekið upp
slíkar reglur í seinni tíð.

Áslaug S. Alfreðsdóttir, hótelstjóri Hótels Ísafjarðar

Áréttar að Veturnætur verði
árleg lista- og menningarvika

Áslaug S. Alfreðsdóttir, hót-
elstjóri á Ísafirði, hefur áréttað
við menningarmálanefnd Ísa-
fjarðarbæjar þá tillögu sína að
gera lista- og menningardag-
ana Veturnætur, sem nokkrum
sinnum hafa verið haldnir áð-
ur, að árlegum viðburði.

„Tillaga mín var að menn-
ingarnefnd hefði frumkvæði
að því að hrinda svona verk-
efni af stað t.d. með því að
skipa undirbúningsnefnd
hagsmunaaðila og síðan gera
hópnum kleift að ráða starfs-
mann tímabundið til að sinna
verkefninu líkt og aðrar nefnd-
ir bæjarins hafa af og til gert“,
segir Áslaug. Síðasta vetur
sendi hún menningarnefnd

samskonar erindi. Þá var af-
greiðslu erindisins frestað en
efni þess kynnt atvinnumála-
nefnd.

Áslaug bendir á að nú standi
yfir gerð fjárhagsáætlunar
sveitarfélagsins og nægur tími
sé til stefnu þar sem tímasetn-
ing hátíðarinnar sé hugsuð í
kringum 1. vetrardag. „Ísa-
fjarðarbær styrkir á hverju ári
marga listamenn og menning-
arfélög í bænum og því mætti
telja þátttöku þeirra í svona
hátíð nokkurs konar endur-
gjald fyrir stuðning bæjarins
við starfsemina hverju sinni.

Hugmynd mín er að á þess-
um árstíma sé mjög tilvarlið
að setja á laggirnar hátíð þar

rætt um Ísafjörð sem mikinn
menningarbæ og hér býr fjöld-
inn allur af listamönnum.
Mörgum af þessu listamönn-
um hentar ekki að koma sér á
framfæri einum og sér en list
þeirra gæti hentað mjög vel
með öðru á svona hátíð“, segir
Áslaug.

Ennfremur segir hún að vel
megi hugsa sér hátíðina fyrir
alla norðanverða Vestfirði og
þá kæmu enn fleiri að verk-
efninu. „Mér finnst því mjög
áhugavert að ramma alla þessa
hluti inn í eina árlega hátíð þar
sem allir sem hafa eitthvað
fram að færa fá tækifæri til að
kynna sig“, sagði Áslaug.

– kristinn@bb.is

sem heimamenn eru í aðalhlut-
verki bæði sem flytjendur og
þeir sem njóta. Mjög oft er Leiðin frá Bjarkalundi að Eyri

Matsáætlun hjá
Skipulagsstofnun

Tillaga Vegagerðarinnar
að matsáætlun vegna mats á
umhverfisáhrifum Vest-
fjarðavegar, nr. 60, frá
Bjarkalundi að Eyri í Reyk-
hólahreppi er nú til umfjöll-
unar hjá Skipulagsstofnun.
Nokkuð hávær gagnrýni
heyrðist þegar Vegagerðin
kynnti drög að matsáætlun í
haust, m.a. frá Þórólfi Hall-
dórssyni sýslumanni á Patr-
eksfirði, og mætti því ætla
að Skipulagsstofnun berist
margar athugasemdir.

Hjá Skipulagsstofnun er
stefnt á að ákvörðun liggi
fyrir 13. janúar en frestur til

að skila inn athugasemdum
er til 5. janúar. Stofnunin
hefur óskað eftir umsögnum
Reykhólahrepps, Vestur-
byggðar, Umhverfisstofnun-
ar, Fornleifaverndar ríkisins,
Skógræktar ríkisins, Heil-
brigðiseftirlits Vestfjarða,
Siglingastofnunar, veiði-
málastjóra, Hafrannsókna-
stofnunarinnar og Breiða-
fjarðanefndar.

Allir geta kynnt sé tillög-
una og lagt fram athuga-
semdir. Tillöguna er að finna
á heimasíðu Náttúrustofu
Vestfjarða.

– kristinn@bb.is

Áttrætt málgagn
kveður um sinn

Skutull, málgagn al-
þýðuflokksmanna á Ísa-
firði, fagnar 81. árgangi
en það hóf göngu sína í
júlí mánuði árið 1923.
Gísli Hjartarsson, rit-

stjóri, sótti jólablaðið í
prentsmiðju á Ísafirði
rétt fyrir jólin og segir

það síðasta Skutulinn, að
minnsta kosti að sinni.

„Nú leggst blaðið í dvala
en það er hægt að vekja

það upp ef á þarf að
halda einhvern tímann í

framtíðinni. Ef pólitískar
aðstæður í landinu kalla
á þá mun Skutull ganga

aftur“, segir Gísli sem

hefur ritstýrt blaðinu síð-
ustu 14 árin. „Ég kveð

Skutul með söknuði, sam-
búðin hefur verið góð allt
frá barnaskólaárum þeg-
ar maður kól á eyrunum
við að selja blaðið í hús.“

Meðal ritstjóra Skutuls
á áttatíu ára göngu þess
eru margir nafntogaðir

stjórnmálaleiðtogar m.a.
Hannibal Valdimarsson,

Vilmundur Jónsson
landlæknir og Sighvatur

Björgvinsson fyrrum
ráðherra og formaður

Alþýðuflokksins svo
fáeinir séu nefndir.

– kristinn@bb.is

Valgerður Sverrisdóttir iðnaðarráðherra

Gefur út vinnsluleyfi kalkþör-
ungaverksmiðju í Arnarfirði

Valgerður Sverrisdóttir iðn-
aðarráðherra undirritaði fyrir
jólin vinnsluleyfi til handa Ís-
lenska kalkþörungafélaginu
ehf. til að taka og nýta kalk-
þörungaset sem er að finna á
botni Arnarfjarðar. Áætlanir
gera ráð fyrir að verksmiðjan
verði fullreist á árinu 2005 og
framleiðsla geti hafist á haust-
mánuðum það ár.

Í tilkynningu frá iðnaðar-
ráðuneytinu segir að Íslenska
kalkþörungafélagið ehf. verði

75% í eigu írska fyrirtækisins
CelticSea Minerals Ltd. og
25% í eigu Björgunar hf. Fyr-
irtækið er að fullu fjármagnað
og er tilbúið til að hefjast
handa við vinnsluna. „Flösku-
hálsinn er, að sögn forráða-
manna félagsins, að eftir er að
byggja viðlegukant við verk-
smiðjuna en miðað við við-
brögð, t.d. samgönguráðu-
neytisins, sjá þeir engin vand-
kvæði á að í það verði ráðist
fljótlega“.

Reiknað er með að afkasta-
geta verksmiðjunnar verði um
40.000 tonn á ári en gert er ráð
fyrir að í fyrsta áfanga verði
hún um 8.000 tonn á ári og
verði aukin í fulla getu í nokkr-
um áföngum. Heimsmarkaður
fyrir kalkþörungamjöl er um
650.000 tonn á ári og verður
framleiðsla verksmiðjunnar
við Bíldudal því rúmlega 6%
af heimsmarkaði. Um 10 til
15 manns fá vinnu í verksmiðj-
unni. Áætlanir CelticSea Min-

erals gera ráð fyrir að verk-
smiðjan verði fullreist á árinu
2005.

Framleiðslan, sem að lang-
mestu leyti er kalsíum karbó-
nat (CaCO3) fer að mestu í
dýrafóður sem fæðubótaefni.
Sum setlög hafa snefilefni sem
gera að verkum að efnið hentar
til manneldis og segja forráða-
menn írska fyrirtækisins að
prófanir bendi til þess að það
geti haft jákvæð áhrif á t.d.
liðagigt.                 – hj@bb.is

Áslaug Alfreðsdóttir.Áslaug Alfreðsdóttir.Áslaug Alfreðsdóttir.Áslaug Alfreðsdóttir.Áslaug Alfreðsdóttir.

Birgir Örn Sigurjónsson, starfsmaður H-prents á Ísafirði,Birgir Örn Sigurjónsson, starfsmaður H-prents á Ísafirði,Birgir Örn Sigurjónsson, starfsmaður H-prents á Ísafirði,Birgir Örn Sigurjónsson, starfsmaður H-prents á Ísafirði,Birgir Örn Sigurjónsson, starfsmaður H-prents á Ísafirði,
afhendir Gísla Hjartarsyni, ritstjóra Skutuls, fyrsta eintakafhendir Gísla Hjartarsyni, ritstjóra Skutuls, fyrsta eintakafhendir Gísla Hjartarsyni, ritstjóra Skutuls, fyrsta eintakafhendir Gísla Hjartarsyni, ritstjóra Skutuls, fyrsta eintakafhendir Gísla Hjartarsyni, ritstjóra Skutuls, fyrsta eintak
jólablaðsins, ilvolgt úr prentvélinni.jólablaðsins, ilvolgt úr prentvélinni.jólablaðsins, ilvolgt úr prentvélinni.jólablaðsins, ilvolgt úr prentvélinni.jólablaðsins, ilvolgt úr prentvélinni.
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Djúpmenn
dugnaðar-

fólk og lítið
fyrir að kvarta

Djúpmenn
dugnaðar-

fólk og lítið
fyrir að kvarta

Á Hlíf, íbúðum aldraðra á Ísafirði, býr
Ingibjörg Björnsdóttir sem fæddist á Borg-

arfirði eystra og er því Austfirðingur að
uppruna en segist sennilega vera orðinn

meiri Vestfirðingur í seinni tíð enda dvalið
meira en hálfa ævina í fjórðungnum. Hún

hefur dvalið nokkur ár á Ísafirði og unir hag
sínum vel, þó hún segist varla hafa þekkt
nokkra hræðu þegar hún flutti á Hlíf, en

áður hafði hún búið rúm tuttugu ár í Súða-
vík.  Á handmáluðum skildi við dyrabjölluna

stendur Ingibjörg Björnsdóttir frá Kleifum
og fyrir ofan er mynd af bæjarhúsi. Þar er
átt við bæinn Kleifar í botni Skötufjarðar í

Ísafjarðardjúpi sem hafði verið í eyði í nokk-
ur ár þegar Ingibjörg og Bjarni Helgason,
maðurinn hennar, keyptu kotið í upphafi
sjötta áratugarins og fluttu þangað ásamt

tveimur sonum sínum.
Ingibjörg segir Kleifar vera

nokkurs konar paradís að
sínum dómi jafnvel þó bænda-
lífið í Djúpinu hafi útheimt
mikla vinnu og ekki gefið vel
af sér í aðra hönd. Þar hafi
verið hægt að lifa af landinu
sem er  gjöfult af fiski, berjum
og fuglum. Af þeim tekjum
hafi fjölskyldan séð sér far-
borða ásamt skepnuhaldi og
garðrækt. Ekkert vegasam-
band var um Djúpið öll bú-
skaparár Ingibjargar og fjöl-
skyldu í Skötufirðinum. Djúp-
báturinn var flutnings- og sam-
göngumáti Djúpmanna en loks
kom að því að einungis ystu
bæirnir í firðinum voru byggð-
ir og því gekk ekki lengur að
sigla alla leið inn í botn eftir
fáeinum mjólkurbrúsum.

Liðlega tvítug að aldri hafði
Ingibjörg fundið lífsförunaut-
inn og stofnað heimili í Kópa-

vogi. Á máli samtímans telst
hún því frumbýlingur í bænum
og upplifði fyrstu árin í upp-
byggingu þessa næst stærsta
sveitarfélags landsins. Vest-
firðingurinn Finnbogi Rútur
Valdimarsson, fyrsti bæjar-
stjóri Kópavogs, og hans fólk
voru góðkunningjar fjölskyld-
unnar en börn og barnabörn
þeirra Huldu Jakobsdóttur  áttu
eftir að eiga marga ánægjulega
dvölina á Kleifum allt þar til
búi var brugðið.

Ekki fer á milli mála að Ingi-
björg ber hlýjan hug til þeirra
bræðra Finnboga Rúts, fjöl-
skylduvinar, og Hannibals
sem hún segir hafa hrundið af
stað byltingu við lagningu
Djúpvegarins á ráðherratíð
sinni.

Þegar Ingibjörg flutti til
Vestfjarða árið 1951 segist
hún hafa orðið vör við greini-

legan mun á háttalagi Aust-
firðinga og Vestfirðinga,  sem
hún segir þó sjálfsagt horfin
að langmestu leyti í dag. Hún
segir Vestfirðinga þessa tíma-
bils athafnamenn mikla og í
fararbroddi um allt land, hvar
sem staðið væri í framkvæmd-
um og framfaramálum. Vinnu-
harkan hafi verið mikil en fátt
annað hafi komist að en fram-
kvæmdir. Þó hún hafi upplifað
Vestfirðinga með afbrigðum
gestrisna segir hún þá hafa ver-
ið lokaða en langan tíma hafi
tekið að vinna traust þeirra og
vera tekin inn í samfélagið.
Þeim hafi ekki alltaf verið gef-
ið há lyndiseinkunn, ólíkt
sveitungum hennar sem hún
segir hafa verið afar geðþýtt
og opið fólk.

 Náði aldrei Náði aldrei Náði aldrei Náði aldrei Náði aldrei
hornum snigilshornum snigilshornum snigilshornum snigilshornum snigils

„Ég er fædd og uppalin og
átti heima til tvítugs aldurs á
Borgarfirði eystra.  Ég bjó í
neðri byggð þorpsins en svo-
kallaður Svínalækur skiptir
því í tvo hluta. Í neðri byggð-
inni voru miklu færri hús, aðal-
lega gamlir litlir torfbæir og
svo tvö timburhús. Foreldrar
mínir áttu heima í öðru þessu
timburhúsi en ég var alin upp
í einum torfbænum hjá afa
mínum og fóstru, konunni
hans.

Þarna í neðri byggðinni lék-
um við krakkarnir okkur mest
í fjörunni og frammi í Álfa-
borginni sem fjörðurinn dregur
nafn sitt af. Við krakkarnir í
neðri byggðinni áttum heima
rétt hjá kirkjunni og þar við
var melur. Í honum var mikið
af allskonar melablómum og

þar var ég mikið að snuðra ein
með sjálfri mér. Það var nú
meiri dýrðin hvað það voru
óteljandi tegundir af blómum.
Mér brá í brún þegar ég kom
heim tuttugu árum seinna. Þá
var búið að sá í melinn Alaska-
lúpínu sem var búinn að eyða
þessum blómum.

Ég lék mér líka mikið við
Álfaborgina og fannst eins
gaman að snuðra þar ein. Sér-
staklega hafði ég yndi af að
fylgjast með könguló að
spinna vef sinn. Þó reiddist ég
óskaplega einn daginn og reif
niður köngulóarvef þegar ég
sá flugu sprikla í honum. Síðan
sá ég eftir því þegar ég fór að
hugsa málið enda þyrftu
köngulærnar líka að fá að
veiða sér til matar alveg eins
og mennirnir sem áttu smá-
bátana veiddu sér fisk í sjón-
um. Þess vegna hefur þetta
sennilega fest í huga mér því
ég var með pínulítið samvisku-
bit gagnvart köngulónni.

Þarna voru líka brekkusnigl-
ar. Ég hafði heyrt að sá sem
kæmist undir endann á regn-
boganum gæti óskað sér hvers
sem hann vildi og sá sem gæti

náð í hornin á brekkusnigli
gæti líka óskað sér hvers sem
væri. Ég ætlaði endilega að ná
í hornin í brekkusnigli því ég
hafði aldrei verið nálægt því
að komast undir enda regn-
bogans. Það var þó alveg sama
hvernig ég reyndi þeir voru
fljótir að kippa að sér hornun-
um.“

– Hvers vildirðu óska þér?
„Ég hugsa að ég hafi viljað

óska mér þess að eignast ein-
hverja ákveðna bók, ég var
alltaf með hugann við bækur.

Í næsta kotbæ við mig átti
heima drengur sem hét Bragi
og lékum við okkur oft saman.
Hann var glaðlyndur, geðgóð-
ur og alveg laus við hrekki.
Hann og Þorsteinn Valdimars-
son skáld, voru systrasynir og
mér liggur við að segja að þeir
hafi verið af miklu skáldakyni
því það voru hagyrðingar allt í
kringum þá.

Ég og þessi leikbróðir minn
áttum það sameiginlegt að
verða fljótlega fluglæs. Við
fengum að ganga í barnastúku
sem Þorsteinn M. Jónsson,
bókaútgefandi á Akureyri,
hafði stofnað þegar hann var
kennari á Borgarfirði, en það
var fyrir mitt minni og jafnvel
áður en ég fæddist. Þegar hann
fór tók við, Anna Guðný Guð-
mundsdóttir, amma Halldórs
Ásgrímssonar ráðherra, þá
nýútskrifuð úr kennaraskólan-
um. Hún stjórnaði bæði skól-
anum og stúkunni af mikilli
prýði. Sjálfsagt þætti það
hreint afrek núna en hún
kenndi okkur 30-40 krökkum
öllum í einni stofu og það var
talað um að nemendur hennar
sem fóru á Eiða eða Laugar-
vatn þættu sérstaklega vel

undirbúnir.
Í barnastúkunni voru til

bækur, m.a. 1001 nótt og Ís-
lendingasögur, og þær voru
allar til útlána. Það var svolítið
verið að togast á um að fá
nýjustu bækurnar en við Bragi
þurftum ekkert á þeim að halda
því við lásum Íslendingasög-
urnar. Ég var níu ára þegar afi
minn sagði að ég ætti að fara
að lesa Íslendingasögurnar því
ég væri orðin svo vel læs. Ég
náði mér í Grettissögu og hann
las með mér fyrstu síðurnar.
Við Bragi lásum þessar bækur
af kappi en hann var heldur
betur settur því amma hans
átti allar fornaldarsögur Norð-
urlandanna og hann sagði mér
ýmislegt upp úr þeim“

Hlýtt á skáldHlýtt á skáldHlýtt á skáldHlýtt á skáldHlýtt á skáld
í kvennaskólaí kvennaskólaí kvennaskólaí kvennaskólaí kvennaskóla

„Ég var fjórtán ára þegar
fóstra mín veiktist og ég þurfti
að taka við búskapnum með
afa mínum. Búskapurinn var
svo sem ekki mikill, fáeinar
kindur og kú. Ég var við rúm
fóstru minnar þar til hún lést
þegar ég var tvítug. Þá var
enga vinnu að hafa í plássinu
og ég réð mig í kaupavinnu
uppi á Egilsstöðum. Þaðan fór
ég vetrartíma í Fagradal sem
er milli Jökulsárshlíðar og
Vopnafjarðar. Þar lenti ég hjá
alveg  yndislegu fólki en hjón-
in sem ég var hjá buðu mér
styrk til þess að komast í
kvennaskóla. Ég hafði aldrei
átt þess kost að komast í skóla
og fór staurblönk að heiman
en húsmóðir mín sótti um skól-
ann fyrir mig. Það var alveg
yndislegt að vera þarna á
skólanum í Hveragerði. Þarna
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voru stúlkur alls staðar af land-
inu m.a. ein úr Dýrafirði þó
flestar væru þær af Suður-
landsundirlendinu.

Mér líkaði vistin vel og sér-
staklega kunni ég vel við for-
stöðukonuna Árnýju Finn-
björnsdóttur. Hún starfrækti
þennan skóla í tuttugu ár en þá
var settur fyrir hana fóturinn.
Þetta var einkaskóli sem hún
hafði byggt upp en síðan datt
einhverjum gæðingum á Suð-
urlandinu í hug að það vantaði
húsmæðraskóla í fjórðunginn
sem þá voru komnir víða um
land. Þá var settur af stað skóli
á Laugarvatni. Eins og gengur
þykir alltaf spennandi það sem
er nýtt og því dalaði aðsóknin
að skólanum í Hveragerði svo
hún lagði hann niður.

Árný sagði alltaf að þetta
væri kvennaskóli en ekki hús-
mæðraskóli og lagði t.d. enga
sérstaka áherslu á matargerð.
Hún lét okkur hafa einhverjar
uppskriftir en það var ekki far-
ið mikið meira í þau fræði
enda matráðskona á skólanum.

Gróðurhúsin voru að byggj-
ast upp í Hveragerði sem var
hálfgert listamannaþorp í þá
daga. Árný var sjálf mikil lista-
kona en þarna voru t.d. Krist-
inn Pétursson sem málaði, Jó-
hannes úr Kötlum og Krist-
mann Guðmundsson sem var
heimagangur á skólanum og
mikill vinur Árnýjar. Oft þegar
við vorum að sinna handa-
vinnu kom hann og las fyrir
okkur, kannski smásögu eða
eitthvað slíkt. Hann var mjög
glæsilegur, skemmtilegur og
kurteis maður.“

Gat lifað af landinuGat lifað af landinuGat lifað af landinuGat lifað af landinuGat lifað af landinu

Ingibjörg kynntist mannin-
um sínum Bjarna Helgasyni,
vélstjóra og járnsmið frá Dýra-
firði og hófu þau búskap í
Kópavogi. Hún segir að þá
hafi byggðin þar mest megnis
samanstaðið að sumarhúsum
en heilsársbúseta hafi verið á
fáeinum stöðum. Kópavogur
byggðist töluvert upp á þeim
tæpa áratug sem þau bjuggu
þar en Bjarni fór fljótlega að
hafa hug á að flytja til Vest-
fjarða og Ingibjörgu leist ekki
illa á það.

„Við vorum farin að íhuga
að flytja vestur á firði og áttum
kost á koti innst inni í Skötu-
firði. Mér var alveg sama hvert
ég fór. Ég vildi gjarnan hafa
gras undir fótunum en ekki
bara tómt grjót. Þar sem við
gátum fengið þennan bæ
keyptan þá gerðum við það.
Keyptum hann meira að segja
óséðan. Síðan kom að því að
flytja og þá voru ekki aðrar
leiðir færar en á skipi. Bjarni
átti litla trillu og fór á henni
ásamt bróður sínum en ég og
sonur okkar komum nokkrum
dögum seinna með Esjunni.
Þegar við komum á Ísafjörð
beið hann eftir okkur með bát-
inn og því fórum við eiginlega
strax inn í Skötufjörð.“

– Hvaða ár var þetta?
„Þetta var árið 1951 um vor-

ið. Þaðan fluttum við svo til
Súðavíkur haustið 1970 þá
vorum við búin að vera tæp
tuttugu ár í Skötufirði.

Þegar ég kem inn í Djúp
fannst mér það minna mig

helst á tíma sem fósturforeldr-
ar mínir höfðu sagt mér frá.
Túnin voru mörg ógirt og þetta
var ósköp fornfálegt fannst
mér – því t.d. þegar ég fer að
heiman tíu árum áður þá var
búnaðarfélagið búið að kaupa
þangað traktor og búið að
vinna einhver flög með hand-
verkfærum. Þess vegna fannst
mér umhverfið vera helst til
fornlegt en maður féll inn í
það, fólkið tók manni ákaflega
vel. Þetta var gott fólk og góðir
nágrannar.

Búskapurinn hjá okkur
myndi sennilega teljast það
sem kallað er hobbýbúskapur
í dag, eins og sumir eru með í
kauptúnunum. Við lifðum
mest á því að vera með stóra
garða. Síðan var maðurinn
minn, eins og fleiri þarna, mik-
il veiðikló. Við vorum alltaf
með silungastöng, því það var
mikill silungur í ánni, og eins
fuglalíf mikið. Maður var allt-
af með nýtt fuglakjöt, rauð-
maga eða silung og mér fannst
maður eiginlega bara getað

lifað af landinu þarna – maður
þurfti ekki nema að bera sig
eftir því“

Regluleg paradísRegluleg paradísRegluleg paradísRegluleg paradísRegluleg paradís
– Þetta hefur verið ansi sér-

stakt, þið hafið nær eingöngu
lifað á villibráð.

„Já það má nú segja. Við
höfðum líka alltaf nógan
garðamat, tvær þrjár kýr og
hænsn. Síðan höfðum við
rauðmaga snemma á vorin og
silung alveg fram á haust.
Þarna var líka mikið fuglalíf.
Við höfðum alls konar endur,
rjúpur, svartfugl og skarfa –
þetta var allt saman úrvals mat-
ur. Mér finnst eiginlega alltaf
síðan að ég hafi ekki bragðað
kjöt nema það sé fuglakjöt –
en ég kalla nú ekki hænsna-
kjötið fuglakjöt. Einhvern veg-
in hef ég aldrei lært að borða
það almennilega, ekki frekar
en svínakjöt, þó ég narti nú
alveg í það ef boðið er upp á
það en þetta er ekki matur fyrir
mér.“

– Af lýsingunum að dæma

virðist þetta hafa verið sú para-
dís sem margir sækjast eftir.

„Þetta var það, mér fannst
við búa í reglulegri paradís.
Ég er kannski með eitthvað
rómantískt hugmyndaflug, ég
veit það ekki, en mér fannst
þetta vera regluleg paradís all-
an tímann sem við vorum
þarna – þó þurfti maður að
vinna og þræla mikið.

Mér fannst líka að ég væri
komin inn í Álfahöll þegar ég
kom í íbúðina mína hérna á
Ísafirði. Íbúðin er ekki stór en
mér finnst hún dásamleg, þó
kem ég náttúrlega úr alveg sér-
staklega skemmtilegu húsi í
Súðavík. Við keyptum þar
gamalt timburhús sem við sett-
um í stand. Þar inni var alltaf
sólskin því gluggar voru í allar
áttir. Því er nú ekki fyrir að
fara hér, maður verður að fara
út til að ná í sólskinið en ég er
heppin að vera í ofanverðu
húsinu. Hér er mikið minna
ryk og síðan er svo mikil kyrrð,
þetta er alveg sérstakt, svo að
segja inni í miðjum kaupstað.“

þokast inn fyrir Skarð á þess-
um árum svo það var enginn
vegur um Skötufjörðinn. Guð-
röður bjó þarna á gamla vísu
og var náttúrlega orðinn á eftir
tímanum í búskaparháttum.
Alls staðar á landinu voru
menn farnir að græða upp tún
og koma af stað stórum, góð-
um, búum en það var lítill
möguleiki þarna. Á hinn bóg-
inn fylgdist hann vel með nýja
tímanum þá. Hann vissi vel
hvað var nýjast í búskapar-
háttum en sagði stundum að
þeir væru ekkert fyrir sig.

Hann hafði aldrei farið að
heiman þessi maður nema einn
vetur, sagði hann okkur, á tog-
ara. Það var allt hans útsýni
yfir heiminn. Ég ætla að nefna
eitt dæmi um það hvað maður-
inn var sérkennilegur, að mér
fannst. Það komu til mín systur
tvær, önnur hafði verið þrjú
sumur hjá mér þegar hún var
krakki, hin var búin að vera út
í löndum að stúdera, bæði í
Moskvu og í Leipzig. Hún
hafði aldrei komið í Skötufjörð

Forn og fram-Forn og fram-Forn og fram-Forn og fram-Forn og fram-
sækinn í sennsækinn í sennsækinn í sennsækinn í sennsækinn í senn

„Ég tek fram að ég átti af-
skaplega hjálpsama og greið-
vikna nágranna og hef ekkert
nema gott um þá að segja. Það
sem mér er minnisstæðast úr
Skötufirði er samt bóndinn í
Kálfavík, Guðröður Jónsson.
Hann fannst mér dálítið sér-
stæður maður og mér finnst
núna þegar ég hugsa um það
að hann hefði átt að vera uppi
annað hvort allt að því hundrað
árum áður eða í nútímanum
því hann var svo sérkennilegt
sambland af hvoru tveggja. Ef
hann hefði verið uppi 80 til
100 árum áður þá hefði hann
orðið stórbóndi, því hann var
nefnilega fæddur bóndi. Að
vísu var þetta lítið kot hjá hon-
um og ekkert hægt að stækka
túnin en það var góð sauðfjár-
beit og hann átti afskaplega
vænt og fallegt fé.

Vegurinn var ekki kominn
nema inn í Ögur þegar ég kem
fyrst í Djúpið og hann var að
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fyrr og langaði til að sjá eitt-
hvað meira af honum en hok-
urbúið hjá okkur svo ég hring-
di út í Kálfavík og spurði hvort
ég mætti koma með þessar
stúlkur í heimsókn. Það var
alveg hjartanlega velkomið.
Ég held að það hafi verið Guð-
rún konan hans Guðröðar sem
kom í símann. Hún var afskap-
lega gestrisin, bjó til góðan
mat og það var alltaf rausnar-
legt hjá henni.

Við fórum út eftir. Okkur
var skutlað út á eyrina og löbb-
uðum svo heim að bænum.
Guðröður kom sjálfur á móti
okkur út og tók afskaplega vel
á móti okkur. Svo var sest að
kaffiborði sem var myndarlegt
eins og alltaf hjá konunni hans.

Þegar komið var fram á
kvöld var hangið í okkur að
vera lengur og Guðröður brá
sér niður í hjall sem hann átti
niður við sjóinn og kom þaðan
til baka með reyktan rauð-
maga, harðfisk og hákarl sem
ekki var nú á hvers manns
borði þá. Síðan hafði hann með
sér viskípela eða koníakspela.
Við kunnum allar að meta
þessar veitingar og yfir þessu
var rabbað fram á kvöld. Önn-
ur systirin sagði þá um kvöldið
eða daginn eftir:  „Þetta er
merkilegur maður. Hann er
eins og heimsborgari. Hann
virðist alls staðar fylgjast með
en þó er alveg eins og hann sé
langt aftur úr tímum.“

Þetta er nefnilega alveg
sönn lýsing á Guðröði. Hann
var hæfileikamaður, höfðingi
í lund og vinur vina sinna.“

„Guðröður var mjög góður
kunningi okkar og kom oft
inn að Kleifum, spjallaði og
var skemmtilegur. Hins vegar
sagði hann við mig sjálfur að
hann réði ekkert við skapið í
sér enda gríðarlega skapmikill
og gat orðið illur þegar svo
bar undir. Hann var mislyndur
og þótti frekur. Þó held ég að
hann hafi aldrei staðið í áflog-
um eða yfirgangi – ég sá það
aldrei til hans og heyrði aldrei
af.  Hann gat sagt það sem
honum bjó í brjósti og gat þá
orðið þungorður. Guðröður er
mér minnisstæður og ég er
þakklát fyrir kynnin af honum.

Meðal nágranna minna var
mikið af skemmtilegu fólki.
Hjónin í Ögri voru afskaplega
gestrisin og skemmtileg heim
að sækja og eins fólkið í Vigur.

DjúpbáturinnDjúpbáturinnDjúpbáturinnDjúpbáturinnDjúpbáturinn
hættir að komahættir að komahættir að komahættir að komahættir að koma

„Mér fannst þetta fólk,
skemmtilegt og alúðlegt en
það var smám saman að týnast
í burtu og flytja. Tvö síðustu
árin sem við vorum inni í
Skötufirði voru engir orðnir
eftir nema á tveimur ystu bæj-
unum, Hvítanesi og Hjöllum.
Þó fóru Hjallar í eyði fljótlega
eftir að við fórum. Við vorum
orðin ein eftir þarna inni í botni
með mjólkursölu úr tveimur
eða þremur kúm og þá tóku
þeir af okkur Djúpbátinn. Það
var auðvitað ekki nema von,
þeir fóru ekki að stíma inn
allan Skötufjörð til að sækja
2-3 brúsa af mjólk. Þá gekk
þetta varla orðið lengur hjá
okkur. Við fluttum því til

Súðavíkur þegar eldri sonur
okkur var rétt tvítugur og sá
yngri þrettán ára.

Þar var ég 23 ár og kynntist
afskaplega elskulegu og góðu
fólki. Þar á ég vinafólk þó því
sé farið að fækka.“

Flúðu á undanFlúðu á undanFlúðu á undanFlúðu á undanFlúðu á undan
veginumveginumveginumveginumveginum

– Bjó töluvert af fólki í
Skötufirði á þessum árum þeg-
ar þið voruð þar?

„Það var búið þar á hverjum
einasta bæ. Þegar við erum að
flytja þangað var hvergi neitt
komið í eyði, nema Kleifar
sem höfðu þá verið í eyði í sjö
eða átta ár. Þá var fullbyggður
fjörðurinn og setið hvert kot.
Sums staðar var svo mann-
margt, allt frá fimm upp í sjö
og tíu börn á hverjum bæ. Þetta
var engin smávegis byggð það
voru fjórir bæir annars vegar
fjarðarins og fjórir hins vegar.
Þetta var síðan allt farið í eyði
og við orðin eins og stranda-
glópar inni í botni.“

– En sveitin var töluvert ein-
angruð. Voru nokkrar aðrar
samgöngur en Djúpbáturinn?

„Það voru engar samgöngur
nema Djúpbáturinn og svo áttu
menn trilluhorn, hvort þær
voru hálft tonn eða eitt tonn.
Á þessu flutu menn um ef að
þurfti að komast til Súðavíkur
og jafnvel til Ísafjarðar.

Okkur fannst indælt að búa
í Súðavík en ekkert líkt því að
vera inni í Skötufjarðarbotni.
Við fórum þó alltaf eitthvað
inneftir á sumrin og vorum
þar nokkra daga eða yfir
helgi.“

– Er jörðin ennþá í eigu fjöl-
skyldunnar?

„Já yngri sonur minn, Helgi
Bjarnason bifvélavirki í Súða-
vík, á þetta kot og það er eins
og hjartað í brjósti hans, hon-
um þykir svo vænt um kotið.
Það merkilega við það er að
konan hans var fljótlega alveg
eins, hún sagði við mig einu
sinni að hún vildi ekki missa
Kleifa fyrir nokkurn mun.
Alltaf þegar þau geta komið
því við, um helgar og slíkt,
fara þau þarna inneftir, m.a.s.
á vetrum. Þá fara þau og hafa
með sér köku og brauð og eru
bara að fara til að vera þarna
innfrá.“

– Síðan gerist það fljótlega
eftir að þið komið til Súðavík-
ur að lokið er við Djúpveginn.

„Jú, svo kemur ráðherratíð
Hannibals Valdimarssonar og
þá fleygði áfram vegagerðinni.
Síðasta sumarið sem við erum
þarna innfrá er vegurinn kom-
inn inn á Gilseyrina sem er
rétt innan við Hjalla og tilhey-
rir Kálfavík, að mig minnir.
Úr hinni áttinni var vegurinn
ekki kominn lengra en að Eyri
í Seyðisfirði þegar við flytjum
út eftir. Síðan, bara á tveimur
til þremur árum, þá kemst sam-
bandið á. Þannig má segja að
við höfum verið að flýja undan
veginum.“

BókaormurBókaormurBókaormurBókaormurBókaormur
„Ég varð mjög fljótlega

bókavörður eftir að ég flyt í
þorpið. Það var enginn sem
vildi taka starfið að sér því
það var lítið greitt fyrir það.

Bókasafnið var inni í barna-
skóla sem er nú inni í miðju
þorpinu en var þá heilmikið út
úr. Þangað fór ég alltaf á
sunnudögum. Ég tók við af
stúlku sem var kennari en odd-
vitinn hafði alltaf fengið kenn-
ara til að sjá um þetta. Ég
sagði við hana að mér þætti
svo gaman að vera innan um
bækur að ef ég gæti þetta þá
skildi ég alveg taka það að
mér og ef hann vildi það odd-
vitinn. Svo sýndi hún mér
hvernig farið var að þessu.
Fyrir bókavörsluna var afskap-
lega lítið greitt, hvort það voru
þúsund krónur á ári eða eitt-
hvað slíkt. Enda var ég að ekki
gera þetta vegna þess heldur
af því ég hafði svo gaman af
að grúska í bókunum. Það varð
úr að ég sá um bækurnar í
tuttugu ár og skilaði lyklunum
í sama mánuði og ég fór.

Upp úr þessu starfi kynntist
ég þeirri einu manneskju sem
ég vissi nokkur deili á þegar
ég kom hingað til Ísafjarðar.
Bókunum var pakkað niður í
ein þrjú ár af því það vantaði
húsnæði. Þegar það var tekið
upp aftur kom Jóhann Hinriks-
son, safnvörður á Ísafirði, inn
eftir og var með mér við að
taka bækurnar upp og setti þær
á skrá. Síðan dandalaðist ég
með þetta áfram.

– Ertu bókaormur?
„Ég hef alltaf lesið mikið,

það hafa nú ekki alltaf verið
tómar fræðibækur og kannski
minnst af því, en ég hef grúsk-
að mikið í bókum. Nú er ég
hins vegar farin að verða það
gleymin að það þýðir lítið fyrir
mig að lesa bækur til þess að
muna. Þó að ég muni bæði
það sem ég hef lesið og lært
um þá getur komið fyrir mig
að allt í einu man ég ekki nafn-
ið yfir það sem ég þó veit og er
mér kunnugt – þá dettur það
bara í burtu en oftast nær kem-
ur það aftur eftir örlitla stund.
Þetta er dálítið óþægilegt en
svona er nú gangurinn.“

Skildi aldreiSkildi aldreiSkildi aldreiSkildi aldreiSkildi aldrei
einangruneinangruneinangruneinangruneinangrun

– Má ekki segja að þó ekki
sé langt á milli Skötufjarðar
og Súðavíkur, a.m.k. ekki í
dag, þá séu þetta töluvert ólíkir
heimar?

„Jú það var það. Þegar ég
kem til Súðavíkur þá fór ég að
vinna í fiski. Fyrst í rækju í
þrjú ár en ég var búinn að
skreppa í rækjuna áður og
vinna í um tvo mánuði í þrjú
skipti svo ég var orðin nokkuð
kunnug í Súðavík. Síðan þegar
rækjuvinnslan lagðist af á
Langeyri fer ég að vinna í fiski
hjá Frosta hf.  Þetta var mikil
breyting en ég hef alltaf verið
voðalega lítið fyrir að koma
nálægt fiski, hafði aldrei líkað
það. Ég var heldur ekkert fyrir
skepnur og tolldi helst ekki
annars staðar en í görðunum,
þar vildi ég vera. Við voru
með ágætis kartöflugarð og
grænmetisgarð og komum
okkur upp svolitlum trjágarði
líka í Súðavík.“

– Bændur í Djúpinu hafa
varla haft mikla peninga á milli
handanna eða hvað?

„Nei blessaður vertu það
voru aldrei til neinir peningar
á bænum hjá okkur, ekki nema
þegar við gátum selt ber á
haustin. Við seldum þau til
einstaklinga mest á Ísafirði.“

– Síðan þegar þið komið til
Súðavíkur þá eru mikil upp-
gangsár við sjávarsíðuna.

„Þetta voru veltiár, þá eign-
uðust menn smátt og smátt
bíla, gátu lagað húsin sín og
sumir byggt.“

– Teldist þetta ekki erfitt líf
í dag eins og var hjá ykkur
inni í Djúpi?

„Mér fannst það ekkert erfitt
en það má vel vera að fólki
fyndist það nú í dag. Þetta var

dugnaðarfólk inni í Djúpi og
vant þessu lífi – ég er ekki viss
um að það hafi kvartað mikið.

Það var slegið með ljá, rakað
með hrífu og bundið upp á
hesta. Við komum þó traktor
inn eftir og gátum töluvert
bjargað okkur með það sem
við þurftum að færa til.

Konurnar á innstu bæjunum
voru töluvert óánægðar, þeim
fannst þær vera svo afskiptar
og einangraðar. Það var nokk-
uð sem ég fann ekki fyrir og
skildi aldrei“, sagði Ingibjörg
Björnsdóttir frá Kleifum sem
er fædd og uppalinn Austfirð-
ingur en er fyrir löngu orðinn
gallharður Djúpmaður.

– kristinn@bb.is
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Vestfirðingar líta um
öxl og horfa fram á við

Áramót eru jafnan notuð til þess að staldra
við og skoða farinn veg. Einnig spá menn í

framtíð sína og sinna. Velta fyrir sér mögu-
leikunum og sumir nota tækifærið og setja
sér takmörk fyrir næsta ár. Bæjarins besta

hafði samband við nokkra íbúa á Vestfjörð-
um og bað þá að gera upp í sínum huga árið
sem er að líða og segja okkur hverjar vænt-

ingar eru fyrir árið 2004.

Ari Sigurjónsson.Ari Sigurjónsson.Ari Sigurjónsson.Ari Sigurjónsson.Ari Sigurjónsson.

MisskiptinginMisskiptinginMisskiptinginMisskiptinginMisskiptingin
í þjóðfélaginuí þjóðfélaginuí þjóðfélaginuí þjóðfélaginuí þjóðfélaginu

efst í hugaefst í hugaefst í hugaefst í hugaefst í huga
„Þegar ég horfi yfir atburði

ársins þá finnst mér standa
uppúr sú hraða þróun sem á
sér stað í þjóðfélaginu í mis-
skiptingu lífsgæða“, segir Ari
Sigurjónsson, verkamaður hjá
Ísafjarðarbæ.

„Hvert vandræðamálið rak
annað á árinu þar sem fámenn-
ir hópar fólks voru að krafsa
til sín fjármuni af þeim stærð-
um sem við höfum ekki séð
fyrr í þessu þjóðfélagi. Það er
eins og enginn mannlegur vilji
sé til þess að stöðva þessa
öfugþróun. Þetta er óhuggu-
legt á að horfa. Hápunkti náði
þessi þróun á dögunum með
eftirlaunafrumvarpi forsætis-
ráðherra. Á sama tíma er sífellt
hægt að ganga á rétt þeirra
sem minna mega sín eins og
nýjustu fréttirnar um hærri
greiðslur sjúklinga í heilbrigð-
iskerfinu sýna.

Ef ég horfi til okkar samfé-
lags þá finnst mér lítið hafa
gerst til framfara. Atvinnu-
leysi er orðið viðvarandi án
þess að sveitarfélagið bregðist
á nokkurn hátt við því. Í þeim
málum verður eitthvað róttækt
að fara að gerast eigi ekki illa
að fara. Hér báru menn ákveð-
nar væntingar til línuívilnunar
en mér sýnist af fréttum að
hún komi ekki til með að færa
okkur neitt. Þarna hafa menn
verið með sjónhverfingar til
þess að komast frá kosninga-
loforðum. Því miður er það
oft svo að lítið er að marka
það sem sagt er í aðdraganda
kosninga.

Ég ber í sjálfu sér engar
sérstakar væntingar til kom-
andi árs. Framundan eru kjara-

samningar launþega. Hvað
þeir færa okkur er óljóst. Mér
sýnist við værum heppin ef
okkur tækist að ná því aftur
sem við fengum í síðustu
samningum. Aðstæður laun-
þega eru því miður orðnar
þannig í þessu þjóðfélagi for-
réttinda fámennra hópa og
græðgi“, sagði Ari

Konráð Eggertsson.Konráð Eggertsson.Konráð Eggertsson.Konráð Eggertsson.Konráð Eggertsson.

Hvalveiðar hófustHvalveiðar hófustHvalveiðar hófustHvalveiðar hófustHvalveiðar hófust
„Það sem í mínum huga

stendur uppúr er auðvitað að
við hófum hvalveiðar að nýju
eftir margra ára hlé. Veiðarnar
gengu vel og mótmælin urðu
lítil eins og við hrefnuveiði-
menn vorum oft búnir að
benda stjórnvöldum á. Sem
betur fer virðist skynsamt fólk
ennþá í meirihluta“, segir
Konráð Eggertsson skipstjóri
á Ísafirði.

„Sjálftaka launa þeirra
bankastjóranna í Kaupþingi-
Búnaðarbanka er mér líka of-
arlega í huga og harkaleg við-
brögð forsætisráðherra við
þeim þegar hann tók sparifé
sitt úr bankanum. Hann færði
síðan sjálfum sér og þing-
mönnum gildan eftirlauna-
samning skömmu síðar. Mála-
ferli öryrkjanna og viðbrögð
stjórnmálamanna við þeim eru
mér minnisstæð. Það er auð-
vitað óskaplegt að á sama tíma
og við gumum af því að búa í
mesta velmegunarlandi heims
skulum við sífellt vera að
ganga á rétt sjúkra og öryrkja.
Það er einnig dapurlegt að við
skulum ekki hafa náð betri
árangri í baráttunni gegn eit-
urlyfjum. Þar höfum við ekki
staðið við þau loforð sem við
gáfum æsku landsins um eit-
urlyfjalaust Ísland.

Á næsta ári vonast ég til
þess að hvalveiðar haldi áfram
og við hefjum veiðar á stór-

hvölum. Það er okkur einfald-
lega lífsnauðsynlegt til þess
að halda jafnvægi í náttúrunni
sem við lifum á. Síðan vonast
ég til þess að ráðamenn okkar
hugsi um heildina í ákvörðun-
um sínum en ekki bara um
sjálfa sig og örfáa aðra eins og
gerðist t.d. við samþykkt Al-
þingis í línuívilnunarmálinu“,
sagði Konráð.

Umfjöllun einstakraUmfjöllun einstakraUmfjöllun einstakraUmfjöllun einstakraUmfjöllun einstakra
fjölmiðla á hálum ísfjölmiðla á hálum ísfjölmiðla á hálum ísfjölmiðla á hálum ísfjölmiðla á hálum ís

„Gott veðurfar er eitt af því
sem einkennir árið 2003. Þá
eru ofarlega í huga mínum al-
þingiskosningarnar í vor,
stjórnarmyndunin og atburðir
á Alþingi sem hafa verið upp-
spretta umræðna milli okkar
óbreyttra þegna þessa lands,
en sitt sýnist hverjum um
málalok, frammistöðu ein-
stakra flokka og þingmanna“,
segir Ólafur Kristjánsson,
framkvæmdastjóri Heilbrigð-
isstofnunar Bolungarvíkur og
fyrrverandi bæjarstjóri Bol-
ungarvíkurkaupstaðar.

„Hátt gengi erlendra gjald-
miðla er umhugsunarvert og á
eflaust eftir að hafa meiri og
afdrifaríkari afleiðingar en við
nú gerum okkur grein fyrir.
Hér á ég sérstaklega við stöðu
og afkomu sjávarútvegs- og
fiskvinnslufyrirtækja.

Skelfilegar tölur um fækkun
íbúa á Vestfjörðum, enn eitt
árið í röð, eru mikið áfall og
virðist fátt eitt sem komið er
geta snúið þessari óheillaþró-
un til betri vegar. Vonandi
verður háskóli á Vestfjörðum
að veruleika og sem mun þann-
ig stuðlað að fjölbreytni í
menntun og menningu. Enn
betra er að háskólinn mun
vafalaust treysta búsetu og
atvinnuöryggi íbúa Vestfjarða
og festa vestfirska nemendur í
heimabyggð að námi loknu.

Vestfirskir sveitarstjórnar-
menn settu fram djarfa og
metnaðarfulla byggðaáætlun
fyrir Vestfirði í árslok 2001.
Þessi áætlun var kynnt fyrir
ráðamönnum þjóðarinnar og
er nauðsynlegt að eftirfylgni
tillagna verði mikil og góð og
hún sýnileg og árangursrík.
Verði þar góðar hugmyndir

að veruleika er stórt spor stigið
í nýsköpun og framfaraátt á
Vestfjörðum.

Nýlegar fréttir um kaup
Kaupþings-Búnaðarbanka á
SPRON valda mér hugarangri.
Í ræðu sem ég hélt á Fjórð-
ungsþingi Vestfirðinga í Bol-
ungarvík síðla sumar árið 2002
hvatti ég sveitarstjórnarmenn
til þess að standa vörð um
sparisjóðina í landinu. Ég ótt-
ast nú að staða minni spari-
sjóðanna sé í hættu. Afkoma
og aðgangur minni fyrirtækja
að fjármagni, sérstaklega
áhættufjármagni, verði erfið-
ari. Vonandi rasa menn ekki
um ráð fram í þessum efnum.

Umsvifin á fjármálamark-
aðinum setja óneytanlega svip
mikinn svip á árið og er
nokkuð ljóst að átök verða í
framtíðinni milli stjórnmála-
manna og stjórnenda fjármála-
fyrirtækja um hver það er sem
raunverulega fer með og hefur
völdin.

Siðgæði og umfjöllun ein-
stakra fjölmiðla virðist vera
að hverfa frá vitrænni umræðu
en er þess í stað byggð á mikilli
óvild í garð ímyndaðra and-
stæðinga, mér liggur við að
segja hatri. Maður spyr hvort
þessi nýja stefna sé einhverj-
um til ávinnings?

Sagt er að það sé hægt að
taka menn „af lífi“ með orðum
eða áróðri, en er það ekki álíka
ógeðfellt og að nota vopn eða
eitur til að tortíma andstæðingi
sínum“, spyr Ólafur Kristjáns-
son. Hann óskar Vestfirðing-
um og landsmönnum öllum
árs og friðar með eftirfarandi
tilvitnun í THICH NHAT
HANH:

„Mörgum er of gjarnt að
mæna á það neikvæða og það
sem úrskeiðis fer en því skyldu
menn ekki leitast við að sjá
hið góða, fara um það var-
færnum höndum og fá það til
að vaxa og dafna.“

Ólafur Kristjánsson.Ólafur Kristjánsson.Ólafur Kristjánsson.Ólafur Kristjánsson.Ólafur Kristjánsson.

Jörgína Jónsdóttir.Jörgína Jónsdóttir.Jörgína Jónsdóttir.Jörgína Jónsdóttir.Jörgína Jónsdóttir.

FerðþjónustukríliðFerðþjónustukríliðFerðþjónustukríliðFerðþjónustukríliðFerðþjónustukrílið
minnisstæðastminnisstæðastminnisstæðastminnisstæðastminnisstæðast

„Frá nýliðnu ári er mér
margt ofarlega í huga. Ég get
nefnt ferðaþjónustukrílið okk-
ar í Dalbæ sem við fjölskyldan

höfum starfrækt í 4 sumur og
hefur vaxið með slíkum hraða
að undrum sætir og langt um-
fram það sem við áttum von
á“, segir Jörgína Jónsdóttir,
bankamaður á Tálknafirði.

„Við höfum hitt mikið af
yndislegu fólki og margir ver-
ið boðnir og búnir að rétta
hjálparhönd. Frá sumrinu er
mér þá helst minnisstæð heim-
sókn umhverfisráðherrans
okkar hennar Sivjar Friðleifs-
dóttur. Hún var á ferð um land-
ið í sumar og féllst á að halda
fund í Dalbæ með heima-
mönnum sem þrátt fyrir mjög
skamman fyrirvara var vel
sóttur og skemmtilegur. Þar
fór fram að sumu leyti snörp
og skilmerkileg orðaskipti sem
ég tel að hafi vegið þungt þegar
kom að því að taka ákvörðun
varðandi umtalaða stækkun
hins svonefnda Hornstranda-
friðlands. Eins og kunnugt er
varð ekki af þeirri stækkun
nú.

Ég er bjartsýn á árið 2004
fyrir hönd okkar Vestfirðinga
og tel margt spennandi vera
að gerast bæði í ferðaþjónust-
unni og ekki hvað síst á sviði
menntamála. Þar erum við
skrefi á undan og ekki spurn-
ing í mínum huga að þar er já-
kvæð þróun í gangi. Að lok-
um við ég óska öllum Vest-
firðingum gleðilegra jóla , árs
og friðar“, sagði Jörgína.

Saknar þess að kom-Saknar þess að kom-Saknar þess að kom-Saknar þess að kom-Saknar þess að kom-
ast ekki til rjúpnaast ekki til rjúpnaast ekki til rjúpnaast ekki til rjúpnaast ekki til rjúpna

„Þetta er búið að vera mjög
skemmtilegt og annasamt ár“,
segir Sigríður Björk Guðjóns-
dóttir, sýslumaður á Ísafirði.
„Það var óvenju mikið af fíkni-
efnamálum og nýr liðsmaður
bættist í hópinn þegar fíkni-
efnahundurinn Dofri kom í
lögregluna.

Unglingalandsmót UMFÍ í
sumar stendur líka upp úr.
Margt fólk var hér saman-
komið en í heild gengu hátíðar-
höldin afbragðs vel.

Af vettvangi sýsluskrifstof-
unnar er gaman að segja frá
því að það hefur orðin heil-
mikil framþróun í starfsháttum
innan opinbera geirans sem
við erum farin að merkja hér

hjá okkur og þurftu allir starfs-
menn til dæmis að tileinka sér
ný tölvukerfi á árinu.

Á næsta ári ætlum við að
halda áfram á sömu braut, efla
starfsemina og bæta þjónust-
una. Af stórum verkefnum á
næsta ári má nefna umfangs-
mikla flugslysaæfingu á Ísa-
firði sem krefst mikils undir-
búnings og margir koma að.
Þá er fyrirhugað að ljúka
skráningu fasteigna í Landskrá
og verður við það heilmikil
breyting til batnaðar.

Af vettvangi áhugamálanna
stendur upp úr að ég sakna að
komast ekki til rjúpna. Nýr
meðlimur, tíkin Kolla, bættist
í fjölskylduna og er hún verk-
efnalaus. Annars hefur þetta
verið farsælt og gott ár. Það er
afskaplega gott að vera komin
heim en mér fannst helst til
lítill snjór síðasta vetur og
saknaði hans

Ég vil nota tækifærið og
þakka samstarfsfólki og við-
skiptamönnum sýslumanns-
embættisins gott samstarf á ár-
inu sem er að líða“, sagði Sig-
ríður Björk, sýslumaður, sem
tók við embættinu vorið 2002
eftir námsdvöl erlendis en hún
hafði áður gegnt embætti
skattstjórans í Vestfjarðaum-
dæmi frá 1996.

Sigríður Björk Guðjónsdóttir.Sigríður Björk Guðjónsdóttir.Sigríður Björk Guðjónsdóttir.Sigríður Björk Guðjónsdóttir.Sigríður Björk Guðjónsdóttir.

Jónas Gunnlaugsson.Jónas Gunnlaugsson.Jónas Gunnlaugsson.Jónas Gunnlaugsson.Jónas Gunnlaugsson.

Snjóleysið eftir-Snjóleysið eftir-Snjóleysið eftir-Snjóleysið eftir-Snjóleysið eftir-
minnilegastminnilegastminnilegastminnilegastminnilegast

„Þetta ár sem er að líða hefur
verið gott ár í mínum rekstri
hér í Bókhlöðunni. Þetta var
líka gott ár fyrir mína fjöl-
skyldu og ég get sagt að hún
hafi dafnað vel á árinu. Geta
menn þá beðið um eitthvað
betra“, segir Jónas Gunnlaugs-
son bóksali á Ísafirði.

„Af einstökum atburðum
má nefna að fjölskyldan fór í
eftirminnilegt frí um páskana
til Englands. Það var skrítið
að vera ekki á skíðum um
páska, en það vandist vel og
úr varð gott frí við golfleik og
fótboltaleiki. Snjóleysi vetrar-
ins var mjög eftirminnilegt.
Það kom bara nánast enginn
snjór. Ég fór aðeins tvisvar á
skíði og það hefur aldrei gerst
áður á minni löngu ævi. Það
sem meira var að í annað skipt-
ið sem ég fór á skíði í fyrra-
vetur var til þess að keppa í
Fossavatnshlaupinu og ég er
varla ennþá búinn að jafna mig
á þeirri keppni.

Nú snjóar og líta því málin
betur út og það er eins gott því
framundan er annasamur vetur
hjá okkur skíðamönnum þar
sem ber hæst Skíðalandsmót
Íslands og alþjóðlegt mót.

Ég var mjög ánægður með
unglingalandsmót UMFÍ sem
haldið var á Ísafirði um versl-
unarmannahelgina. Það tókst
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STAKKUR SKRIFAR

smáar

SSSSStakkurtakkurtakkurtakkurtakkur hefur ritað vikulega pistla í Bæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins besta í mörg ár. Skoðanir hans á mönnum og málefnum hafa oft verið umdeildar og vakið umræður. Þær þurfa
alls ekki að fara saman við skoðanir útgefenda blaðsins. Þrátt fyrir það bera ábyrgðarmenn blaðsins ábyrgð á skrifum Stakks Stakks Stakks Stakks Stakks á meðan hann notar dulnefni sitt.

Tíminn er takmörkuð auðlind. Þessi sannindi verða ljós um hver áramót
þegar fólk lítur yfir farinn veg og skoðar í huga sér hvernig þeirra eigin lífi
hefur verið háttað á liðnu ári og veltir fyrir sér möguleikum komandi árs. En
í amstri dagsins vill það gleymast að okkur ber að nota tímann af varúð og
gætni og fyrst og fremst vandlega, okkur sjálfum og öðrum til framdráttar.
Flestum er svo farið að þeim finnst tíminn fljúga frá þeim. Það eru helst börn
sem bíða jólanna og gamalt fólk, sem ekki er lengur í hringiðu lífsins, sem
finnst tíminn silast áfram. Þannig er afstaða okkar til þessa fyrirbæris háð
okkur sjálfum. Hún er afstæð.

En nú er komið að enn einum skilunum. Áramót eru að renna upp og við
fyllumst tilfinningum, sem tengdar eru atburðum ársins er sennur hverfur í
aldanna skaut. Fólkið sem stendur okkur nærri er okkur ofarlega í huga og
sumir standa frammi fyrir því að nákomnir hafa horfið yfir móðuna miklu
meðan aðrir hafa eignast börn eða barnabörn, þeim til gleði og ánægju. Sumir
hafa náð áfanga á lífsleiðinni, settu marki eða hlotnast happ, sem gerir þá
ánægðari með lífið. Öðrum er öfugt farið og hafa þurft að þola skakkaföll og
ánægja þeirra er því af skornum skammti. En þannig ganga hlutirnir fyrir sig
í lífisins ólgusjó.  Ekkert er gefið í þessu lífi og hafa þarf fyrir flestum hlutum.
Listin er fólgin í því að takast á við lífið og leysa úr þeim þrautum sem upp
koma.

Hver er og einn gerir upp liðið ár við sig og sína. En hvað hefur gerst í þjóð-

lífinu? Því er svo farið að minni venjulegra Íslendinga á atburði líðandi
stundar er oft gloppótt. Þess vegna verður fróðlegt að skoða dóm sögunnar
um þá lagasetningu er hæst bar á Alþingi skömmu fyrir jól. Hvort mun vekja
meiri athygli rýnenda framtíðarinnar, klofningur Samfylkingarinnar í þrennt
varðandi afstöðu til eftirlauna æðstu embættismanna eða það að framvegis
muni formenn þess sama flokks taka eftirlaun samkvæmt þessum lögum.
Hve lengi munu deilurnar vegna greiðslna til öryrkja lifa með þjóðinni, brigsl
um svik og stóryrði um einstaka ráherra? Þessu verður ekki svarað hér. Hvað
varðar erlenda atburði rís tvennt hæst, deilur Ísraela og Palestínumanna og
stríðið í Írak. Fundur Saddam Hussein í holunni breytir sennilega einhverju
um afstöðu margra.

En eftir stendur að flest stóru deilumál ársins falla í gleymskunnar dá og
önnur sem minna hefur borið á kunna að hafa meiri áhrif til framtíðar.
Sinnuleysi ríkisstjórna á Vesturlöndum um alnæmi í Afríku og annars staðar
í þriðja heiminum er átakanlegt þegar til þess er litið hve lítið það kostar í raun
að dreifa lyfjum og smokkum til fóks. Almenn uppfræðsla mun bjarga fleiri
mannslífum en nokkurt annað ráð sem hægt er að grípa til. Línuívilnun til
dagróðrabáta er ofarlega í huga Vestfirðinga, en breytir hún einhverju um
gang heimsins? Það sem best dugar til framfara gerist oft hávaðalaust.

Lesendum er þökkuð samfylgdin á árinu og óskað gleðilegs nýs árs.

Svart kvenveski tapaðist líklega íSvart kvenveski tapaðist líklega íSvart kvenveski tapaðist líklega íSvart kvenveski tapaðist líklega íSvart kvenveski tapaðist líklega í
Sjallanum aðfaranótt sunndags-Sjallanum aðfaranótt sunndags-Sjallanum aðfaranótt sunndags-Sjallanum aðfaranótt sunndags-Sjallanum aðfaranótt sunndags-
ins 20. desember. Finnandi hafiins 20. desember. Finnandi hafiins 20. desember. Finnandi hafiins 20. desember. Finnandi hafiins 20. desember. Finnandi hafi
samband í síma 456 6138.samband í síma 456 6138.samband í síma 456 6138.samband í síma 456 6138.samband í síma 456 6138.

Til sölu er sófi, sjónvarpsskápurTil sölu er sófi, sjónvarpsskápurTil sölu er sófi, sjónvarpsskápurTil sölu er sófi, sjónvarpsskápurTil sölu er sófi, sjónvarpsskápur
og tölvuskápur. Upplýsingar íog tölvuskápur. Upplýsingar íog tölvuskápur. Upplýsingar íog tölvuskápur. Upplýsingar íog tölvuskápur. Upplýsingar í
síma 869 3109.síma 869 3109.síma 869 3109.síma 869 3109.síma 869 3109.

Til sölu er Toyota Corolla árg.Til sölu er Toyota Corolla árg.Til sölu er Toyota Corolla árg.Til sölu er Toyota Corolla árg.Til sölu er Toyota Corolla árg.
1987, þarfnast smá lagfæringar.1987, þarfnast smá lagfæringar.1987, þarfnast smá lagfæringar.1987, þarfnast smá lagfæringar.1987, þarfnast smá lagfæringar.
Uppl. í síma 456 7098.Uppl. í síma 456 7098.Uppl. í síma 456 7098.Uppl. í síma 456 7098.Uppl. í síma 456 7098.

Al-anon fundir fyrir aðstandend-Al-anon fundir fyrir aðstandend-Al-anon fundir fyrir aðstandend-Al-anon fundir fyrir aðstandend-Al-anon fundir fyrir aðstandend-
ur alkahólista í AA-húsinu (fyrirur alkahólista í AA-húsinu (fyrirur alkahólista í AA-húsinu (fyrirur alkahólista í AA-húsinu (fyrirur alkahólista í AA-húsinu (fyrir
aftan gamla sjúkrahúsið) á mánu-aftan gamla sjúkrahúsið) á mánu-aftan gamla sjúkrahúsið) á mánu-aftan gamla sjúkrahúsið) á mánu-aftan gamla sjúkrahúsið) á mánu-
dagskvöld kl. 21:00.dagskvöld kl. 21:00.dagskvöld kl. 21:00.dagskvöld kl. 21:00.dagskvöld kl. 21:00.

Til sölu er 3ja herb. íbúð að Að-Til sölu er 3ja herb. íbúð að Að-Til sölu er 3ja herb. íbúð að Að-Til sölu er 3ja herb. íbúð að Að-Til sölu er 3ja herb. íbúð að Að-
alstræti 17. Upplýsingar í símaalstræti 17. Upplýsingar í símaalstræti 17. Upplýsingar í símaalstræti 17. Upplýsingar í símaalstræti 17. Upplýsingar í síma
456 4028.456 4028.456 4028.456 4028.456 4028.

mjög vel. Ég er líka ánægður
með að lokið var uppbyggingu
á íþróttasvæðinu á Torfnesi
þrátt fyrir að það verk hafi
farið framúr áætlun.

Af landsmálunum halda
banka- og fjármálastofnanir
áfram að koma fólki á óvart.
Það hafa til dæmis aldrei verið
hærri þjónustugjöld á við-
skiptavinina en samt kvarta
bankarnir. Mér finnst þessi
fjármálaheimur vera kominn
út fyrir öll velsæmismörk.

Mesti smánarbletturinn á
okkar þjóðfélagi er að örykjar
skuli þurfa að sækja öll sín
réttindi til Hæstaréttar. Þetta
verður að laga“, sagði Jónas.

stæðisflokkurinn skildi verða
stærsti flokkurinn í kjördæm-
inu tel ég mikinn sigur fyrir
Einarana. Hún kom á vissan
hátt á óvart því hún gekk gegn
mörgum spám t.d. skoðana-
könnun sem Fréttablaðið birti
þar sem Samfylkingin átti að
verða stærsti flokkurinn í kjör-
dæminu.

Af sviði áhugmálanna þá
þótti mér mjög skemmtilegt
sem fanatískum golfáhuga-
manni að sjá hvað er verið að
vinna gott starf hjá golfklúbb-
unum þremur norðanverðum
Vestfjörðum. Allir klúbbarnir
eru stórir og mikil aukning
orðið á öllum stöðum, á ekki
fjölmennara svæði.

Forgjöfin hefði þó mátt
lækka meira en það kemur
sumar eftir þetta sumar“, sagði
Kristján.

Skin og skúrir íSkin og skúrir íSkin og skúrir íSkin og skúrir íSkin og skúrir í
fjölskyldulífinufjölskyldulífinufjölskyldulífinufjölskyldulífinufjölskyldulífinu

„Á persónulegum nótum, þá
skiptust á skin og skúrir í fjöl-
skyldulífinu, eitt líf slokknaði
og annað kviknaði hjá mínu
nánasta fólki“, segir Kristján
Jónsson, stjórnmálafræðinemi
frá Bolungarvík. „Ég hafði
mjög gaman af því að vera í
Bolungarvík í sumar og vinna
á Ísafirði enda hafði ég ekki
dvalið á Vestfjörðunum nema
í fríum síðan árið 1998. Á
næsta ári verða svo heilmikil
tímamót því þá útskrifast ég
úr stjórnmálafræðinni og fer
að spá í framhaldinu.

Á árinu sem er að líða eru
alþingiskosningarnar minnis-
stæðar hjá mér eins og öðrum
stjórnmálafræðinemum sem
fylgdust yfir höfuð grannt með
gangi mála.

Útkoman í okkar kjördæmi
var athyglisverð og að Sjálf-

Kristján Jónsson.Kristján Jónsson.Kristján Jónsson.Kristján Jónsson.Kristján Jónsson.

Bjartsýn fyrirBjartsýn fyrirBjartsýn fyrirBjartsýn fyrirBjartsýn fyrir
hönd Vestfirðingahönd Vestfirðingahönd Vestfirðingahönd Vestfirðingahönd Vestfirðinga

„Það sem kemur fyrst í
hugann þegar hugsað er til
baka og viðkemur fjölskyld-
unni er þakklæti fyrir góða
heilsu. Það verður seint full-
þakkað að hafa hana í lagi og
ekki sjálfgefið eins og dæmin
sanna allt í kringum okkur“,
segir Sigríður Þrastardóttir,
hárgreiðslumeistari og kaup-
kona á Ísafirði.

„Úrslit kosninganna ollu
mér miklum vonbrigðum, mér
fannst alveg kominn tími til
að slá ríkisstjórnina af eins og
hún leggur sig enda voru þeir
fljótir að ganga á bak kosn-
ingaloforðanna og steininn tók
úr með síðustu sjálftökulauna-

Sigríður Þrastardóttir.Sigríður Þrastardóttir.Sigríður Þrastardóttir.Sigríður Þrastardóttir.Sigríður Þrastardóttir.

hækkunum.
Einkennandi fyrir árið er

eindæma veðurblíða, svo góð
tíð að árskortin á skíðasvæðið,
sem fjárfest var í, voru nánast
ónýtt.

Loksins sjáum við nýbygg-
ingar á Ísafirði. Ég vona að
með fyrstu skóflustungunum
á nýbyggingum hafi álögunum

sem á okkur hafa hvílt síðasta
áratuginn eða svo létt.

Á nýja árinu vona ég að
stofnaður verði Háskóli Vest-
fjarða, þar sem aðaláherslan
yrði á rannsóknir og nám í
þorskeldi og veiðafæraþróun.

Ég er bjartsýn sem aldrei
fyrr, fyrir hönd okkar Vestfirð-
inga. Eitthvað heyrist af fólki

sem er að flytja í bæinn og enn
fleiri hafa áhuga á að koma ef
næg atvinnutækifæri væru fyr-
ir hendi.

Ég stæði ekki undir nafni ef
ég mynntist ekki aðeins á opn-
unartíma verslana í miðbæn-
um. Hann þarf að samræma
strax“, sagði Sigríður Þrastar-
dóttir.

Ísafjörður

Skallaði tvo
í Sjallanum

Ölvaður maður skallaði
mann í Sjallanum á Ísafirði
aðfaranótt laugardagsins
27. desember. Þegar dyra-
vörður ætlaði að vísa mann-
inum á dyr, gerði hann sér
lítið fyrir og skallaði dyra-
vörðinn.

Lögregla var kölluð til
en maðurinn náðist ekki,
vitað er hver hann er. Lög-
reglan var einnig kölluð í
heimahús þar sem slagsmál
höfðu brotist út. Sá sem fyr-
ir árásinni varð vildi ekki
kannast við málið og því
ekkert gert í því.

– bb@bb.is

Flateyri

Betur fór en
á horfðist

Drengur á öðru ári sem
fannst meðvitundarlaus á
botni sundlaugarinnar á
Flateyri um miðjan dag á
aðfangadag.

Lífgunartilraunir nær-
staddra tókust vel, sjúkra-
flutningamenn komu fljótt
á staðinn og var farið með
barnið til Ísafjarðar. Þaðan
var það flutt til Reykjavíkur
með sjúkraflugi. Drengur-
inn er kominn til síns heima
á ný og er hinn hressasti.

Ísafjarðarbær

Fjórtán til-
nefningar
Fjórtán íþróttafélög hafa

skilað inn tilnefningum
vegna kjörs Íþróttamanns
Ísafjarðarbæjar fyrir árið
2003 sem útnefndur verður
í hófi í Stjórnsýsluhúsinu á
Ísafirði laugardaginn, 3.
janúar.

Við það tilefni mun af-
reksmannasjóður Ísafjarð-
arbæjar veita styrki til
íþróttamanna sem þykja
hafa skarað fram úr og HSV
veita viðurkenningar fyrir
árangur árið 2003. Í fyrra
var Ólafur Th. Árnason,
valinn íþróttamaður Ísa-
fjarðarbæjar. – kristinn@bb.is

Lögreglan á Ísafirði

Verðlaun afhent í
umferðargetraun

Hin árlega umferðargetr-
aun sem lögreglan stendur
fyrir í Ísafjarðarbæ í sam-
vinnu við Umferðarstofu fór
fram fyrir skömmu. Að
vanda tóku þátt í henni
grunnskólabörn í 1.-5. bekk.
Lögreglan nýtur ávallt dyggs
stuðnings fyrirtækja í bæn-
um sem fjármagna verðlaun
þau sem í keppninni eru.

Að þessu sinni voru aðal-
verðlaunin flugferð fyrir

einn til Reykjavíkur og til baka
sem Flugfélag Íslands gaf. Þá
gaf Pizza 67 tvær pizzaveislur
fyrir fjölskyldu vinningshafa.
Að auki voru 110 bókaverð-
laun þannig að þau eru mörg
ánægð skólabörnin með sinn
hlut og hugsa hlýlega til lög-
reglunnar fyrir framtakið.
Gunnar Einarsson nemandi í
2. bekk Grunnskóla Ísafjarðar
hlaut ferðavinninginn og þær
Agnes Lára Agnarsdóttir í

1.bekk og Jóna Sigurlína
Pálmadóttir í 5. bekk Grunn-
skóla Ísafjarðar hlutu hlutu
verðlaunin frá Pizza 67.

Lögreglan á Ísafirði færir
bestu þakkir til þeirra fyrir-
tækja sem styrktu þessa
verðlaunagetraun sem hafa
með því lagt sitt lóð á vog-
arskál til bættrar þekkingar
yngstu borgaranna í umferð-
areglum.
                          – hj@bb.is

Rósamunda Baldursdóttir varðstjóri ásamt verðlaunahöfunum Agnesi Láru Agnarsdóttur ogRósamunda Baldursdóttir varðstjóri ásamt verðlaunahöfunum Agnesi Láru Agnarsdóttur ogRósamunda Baldursdóttir varðstjóri ásamt verðlaunahöfunum Agnesi Láru Agnarsdóttur ogRósamunda Baldursdóttir varðstjóri ásamt verðlaunahöfunum Agnesi Láru Agnarsdóttur ogRósamunda Baldursdóttir varðstjóri ásamt verðlaunahöfunum Agnesi Láru Agnarsdóttur og
Jónu Sigurlínu Pálmadóttur. Fyrir aftan þær hvílir fíkniefnahundurinn Dofri lúin bein.Jónu Sigurlínu Pálmadóttur. Fyrir aftan þær hvílir fíkniefnahundurinn Dofri lúin bein.Jónu Sigurlínu Pálmadóttur. Fyrir aftan þær hvílir fíkniefnahundurinn Dofri lúin bein.Jónu Sigurlínu Pálmadóttur. Fyrir aftan þær hvílir fíkniefnahundurinn Dofri lúin bein.Jónu Sigurlínu Pálmadóttur. Fyrir aftan þær hvílir fíkniefnahundurinn Dofri lúin bein.
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Frumvarp að fjárhagsáætlun Ísafjarðarbæjar fyrir árið 2004

125 milljóna rekstrarhalli
miðað við ný reikningsskil

Halldór Halldórsson, bæjar-
stjóri Ísafjarðarbæjar, segir
rekstur bæjarins í jafnvægi,
samkvæmt frumvarpi að fjár-
hagsáætlun næsta árs, þegar
tekið hefur verið tillit til reikn-
aðra stærða en halli er upp á
125 milljónir ef afskriftir og
reiknaðar lífeyrisskuldbingar
eru teknar með í reikninginn.

Heildartekjur bæjarsjóðs og
stofnana hans eru áætlaðar
1.851 milljón króna en heildar-
útgjöldin 1.975 milljónir. Þetta

er í fyrsta sinn sem sveitarfélög
vinna fjárhagsáætlanir sam-
kvæmt nýjum reikningsskila-
reglum sem líkjast uppgjöri
einkafyrirtækja. Áður voru t.d.
afskriftir og reiknaðar lífeyris-
skuldbindingar ekki taldar
með rekstrargjöldum.

Halldór segir lántökur á
næsta ári verða til greiðslu á
afborgun langtímalána og
nema 143 milljónum króna.
Því muni lán standa í stað á
árinu en frá 2001 hafi Ísafjarð-

arbæjar greidd niður skuldir
um 676 milljónir.

Þeir málaflokkar sem mest
taka til sín í rekstri eru fræðslu-
mál með 588 milljónir, æsku-
lýðs- og íþróttamál með 136
milljónir, félagsþjónusta 75
miljónir, brunamál og al-
mannavarnir 32 milljónir,
sameiginlegur kostnaður 163
milljónir og menningarmál 50
milljónir. Skatttekjur á árinu
nema 1.173 milljónum króna.

Alls er gert ráð fyrir 227

milljónum króna í fjárfesting-
ar. Helstu verkefnin eru fram-
kvæmdir við Grunnskólann á
Ísafirði, bygging nýs íþrótta-
húss á Suðureyri og kaup á
nýrri slökkvibifreið. Halldór
segir átak verða gert í malbik-
un gatna og vatnsveitu og hol-
ræsaframkvæmdum. Í hafnar-
framkvæmdum verði lokið við
1. áfanga endurbyggingar Ás-
geirsbakka, kaup á nýjum
hafnsögubáti, gerð staura-
bryggju í Sundahöfn og upp-

setningu öryggisgirðingar í
Sundahöfn. Auk þessa er áætl-
að fé fyrir snjóflóðavörnum
og ýmsum smærri fram-
kvæmdum.

Halldór segir að í fjárfest-
ingum sé lögð áhersla á verk-
efni þar sem ríkisvaldið kemur
með fjármagn á móti sveitar-
félaginu. Dæmi um það eru
hafnarframkvæmdir þar sem
ríkið kemur að jafnaði með
60%, bygging skólahúsnæðis
þar sem ríkið greiðir 20% af

normkostnaði og bygging
snjóflóðavarna sem hefur 90%
endurgreiðslu frá ríki.

„Í hafnarframkvæmdum og
byggingu skólahúsnæðis er
gert ráð fyrir að ríkið dragi sig
út úr samstarfi um slíkar fram-
kvæmdir á árinu 2005-2006.
Þess vegna er lögð áhersla á
að ljúka sem flestu í þeim
málaflokkum áður en sólar-
lagsákvæði varðandi framlag
ríkisins taka gildi“, segir Hall-
dór.               – kristinn@bb.is

Halldór Hermannsson við pottinn með skötustöppunni.Halldór Hermannsson við pottinn með skötustöppunni.Halldór Hermannsson við pottinn með skötustöppunni.Halldór Hermannsson við pottinn með skötustöppunni.Halldór Hermannsson við pottinn með skötustöppunni. Fjölskyldan samankomin við skötuborðið í Mjógötunni.Fjölskyldan samankomin við skötuborðið í Mjógötunni.Fjölskyldan samankomin við skötuborðið í Mjógötunni.Fjölskyldan samankomin við skötuborðið í Mjógötunni.Fjölskyldan samankomin við skötuborðið í Mjógötunni.

Fjölmenni sótti skötu-
veislur á Þorláksmessu

Skötulyktin lá yfir Ísa-
firði, eins og flestum

byggðum bólum á Vest-
fjörðum á Þorláksmessu.
Fjöldi manna sótti skötu-
veislur í hádeginu, ýmist
fjölmennar samkomur á

vegum fyrirtækja, félaga-
samtaka og á veitinga-

húsum eða í heimahúsum
meðal fjölskyldu og vina.

Halldór Hermannsson,
frá Ögurvík í Ísafjarðar-
djúpi, bauð fjölskyldu og

vinum til skötuveislu að
heimili sínu við Mjógötu

á Ísafirði. Halldór og
eiginkona hans Katrín
Gísladóttir hafa eldað

skötu á Þorláksmessu frá
því þau hófu búskap árið
1957 og Halldór segir að í

sínum foreldrahúsum
hafi siðurinn ætíð verið

viðhafður. Þau hjónin
bjóða upp á skötustöppu

auk soðinnar skötu. Hefðin
er rík innan fjölskyldunn-
ar og taka jafnt ungir sem

aldnir virkan þátt í að inn-
byrða krásirnar. Þá bauð
Hraðfrystihúsið-Gunnvör
hf. í Hnífsdal starfsmönn-

um og ýmsum velunnurum
fyrirtækisins til árlegrar

skötuveislu í kaffisal frysti-
hússins. Þar var einnig

boðið upp á saltfisk sem
þótti ekki síður bragð-
góður. – kristinn@bb.is

Feðgarnir Jóhann Júlíusson og Kristján Jóhannsson létu sigFeðgarnir Jóhann Júlíusson og Kristján Jóhannsson létu sigFeðgarnir Jóhann Júlíusson og Kristján Jóhannsson létu sigFeðgarnir Jóhann Júlíusson og Kristján Jóhannsson létu sigFeðgarnir Jóhann Júlíusson og Kristján Jóhannsson létu sig
ekki vanta í skötuveisluna hjá HG.ekki vanta í skötuveisluna hjá HG.ekki vanta í skötuveisluna hjá HG.ekki vanta í skötuveisluna hjá HG.ekki vanta í skötuveisluna hjá HG.

Kristinn Kristjánsson, Konráð Jakobsson og Jón Grétar Kristjánsson gæða sér á skötunni.Kristinn Kristjánsson, Konráð Jakobsson og Jón Grétar Kristjánsson gæða sér á skötunni.Kristinn Kristjánsson, Konráð Jakobsson og Jón Grétar Kristjánsson gæða sér á skötunni.Kristinn Kristjánsson, Konráð Jakobsson og Jón Grétar Kristjánsson gæða sér á skötunni.Kristinn Kristjánsson, Konráð Jakobsson og Jón Grétar Kristjánsson gæða sér á skötunni.

Starfsstúlkur HG létu vel af kræsingunum.Starfsstúlkur HG létu vel af kræsingunum.Starfsstúlkur HG létu vel af kræsingunum.Starfsstúlkur HG létu vel af kræsingunum.Starfsstúlkur HG létu vel af kræsingunum.
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helgar
dagbókin

Sjónvarp · veður ·
skemmtanir ·
íþróttir · fólk ·
fréttir · kirkjustarf

veðrið
Horfur á fimmtudag:

Austlæg átt, 8-13 m/s og
dáltítil rigning eða skúrir,
einkum suðaustanlands.

Hiti 8-13 stig.
Horfur á föstudag:

Suðlæg eða breytileg átt,
5-10 m/s og dálítil rigning
sunnan- og vestanlands,
en hægari og þurrt norð-

www.ruv.is

sportið
Sjónvarpið:

Þriðjudagur 30. des.:
Kl. 19:35 – Kjör íþrótta-

manns ársins 2003.

Laugardagur 3. janúar:
Kl. 136:15 – Bein útsend-

ing frá úrslitaleik í bikar-
keppninni í blaki.

Sýn:
Þriðjudagur 30. des.:

Kl. 20:45 – Bein útsend-
ing frá kjöri íþróttamanns

ársins 2003.

Laugardagur 3. janúar:
Kl. 12:20 – Enski boltinn:

Watford – Chelsea í 3.
umferð bikarkeppninnar.

Kl. 14:25 – Skoski boltinn:
Glasgow Celtic – Rangers
Kl. 17:25 – Enski boltinn:
Southampton – Newcastle
í 3. umferð bikarkeppninnar.
Kl. 20:20 – Spænski bolt-

inn: Leikur óákveðinn.

Þriðjudagur 30. desember
17.05 Leiðarljós
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Ketill (39:52)
18.15 Ketill (40:52)
18.30 Gulla grallari (35:52)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Íþróttamaður ársins 2003. Bein
útsending frá hófi samtaka íþróttafrétta-
manna og ÍSÍ á Grand Hótel í Reykjavík.
Íþróttafréttamenn Ríkisútvarpsins fara
yfir helstu afrek ársins, ræða við íþrótta-
fólk í fremstu röð og fylgjast með kjöri
íþróttamanns ársins.
21.15 Mæðgurnar (14:22)
22.00 Tíufréttir
22.20 Það er eitthvað við Mary. (Ther-
e’s Something About Mary) Bandarísk
gamanmynd frá 1998. Maður ræður
einkaspæjara til þess að hafa uppi á æsku-
ástinni sinni en ekki vill betur til en svo
að spæjarinn verður líka skotinn í henni.
Aðalhlutverk leika Cameron Diaz, Matt
Dillon og Ben Stiller. e.
00.15 Avril Lavigne á tónleikum
01.15 Dagskrárlok

Miðvikudagur 31. desember
09.00 Disneystundin
09.54 Hrefna og Ingvi (12:13)
10.00 Leyndardómar jólasveinsins
10.25 Kirikou og galdrakerlingin
11.40 Jólastundin okkar
12.50 Táknmálsfréttir
13.00 Fréttir og veður
13.25 Íþróttamaður ársins 2003. Upp-
taka frá hófi samtaka íþróttafréttamanna
og ÍSÍ á Grand Hótel í Reykjavík.
15.00 Opna breska meistaramótið
15.55 Formúla 1 2003
16.55 Vestfjarðavíkingurinn 2003
17.55 Víkingalottó
18.00 Hlé
20.00 Ávarp forsætisráðherra
20.20 Innlendar svipmyndir 2003
21.25 Erlendar svipmyndir  2003
22.25 Áramótaskaup Sjónvarpsins
23.20 Kveðja frá Ríkisútvarpinu
00.15 Karlakórinn Hekla. Kvikmynd
Guðnýjar Halldórsdóttur frá 1992 um ís-
lenskan karlakór sem fer í söngferðalag
til meginlands Evrópu og lendir í ýmsum
ævintýrum. Meðal leikenda eru Egill Ól-
afsson, Garðar Cortes, Ragnhildur
Gísladóttir, Sigurður Sigurjónsson,
Laddi og Örn Árnason. e.
01.50 Á sjó. (Out to Sea) Gamanmynd
frá 1997 um tvo gamla karla sem taka sér
ferð með skemmtiferðaskipi í því skyni
að féfletta ríkar ekkjur. Aðalhlutverk leika
Jack Lemmon, Walter Matthau og Dyan
Cannon .
03.35 Dagskrárlok

Fimmtudagur 1. janúar

09.00 Morgunstundin okkar
09.02 Malla mús
09.06 Bubbi byggir
09.16 Franklín
09.38 Leyndardómar Jólasveinsins
10.02 Úr Stundinni okkar 2002-2003
10.08 Í klakaböndum
11.24 Sleðakeppnin e.
13.00 Ávarp Forseta Íslands,
13.40 Innlendar svipmyndir  2003
14.25 Erlendar svipmyndir  2003
15.30 Nýárstónleikar í Vínarborg
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Anna afastelpa Anna
18.30 Týndir tónar
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.25 Saga landafundanna. Heimild-
armynd eftir Kára G. Schram um ís-
lensku víkingana sem fundu Norður-
Ameríku undir forystu Leifs heppna,
Þorfinns karlsefnis og Guðríðar Þor-
bjarnardóttur um 500 árum á undan Kól-
umbusi og lögðu þar með merkan horn-
stein að nýrri heimsmynd.  Aðalhlutverk
leika Arnar Jónsson, Sigrún Sól Ólafs-
dóttir, Bárður Smárason og Baldur
Trausti Hreinsson.
20.15 Opinberun Hannesar. Kvik-
mynd Hrafns Gunnlaugssonar byggð á
smásögu eftir Davíð Oddsson. Í myndinni
segir frá hremmingum sem deildarstjóri
á Eftirlitsstofnun ríkisins lendir í eftir að
tölva með dýrmætum gögnum hverfur af
skrifborði hans. Meðal leikenda eru Viðar
Víkingsson, Jóhanna Vigdís Arnardóttir
og Helga Braga Jónsdóttir.
21.35 Billy Elliott. Bresk bíómynd frá
2000. Myndin gerist í námabæ á Norður-
Englandi 1984 og segir frá ellefu ára
strák sem finnur sig engan veginn í hnefa-
leikum með hinum strákunum en er bráð-
efnilegur ballettdansari. Í helstu hlutverk-
um eru Jamie Bell, Jean Heywood, Jamie
Draven, Gary Lewis og Julie Walters.
23.20 The Doors. Mynd eftir Oliver
Stone um rokkhljómsveitina The Doors
sem naut mikilla vinsælda um allan heim
um 1970 og söngvara hennar, Jim Morri-
son, sem lést í París 1971. Meðal leikenda

eru Val Kilmer, Kyle MacLachlan, Meg
Ryan, Kevin Dillon og Frank Whaley.
01.35 Dagskrárlok

Föstudagur 2. janúar
17.05 Leiðarljós
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Anna í Grænuhlíð (24:26)
18.30 Pekkóla (18:26)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.10 Öskubuska. (Cinderella) Kvik-
myndaútgáfa frá 1997 af söngleik Rod-
gers og Hammersteins eftir ævintýrinu
sígilda um Öskubusku. Meðal leikenda
eru Brandy Norwood, Whitney Houston,
Bernadette Peters, Jason Alexander,
Whoopi Goldberg og Victor Garber.
21.40 Af fingrum fram. Jón Ólafsson
ræðir við Rafn Jónsson trommuleikara,
bregður upp svipmyndum frá ferli hans
og tekur með honum lagið.
22.30 Áfram Newcastle! (Purely Belt-
er) Bresk bíómynd frá 2000 um tvo ungl-
ingsstráka sem leggja allt í sölurnar til
þess að tryggja sér ársmiða á heimaleiki
fótboltaliðs Newcastle United sem þeir
halda með. Meðal leikenda eru Chris
Beattie, Greg McLane, Charlie Hard-
wick, Roy Hudd, Tim Healy og Kevin
Whately.
00.10 Nixon. Bíómynd frá 1995 um
Richard M. Nixon forseta Bandaríkjanna
sem endaði stjórnarferil sinn með
skömm.
03.10 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 3. janúar
09.00 Morgunstundin okkar
09.02 Malla mús (38:52)
09.09 Bubbi byggir (22:39)
09.19 Andarteppa (20:26)
09.35 Sögurnar hennar Sölku (7:13)
09.45 Villi spæta (12:26)
10.05 Fræknir ferðalangar (18:26)
10.32 Stundin okkar
11.00 Kærleiksgjöfin
12.30 Flugvöllurinn
13.00 Kastljósið
13.25 Opna breska meistaramótið
14.20 Formúla 1 2003
15.15 Vestfjarðavíkingurinn 2003
16.15 Bikarkeppnin í blaki. Bein út-
sending frá úrslitaleiknum í bikarkeppni
karla í blaki  sem fram fer í Austurbergi.
18.00 Táknmálsfréttir
18.10 Svona er lífið (26:36)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.40 Söngvaskáld
20.35 Fellur mjöll í sedrusskógi.
(Snow Falling On Cedars) Bandarísk
bíómynd frá 1999. Sjómaður frá Wash-
ington-fylki finnst dáinn í neti sínu en
spurningin er: Drukknaði hann eða var
hann myrtur? Meðal leikenda eru Ethan
Hawke, Youki Kudoh, Rick Yune og Max
von Sydow.
22.40 Agnið. (Bait) Bresk spennumynd
frá 2002. Jack Blake tekur mæðgur upp
í bíl sinn og sér að dóttirin er nauðalík
dóttur hans sem var myrt. Hann sér sér
leik á borði að notfæra sér konurnar til
þess að fletta ofan af morðingja dóttur
sinnar. Aðalhlutverk leika John Hurt,
Sheila Hancock og Rachael Stirling.
00.20 Pabbadagur. (Father’s Day)
Bandarísk gamanmynd frá 1997 um móð-
ur sem grípur til þess ráðs að kenna týnd-
an son sinn við tvo menn í þeirri von að
að minnsta kosti annar þeirra leiti hans.
Aðalhlutverk leika Billy Crystal og Robin
Williams.
01.55 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 4. janúar

09.00 Disneystundin
09.01 Otrabörnin (60:65)
09.23 Sígildar teiknimyndir (18:42)
09.30 Gengið (18:28)
09.55 Morgunstundin okkar
09.57 Babar (38:65)
10.21 Hrefna og Ingvi (13:13)
10.26 Franklín (50:65)
10.50 Harry og hrukkudýrin (1:8)
11.15 Hringjarinn í Notre Dame
12.55 Jörð eða vatn
14.25 Heilagt stríð í Norðurhöfum
15.20 Af fingrum fram
16.05 Vitringarnir þrír t
17.00 Lífshættir spendýra (6:10)
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Dópstríðið (1:3) Heimildarmynd
í þrem hlutum um eiturlyfjaneyslu á
Íslandi og baráttu lögreglu og tollgæslu
við innflytjendur og sölumenn.
20.45 Hálandahöfðinginn (6:10)
21.35 Helgarsportið
22.00 Esther Kahn. Bresk/frönsk bíó-
mynd frá 2000 um gyðingastúlku í
London á nítjándu öld sem dreymir um
að verða leikkona. Aðalhlutverk leika
Summer Phoenix, Ian Holm, Fabrice
Desplechin og Frances Barber.
00.20 Kastljósið. Endursýndur þáttur
frá því fyrr um kvöldið.
00.40 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

www.stod2.is

Þriðjudagur 30. desember
06.58 Ísland í bítið
09.00 Bold and the Beautiful
09.20 Í fínu formi
09.35 Oprah Winfrey
10.20 Ísland í bítið
12.00 Neighbours
12.30 Í fínu formi
12.45 The Agency (13:22)
13.30 Footballers Wives (4:8)
14.20 Tónlist
15.05 Trans World Sport
16.00 Barnatími Stöðvar 2
17.40 Neighbours
18.05 Bernie Mac (11:22)
18.30 Ísland í dag
19.00 Fréttir Stöðvar 2
19.30 Ísland í dag
20.00 Fear Factor. (Mörk óttans 4)
Ímyndaðu þér sjónvarpsþátt þar sem
verstu martraðir þínar verða að veruleika.
Mörk óttans er raunveruleikasjónvarps-
þáttur þar sem keppendur fara bókstaf-
lega út á ystu nöf.
20.50 Inspector Lynley Mysteries
21.40 Shield (4:13)
22.30 Scare Tactics (15:22)
22.55 Teaching Mrs. Tingle. (Kennum
kennaranum) Leigh Ann Watson er dug-
legur nemandi í framhaldsskóla. Hún á
góða von um skólastyrk og hefur sett
stefnuna á frekara nám í Harvard. Fyrst
verður hún samt að fá góða einkunn í
sögu. Frú Tingle kennir sögu en hún
þykir mjög viðskotaill. Þeim lendir saman
og Leigh Ann sér strax að hún getur
kvatt menntabrautina. Henni er illa við
að gefast upp og ákveður að snúa á kenn-
arann með eftirminnilegum hætti.  Aðal-
hlutverk: Helen Mirren, Katie Holmes,
Jeffrey Tambor, Molly Ringwald, Robert
Gant.
00.30 My Left Foot. (Vinstir fóturinn)
Myndin segir frá ungum manni Christy
Brown sem fæddist bæklaður. Móðir
hans hefur trú á honum og uppgötvar
miklar gáfur hans.   Aðalhlutverk: Daniel
Day-Lewis, Brenda Fricker, Ray Macan-
ally.
02.10 Tónlistarmyndbönd

Miðvikudagur 31. desember
08.00 Barnatími Stöðvar 2
10.15 The Adventures of Rocky and
11.45 Kalli kanína
12.00 Silfur Egils
13.30 Fréttir
13.50 Kryddsíld 2003
15.35 Cirque de Soleil - Allegria
17.10 Víkingalottó
17.15 Mótorsport 2003
18.10 HLÉ
20.00 Ávarp forsætisráðherra
20.20 Fréttaannáll 2003
21.20 Pablo Francisco í Háskólabíó.
Pablo Francisco er bandarískur grínisti
sem skemmti Íslendingum í haust. Fólk
veltist um af hlátri hvar sem hann treður
upp en Francisco er ekkert heilagt. Þetta
er þáttur sem óhætt er mæla með.
22.20 Sketsaþátturinn. Leikararnir góð-
kunnu Hilmir Snær Guðnason og Stefán
Karl Stefánsson fara á kostum.
23.20 Bridget Jones´s Diary. (Dagbók
Bridget Jones) Frábær gamanmynd.
Bridget Jones glímir við mikið mótlæti í
lífinu. Hún yngist ekki, aukakílóin bætast
við eitt af öðru og þegar kemur að hinu
kyninu er afrekaskrá hennar ekki glæsi-
leg. Það virðist heldur enginn taka eftir
henni í vinnunni og Bridget sér fátt til
ráða. Þá afræður hún að skrifa dagbók
og draga ekkert undan. Og viti menn. Líf
Bridget tekur stórkostlegum breytingum.
Aðalhlutverk: Renée Zellweger, Colin
Firth, Hugh Grant.
00.55 Little Nicky. (Nicky litli) Stór-
skemmtileg mynd um óvenjulegar fjöl-
skylduerjur. Satan ræður ríkjum í helvíti
og vill nú setjast í helgan stein, en hver
tekur við hlutverki hans? Satan á þrjá
syni en enginn þeirra virðist uppfylla
nauðsynlegar kröfur. Það skyldi þó aldrei
fara svo að starf djöfulsins yrði brátt úr
sögunni?  Aðalhlutverk: Adam Sandler,
Patricia Arquette, Harvey Keitel, Rhys
Ifans.
02.25 What Women Want. (Það sem
konur vilja) Þessi frábæra gamanmynd
segir af hinum sjálfumglaða Nick Mars-
hall sem hefur lifibrauð af auglýsinga-
gerð. Hann hefur alltaf álitið sig kvenna-
gull og verður því brugðið þegar hann
lendir í undarlegu óhappi sem veldur því
að hann heyrir hugsanir kvenna. Hug-
myndir hans um konur virðast alrangar
og lendir hann í mikill krísu út af þessari
nýju náðargáfu. Hann fer til sálfræðings
sem bendir honum á að nota sér hæfi-
leikann til framdráttar. Nick færist allur í
aukana og fyrsta fórnarlambið sem hann
velur sér er harðlynd kona sem hreppti
stöðuna sem hann taldi sína. Margt fer
þó öðruvísi en ætlað er.  Aðalhlutverk:
Mel Gibson, Helen Hunt.

04.25 The Cell. (Klefinn) Þriggja stjarna
háspennutryllir. Sálfræðingurinn Cather-
ine Deane er að þróa nýja aðferð sem
gerir henni kleift að vita hvað fólk er að
hugsa. Alríkislögreglan vill nýta hæfi-
leika Catherine og fá hana til að komast
að fyrirætlunum raðmorðingjans Carls
Straghers. Hann er nú í haldi yfirvalda
en þau vilja vita hvar síðasta fórnarlamb
hans er niðurkomið en talið er að það sé
enn á lífi.  Aðalhlutverk: Jennifer Lopez,
Vince Vaughn, Vincent D´Onofrio.
06.10 Tónlistarmyndbönd

Fimmtudagur 1. janúar
09.00 Chicken Run
10.25 Sólarprinsessan
11.30 Kalli kanína
11.40 Pétur og kötturinn Brandur
13.00 Ávarp forseta íslands
13.20 Kryddsíld 2003
15.20 Fréttaannáll 2003
16.25 Með Afa
17.25 Cirque du Soleil Presents
19.00 Fréttir Stöðvar 2
19.30 World Idol (1:1) Ellefu Idol-sigur-
vegarar reyndu með sér í alheimskeppni
á jóladag. Á meðal keppenda voru Kelly
Clarkson og Will Young. Hún sigraði í
Idol í Bandaríkjunum en hann í Bretlandi.
Dómnefndin var sömuleiðis alþjóðleg
en í henni sat sjálfur Simon Cowell. Úr-
slitin liggja nú fyrir og í kvöld verður
kynnt fremsta Idol-stjarna heims.
20.20 Todmobile og Sinfó. Á sínum
tíma var Todmobile ein vinsælasta hljóm-
sveitin á Íslandi. Andrea Gylfadóttir, Þor-
valdur Bjarni Þorvaldsson og Eyþór Arn-
alds sendu frá sér mörg frábær lög. Liðs-
menn Todmobile komu aftur saman 14.
nóvember sl. eftir tíu ára hlé og héldu
stórtónleika í Laugardalshöll með aðstoð
Sinfóníuhljómsveitar Íslands.
21.20 Spider-Man. (Köngulóamaður-
inn) Ævintýraleg hasarspennumynd sem
var tilnefnd til Óskarsverðlauna fyrir
hljóð og tæknibrellur. Peter Parker, nem-
andi í miðskóla, er bitinn af könguló. Í
kjölfarið öðlast hann eiginleika sem þess-
ir áttfætlingar búa yfir. Peter getur klifrað
um loft og veggi og það kemur sér vel í
baráttunni við ill öfl sem fram undan eru.
Aðalhlutverk: Tobey Maguire, Willem
Dafoe, Kirsten Dunst.
23.20 The Mod Squad. (Uppreisnar-
seggir) Lögregluforinginn Adam Geer
gefur þremur afbrotaunglingum tækifæri
til að sleppa við fangelsisvist. Verkefni
þeirra er að smygla sér inn í eiturlyfja-
hring og hjálpa löggunni að uppræta
hann.  Aðalhlutverk: Omar Epps, Claire
Danes, Giovanni Ribisi.
00.50 Any Given Sunday. (Sunnudags-
leikurinn) Raunsönn kvikmynd um lífið
í ameríska fótboltanum, utan vallar sem
innan. Tony D´Amato er gamalreyndur
jaxl í þessum bransa. Hann þjálfar nú lið
í Miami og leggur allt í sölurnar til að ná
árangri. Sigurlíkurnar eru ekki miklar
enda besti leikmaðurinn frá vegna meið-
sla. En þrátt fyrir dökkt útlit er þjálfarinn
ekki tilbúinn að leggja árar í bát.  Aðal-
hlutverk: Al Pacino, Cameron Diaz, Jam-
es Woods.
03.20 Mrs. Dalloway. (Frú Dalloway)
Þessi vandaða mynd er byggð á sam-
nefndri skáldsögu Virginu Woolf. Sagan
gerist í London sumarið 1923 og segir
frá Clarissu Dalloway sem er að undirbúa
mikla veislu. Gamall vinur hennar skýtur
upp kollinum og minningar úr fortíðinni
sækja á Clarissu. Hún veltir fyrir sér því
vali sem hún stóð frammi fyrir sem ung
kona og hvernig líf hennar hefði þróast
hefði hún valið annan kost. Inn í undir-
búning veislunnar tvinnast fjölmargar
áhugaverðar persónur svo úr verður sönn
veisla fyrir kvikmyndaáhugamenn.  Aðal-
hlutverk: Vanessa Redgrave, Natascha
McElhone, Rupert Graves.
04.55 Tónlistarmyndbönd

Föstudagur 2. janúar
09.00 Bold and the Beautiful
09.20 Big Momma´s House
11.00 Í fínu formi
11.15 Oprah Winfrey
12.00 Neighbours
12.25 Í fínu formi
12.40 60 Minutes II
13.30 Mrs. Dalloway
15.05 Dawson´s Creek (20:24)
16.00 Barnatími Stöðvar 2
17.20 Neighbours
17.45 Dark Angel (6:21)
18.30 Ísland í dag
19.00 Fréttir Stöðvar 2
19.30 Ísland í dag
20.00 The Simpsons (4:22)
20.30 Idol-Stjörnuleit (Þáttur 15 - Tón-
leikar) Velkomin í úrslit en aðeins fimm
söngvarar eru eftir í Idol - Stjörnuleit.
Örlög keppenda eru í þínum höndum!
Úrslitin ráðast í SMS- og símakosningu.
Þátturinn er í beinni útsendingu.
21.30 Svínasúpan. Nýir grínþættir í leik-
stjórn Óskars Jónassonar. Leikendur eru
Auðunn Blöndal Kristjánsson (Auddi),
Sverrir Þ. Sverrisson (Sveppi), Pétur

Stöð 2: 30. des. kl. 20:00
Fáir sjónvarpsþættir hafa vakið jafn mikla athygli og
Mörk óttans, eða Fear Factor. Ekkert lát er á vinsældun-
um en undirtektir íslenskra sjónvarpsáhorfenda hafa
verið þær sömu og vestanhafs. Allar þrautir í Fear Factor
eru útbúnar og yfirfarnar af atvinnufólki í áhættuatriðum
og þær ætti enginn að reyna heima hjá sér. Mikil ásókn er
í að komast í þáttinn en væntanlegir keppendur þurfa að
senda myndbandsspólu til framleiðandanna. Þar á við-
komandi að útlista af hverju hann eða hún eigi erindi í
Fear Factor. Kynnir er Joe Rogan, 35 ára grínisti frá New
Jersey. Hann er sjálfur heimsmeistari í taekwondo.

Sunnudagur 4. janúar:
Kl. 12:50 – Enski boltinn:
Yeovil Town – Liverpool í

3. umferð bikarkeppninnar.
Kl. 15:50 – Enski boltinn:
Leeds – Arsenal í 3. um-

ferð bikarkeppninnar.

afmæli

Í tilefni af 70 ára afmæli
mínu þann 2. janúar, verð-

ur opið hús í Oddfellow-
húsinu á Ísafirði frá kl.18.
Vinir og viðhlæjendur eru

velkomnir.
Halldór Hermannsson.

Blóðþrýstingsmæling
Blóðþrýstingsmæling er alla miðvikudaga

frá kl. 13-15 á heilsugæslustöðinni. Allir
velkomnir.

Sigrún Magnúsdóttir, hjúkrunarforstjóri

ÍÞRÓTTAMAÐUR ÍSAFJARÐARBÆJAR
Kjör Íþróttamanns Ísafjarðarbæjar
fyrir árið 2003 fer fram í Stjórnsýslu-
húsinu á Ísafirði, laugardaginn 3. jan-
úar 2004 kl. 15:00.

austantil. Fremur milt
veður.

Horfur á laugardag:
Suðvestlæg átt og

vætusamt um land allt
og kólnandi veður.

Horfur á sunnudag:
Suðvestlæg átt og

vætusamt um land allt
og kólnandi veður.

Horfur á mánudag:
Suðvestlæg átt og

vætusamt um land allt
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Sælkeri vikunnar
er Hulda Karlsdóttir í Bolungarvík

Sænskur bakstur og
súkkulaðieftirréttur

spurningin

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

Jóhann Sigfússon, Sigurjón Kjartansson,
Guðlaug Elísabet Ólafsdóttir og Edda
Björg Eyjólfsdóttir. Í Svínasúpunni eru
grínatriði af ýmsu tagi en þessu grínliði
er fátt heilagt.
22.00 Idol-Stjörnuleit
22.20 Hidden Hills (14:18)
22.45 Who is Cletis Tout? (Hver er
Cletis Tout?) Þrælfín glæpagamanmynd.
Jim er stórfurðulegur leigumorðingi sem
er mjög samviskusamur þegar kemur að
starfi hans. Honum hefur verið úthlutað
næsta verkefni en undirbýr sig með
rangan mann í huga. Tilvonandi fórnar-
lamb er enginn kórdrengur sem lærir
kannski betri siði á öllu saman!  Aðalhlut-
verk: Christian Slater, Tim Allen, Portia
de Rossi, Richard Dreyfuss, Billy Conn-
olly.
00.20 Big Momma´s House. (Hjá múttu)
Óborganleg grínmynd.Aðalhlutverk:
Martin Lawrence, Nia Long, Paul Gia-
matti, Jascha Washington.
01.55 A Simple Plan. (Lagt á ráðin) Ja-
cob, Hank og Lou finna rúmar fjórar
milljónir dala í flaki flugvélar. Þeir hirða
peningana og ákveða að ef rannsókn
yfirvalda varpi ekki ljósi á málið muni
þeir skipta fengnum á milli sín. En oft
fara hlutirnir öðruvísi en ætlað er.  Aðal-
hlutverk: Bill Paxton, Billy Bob Thornton,
Bridget Fonda, Gary Cole.
03.55 Tónlistarmyndbönd

Laugardagur 3. janúar

08.00 Barnatími Stöðvar 2
11.55 Bold and the Beautiful
12.40 Viltu vinna milljón?
13.25 Football Week UK
13.50 José Cura - Verdi Arias
14.50 Enski boltinn. Bein útsending frá
3. umferð bikarkeppninnar.
17.10 Oprah Winfrey
18.00 Silfur Egils
18.54 Lottó
19.00 Fréttir Stöðvar 2
19.30 Whoopi (1:22)
20.00 Big Fat Liar. (Lygalaupur) Gam-
anmynd um fjórtán ára strák sem býður
kvikmyndajöfri í Hollywood birginn.  Að-
alhlutverk: Frankie Muniz, Paul Gia-
matti, Amanda Bynes.
21.30 Murder by Numbers. (Morðleik-
ur) Hörkuspennandi sálfræðitryllir sem
þú gleymir ekki í bráð. Lögreglukonan
Cassie Mayweather og félagi hennar,
Sam Kennedy, eru kölluð til þegar ung
stúlka er myrt. Cassie er ýmsu vön en at-
burðir úr fortíðinni gera henni erfitt fyrir
við rannsókn málsins. Grunur beinist að

tveimur námsmönnum sem koma frá
góðum heimilum. Hér er ekki allt sem
sýnist en sannleikurinn getur verið lyg-
inni líkastur. Aðalhlutverk: Sandra
Bullock, Ben Chaplin, Ryan Gosling.
23.30 Behold a Pale Horse. (Og ég sá
hvítan hest) Athyglisverð kvikmynd
með stórleikurum. Borgarastríðið á
Spáni er löngu að baki en andstæðingar
Francos eru enn til trafala. Einn þeirra
hraktist til Frakklands en spænsk
stjórnvöld virðast ákveðin í að þagga
niður í honum.  Aðalhlutverk: Gregory
Peck, Anthony Quinn, Omar Sharif.
01.30 What Lies Beneath. (Undir niðri)
Háspennumynd um fyrirmyndarhjónin
Norman og Claire Spencer. Aðalhlut-
verk: Michelle Pfeiffer, Harrison Ford,
Diana Scarwid, Joe Morton.
03.35 The Bachelor. (Piparsveinninn)
Rómantísk gamanmynd.Aðalhlutverk:
Chris O´Donnell, Renée Zellweger,
Artie Lange, Hal Holbrook.
05.15 Tónlistarmyndbönd

Sunnudagur 4. janúar

08.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Neighbours
13.05 Idol-Stjörnuleit
14.05 Idol-Stjörnuleit
14.25 Lord of the Rings Primetime
15.15 Sjálfstætt fólk
15.45 The Growing Pains Movie
17.10 Oprah Winfrey
18.00 Silfur Egils
19.00 Fréttir Stöðvar 2
19.30 Viltu vinna milljón?
20.15 Sjálfstætt fólk
20.45 Touch of Frost. Lögregluforing-
inn Jack Frost hefur tekið að sér óvenju-
legt hlutverk. Cathy Thompson er mik-
ilvægt vitni í morðmáli og setið er um
líf hennar. Frost telur hana í öruggu
skjóli en annað kemur á daginn. Leigu-
morðingi er á höttunum eftir Cathy og
sá hefur fengið upplýsingar um dvalar-
stað hennar. Frost getur nú engum treyst
nema sjálfum sér og við sjáum hvort
honum tekst að klára málið.  Aðalhlut-
verk: David Jason, Sophie Stanton.
22.25 Curb Your Enthusiasm (10:10)
22.55 Idol-Stjörnuleit
23.55 Idol-Stjörnuleit
00.15 The Growing Pains Movie
(Vaxtarverkir) Gamanmynd fyrir alla
fjölskylduna þar sem persónur úr þekkt-
um sjónvarpsþætti snúa aftur á skjáinn.
Aðalhlutverk: Alan Thicke, Joanna
Kerns, Kirk Cameron.
01.40 Tónlistarmyndbönd

Sælkeri vikunnar að þessu sinni bjó um tíma í Svíþjóð og ætl-
ar að miðla til lesenda nokkrum góðum uppskriftum úr þeirri átt.
Tilvalið er að prufa eitthvað sænskt í jólabakstrinum t.d. gersnúð-
ana eða piparkökuna. Lengra komnir geta kynnt sér lúsíuhátíð
Svía og gætt sér á lúsíubrauði með. Að lokum er svo silkimjúkur
súkkulaðiréttur í ábæti.

Sænskir gersnúðar
150 g smjörlíki
5 dl mjólk
50 g (eitt bréf) þurrger
1 dl sykur
2 tsk kardimommuduft
1,3 l hveiti

Bræðið smjörlíki og hitið mjólk. Blandið öllum þurrefnunum
saman og bleytið í með mjólkinni og smjörlíkinu. Hnoðið sam-
an þar til deigið er samfellt. Látið það hefast í u.þ.b. 2 klukku-
stundir. Þá er deigið flatt út og borið á það brætt smjörlíki ásamt
kanil og sykri (ekki skemmir að rífa niður örlítið marsípan líka).
Rúllið upp í pylsu, skerið í u.þ.b. 2 cm langa bita og setjið í
muffinsform.

Látið snúðana hefast í 1 klukkustund. Að síðustu er penslað
með þeyttu eggi og stráð yfir perlusykri. Bakið við 200°C í
u.þ.b. 12 mínútur. Snúðarnir geymast vel í frysti. Gott er að þíða
þá í örbylgjuofni og borða volga.

Mjúk piparkaka
100 g smjör
2 egg
2 ½ dl sykur
1 ½ dl súrmjólk
1 ½ tsk engifer
1 ½ tsk negull
2 tsk kanill
2 ¾ dl hveiti
2 tsk lyftiduft

Bræðið smjörið og látið kólna. Þeytið saman egg og sykur þar
til hræran verður ljós og létt.

Bætið súrmjólk og smjöri út í og blandið þurrefnunum að
lokum saman við. Hellið í vel smurðan stóran hring eða form-
kökuform. Bakið við 200°C í 40 mínútur.

Kakan er sérlega mjúk og bragðgóð en hana má gjarnan
smyrja með smjöri.

Saffranbrauð – lúsíubrauð
50 g smjör
5 dl mjólk
1 bréf þurrger
1 tsk salt
2 tsk sykur
u.þ.b. 1,7 l hveiti
örlítið saffran
sykurmoli
1 egg
125 g smjörlíki
1 ½ dl sykur

Hitið mjólk og smjör og hellið yfir þurrefnin (nema saffran
og sykurmola). Hnoðið og látið hefast í u.þ.b. 1 klukkustund.
Myljið saman saffran og sykurmola og blandið saman við
deigið eftir að það hefur hefast.

Gerið u.þ.b. 20 cm langa og 2 cm þykkar lengjur. Hringið
upp báða enda í sitt hvora átt. Látið hefast á plötu í u.þ.b. 1
klukkustund. Penslið með hrærðu eggi, setjið rúsínu í miðjan
snúðinn, hvoru megin, ásamt perlusykri. Bakið við 200 °C í 8-
10 mínútur. Má frysta.

Súkkulaðiábætir
300 g suðursúkkulaði (70%)
3 egg
2 dl rjómi
2 tsk koníak

Bræðið súkkulaðið og látið það kólna. Þá er ein og ein eggja-
rauða hrærð saman við ásamt koníakinu. Stífþeyttum eggjahvít-
um og þeyttum rjóma er bætt saman við. Hellið í smáskálar og
látið stífna í ísskáp smá stund.

Setjið þeyttan rjóma og möndlur ofan á eða jarðaber.
Ég skora á heiðurshjónin á Holtinu þau Arndísi Hjartardóttur

og Finnboga Bernódusson í Bolungarvík.

www.syn.is

Love) Gordon Matthew Summer, betur
þekktur sem Sting, er einn virtasti
tónlistarmaður heims. Sting var bæði
kennari og knattspyrnuþjálfari áður en
hann sló í gegn með hljómsveitinni The
Police. Sólóferill hans er glæsilegur en í
þættinum kynnumst við því nýjasta frá
honum.
00.05 Travis - Live in Hamburg. Tón-
leikar skosku hljómsveitarinnar Travis
sem haldnir voru í þýsku borginni Ham-
burg.
01.40 Battlefield Earth. (Vígvöllurinn
Jörð) Ein mest umtalaða spennumynd
síðari ára enda var hvergi til sparað við
gerð hennar. Á jörðinni ríkir glundroði
og mannfólkið ræður ekki lengur ferð-
inni. Geimverur hafa tekið stjórnina í
sínar hendur og lífið undir þeirra yfirráð-
um er allt annað en auðvelt.  Aðalhlut-
verk: Barry Pepper, John Travolta, Barry
Pepper, Forest Whitaker.

Fimmtudagur 1. janúar

18.00 Western World Soccer Show
18.30 Jón Arnór Stefánsson. Í NBA
leika allir bestu körfuboltakappar heims.
Íslendingurinn Jón Arnór Stefánsson er í
þeim hópi en hann gekk nýverið til liðs
við Dallas Mavericks. Sýn heimsótti Jón
Arnór í Dallas og forvitnaðist um lífið í
NBA.
19.00 Heimsbikarinn á skíðum. Nýj-
ustu fréttir af framgöngu skíðamanna á
heimsbikarmótum.
19.30 Íþróttaárið 2003
20.30 US PGA Tour 2003
21.30 Die Hard. (Á tæpasta vaði) Þriggja
stjarna spennumynd. John McClane,
rannsóknarlögreglumaður frá New York,
er fyrir tilviljun staddur í skýjakljúfi þegar
hryðjuverkamenn leggja til atlögu.
Glæpamennirnir eru þaulskipulagðir og
miskunnarlausir en þeir gera sér ekki
grein fyrir hvað þeir kalla yfir sig þegar
þeir taka eiginkonu Johns sem gísl. John
er vanur ýmsu á götum New York borgar
og kallar ekki allt ömmu sína.  Aðalhlut-
verk: Bruce Willis, Alan Rickman, Bonnie
Bedelia, Paul Gleason.
23.40 Die Hard II. (Á tæpasta vaði 2)

John McClane, rannsóknarlögreglumað-
urinn frá New York, glímir enn við
hryðjuverkamenn og nú er vettvangurinn
stór alþjóðaflugvöllur í Washington.  Að-
alhlutverk: Bruce Willis, William Ather-
ton, Bonnie Bedelia.

Föstudagur 2. janúar
18.30 Trans World Sport
19.30 Football Week UK
20.00 Alltaf í boltanum
20.30 Gillette-sportpakkinn
21.00 Western World Soccer Show
21.30 Mótorsport 2003
22.00 The Omen. (Fyrirboðinn) Robert
og Katherine Thorn eru bandarísku
sendiherrahjónin í London. Hún er ófrísk
og þau sjá fram á margar ánægjustundir
með nýjum fjölskyldumeðlimi. Fljótlega
eftir fæðinguna taka undarlegir atburðir
að gerast og barnið færir þeim ekki þá
gleði sem þau vonuðust eftir. Maltin
gefur þessari heimsfrægu hrollvekju
tvær og hálfa stjörnu. Aðalhlutverk:
David Warner, Gregory Peck, Lee Rem-
ick, Billie Whitelaw, Harvey Stephens.
23.50 Die Hard With a Vengeance. (Á
tæpasta vaði III) Háspennumynd um
lögreglumanninn John McClane sem
kallar ekki allt ömmu sína þegar þrjótar
og misindismenn eru annars vegar.
McClane mætir aftur til starfa þegar
geðbilaður maður með sprengju hrellir
íbúa í New York.  Aðalhlutverk: Bruce
Willis, Jeremy Irons, Samuel L. Jackson.
01.55 Dagskrárlok - Næturrásin

Laugardagur 3. janúar

12.20 Enski boltinn. Bein útsending
frá leik Watford og Chelsea í 3. umferð
bikarkeppninnar.
14.25 Skoski boltinn. Útsending frá
leik Celtic og Rangers.
16.25 Alltaf í boltanum
16.55 NFL-tilþrif
17.25 Enski boltinn. Bein útsending
frá leik Southampton og Newcastle Un-
ited í 3. umferð bikarkeppninnar.
19.45 Lottó
19.50 Gillette-sportpakkinn

20.20 Spænski boltinn. Bein útsending.
22.30 Hnefaleikar
01.00 Dagskrárlok - Næturrásin

Sunnudagur 4. janúar
12.50 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Yeovil Town og Liverpool.
15.00 2004 Links to Paradise
15.50 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Leeds United og Arsenal.
18.00 NFL. Bein útsending.
21.00 US PGA Tour 2003
22.00 Blast. (Sprenging) Spennumynd
um hryðjuverkamenn sem ætla að ræna
bandaríska sundliðinu á ólympíuleikunum
í Atlanta. Aðalhlutverk: Linden Ashby,
23.35 Enski boltinn
01.15 Dagskrárlok - Næturrásin

Þriðjudagur 30. desember
18.00 Gillette-sportpakkinn
18.30 Trans World Sport
19.30 NFL-tilþrif
20.00 Heimsbikarinn á skíðum
20.45 Íþróttamaður ársins 2003. Bein
útsending frá kjöri Samtaka íþróttafrétta-
manna.
21.25 2002 FIFA World Cup
23.25 I Went Down. (Sækjast sér um lík-
ir) Gráglettin glæpamynd. Git Hynes er
við það að falla aftur í sama farið. Maður
skyldi ætla að vistin í fangelsinu hefði
kennt honum lexíu. En hér sannast að það
er hægara sagt en gert að kenna gömlum
hundi að sitja. Git er kominn aftur í slagtog
með gömlum vini og þá er óhætt að bóka
að vandræðin eru á næsta leiti. Írsk kvik-
mynd sem fékk frábærar viðtökur.  Aðal-
hlutverk: Brendan Gleeson, Peter Mc-
Donald, Antoine Byrne, David Wilmot.
01.10 Dagskrárlok - Næturrásin

Miðvikudagur 31. desember
11.00 2002 FIFA World Cup
13.00 Mótorsport 2003
14.00 US PGA Tour 2003
15.00 Trans World Sport
16.00 Íþróttaárið 2003
17.00 HLÉ Á DAGSKRÁ
21.00 Elton John at the Royal Opera.
(Elton John á tónleikum) Íslandsvinurinn
Elton John fór á kostum á þessum eftir-
minnilegu tónleikum í Royal Opera House
í Covent Garden í Lundúnum. Elton John,
sem heitir réttu nafni Reginald Kenneth
Dwight, hefur verið í fremstu röð tónlist-
armanna um árabil og lætur engan bilbug
á sér finna.  2002.
22.00 Rod Stewart á tónleikum. Skotinn
Rod Stewart í essinu sínu. Rámi rokkarinn
flytur nokkur af sínum þekktustu lögum í
bland við önnur sígild. Virkilega fínn
þáttur fyrir unnendur góðrar tónlistar.
22.55 Sting. (Inside The Songs of Sacred

Hversu miklum fjár-
munum eyðir þú í
kaup á flugeldum?

Alls svöruðu 537.
0-10 þús sögðu 389 eða 72%
10-30 þús sögðu 69 eða 13%
30-50 þús sögðu 19 eða 4%
50-100 þús sögðu 23 eða 4%
Meira en 100 þús sögðu 37
eða 7%
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Orkubú Vestfjarða hf.

Stefnir að virkjun í
Tungudal á næsta ári

Kristján Haraldsson, orku-
bússtjóri, segir Orkubú Vest-
fjarða stefna að virkjun
Tunguár í Skutulsfirði á
næsta ári ef tilskilin leyfi
fáist. Gert er ráð fyrir 670
kw virkjun sem Kristján seg-
ir jafngilda u.þ.b. helmingi
afls virkjunarinnar í botni
Engidals eða litlu meira en
afli nýlegrar virkjunar Dals-
orku í Botni Súgandafjarðar.

„Þetta er á umsóknarstigi
núna og fer ekki á fram-
kvæmdastig fyrr en öll leyfi

liggja fyrir. Þannig getur málið
stoppað á hvaða stigi sem er“,
segir Kristján. Markmið virkj-
unarinnar er að auka hlut
Orkubúsins í framleiðslu fyrir
Vestfirði en talsverð raforka
er flutt inn í fjórðunginn.
„Virkjunin er hagkvæm og
eykur raforkuöryggi á svæð-
inu. Það má segja að hún sé
ígildi varaafls“, segir Kristján.

Orkubúið hefur sótt um leyfi
til umhverfisnefndar Ísafjarð-
arbæjar fyrir, staðsetningu og
legu stöðvarhúss, þrýstivatns-

pípu, vegum, göngubrú og
vaði yfir Tunguá í tengslum
við virkjunina. Fyrirhugað er
að 100 m² stöðvarhús verði í
botni Tungudals u.þ.b. til móts
við sumarbústað Landsbanka
Íslands en sunnan Tunguár.
Tækniþjónusta Vestfjarða
hefur lagt drög að hönnun
hússins þar sem gert er ráð
fyrir að gangandi vegfarendur
geti skoðað virkjunina í gegn-
um glugga og göngustígur
liggi að stöðvarhúsinu.

„Þetta eru þær hugmyndir
sem við vinnum með núna en
óvíst hvort þær verði hin end-

anlega niðurstaða. Ákvörðun
verður ekki tekin fyrr en öll

leyfi liggja fyrir“, sagði
Kristján.   – kristinn@bb.is

Höfuðstöðvar Orkubús Vestfjarða á Ísafirði.Höfuðstöðvar Orkubús Vestfjarða á Ísafirði.Höfuðstöðvar Orkubús Vestfjarða á Ísafirði.Höfuðstöðvar Orkubús Vestfjarða á Ísafirði.Höfuðstöðvar Orkubús Vestfjarða á Ísafirði.

Fjárhagsáætlun Ísafjarðarbæjar og stofnana sveitarfélagsins fyrir árið 2004

Árið 2004 notað til að hagræða
Fjárhagsáætlun Ísafjarðar-

bæjar fyrir árið 2004 var sam-
þykkt eftir seinni umræðu á
fundi bæjarstjórnar fyrir jól.
Samþykktar voru breytingar-
tillögur meirihluta um niður-
skurð frá fyrri umræðu og til-
laga Samfylkingarinnar um 40
milljóna króna framlag til fyr-
irhugað eignarhaldsfélags á
vegum Ísafjarðarbæjar. Þegar
frumvarp að fjárhagsáætlun
var kynnt við fyrra umræðu
sagði Halldór Halldórsson,
bæjarstjóri, rekstrarniðurstöð-
una óásættanlega og boðaði
niðurskurð á milli umræðna.
Hann segir niðurstöðuna enn
óviðunnandi og leitað verði
leiða á næsta ári til að ná fram
frekari hagræðingu.

Heildartekjur bæjarsjóðs og
stofnana hans eru áætlaðar
1.851 milljón króna en heildar-
útgjöldin 1.975 milljónir og
er rekstrarhalli því 125 millj-
ónir króna. Þá er ráðgert að
verja til fjárfestinga 267 millj-
ónum króna og eru þær fjár-
magnaðar með eigin fé. Sam-
kvæmt breytingatillögum
meirihlutans hafa rekstrar-
gjöld lækkað um rúmar átta
milljónir á milli umræðna og
fjárfestingar um tvær milljón-
ir. Við bætist framlag til eign-
arhaldsfélags og hafa því fjár-
festingar hækkað um 38 millj-
ónir nettó á milli umræðna.

Aðspurður um af hverju
ekki var gengið lengra í niður-
skurði nú við afgreiðslu fjár-
hagsáætlunar næsta árs segir

Halldór að þegar sé þrýst á um
sparnað í bæjarkerfinu.

„Við vildum frekar leggja
áætlunina fyrir eins og hún
hljóðar nú og geta mögulega
náð betri árangri heldur en að
ætla okkur um of og geta ekki
staðið við þær tillögur. Nokkr-
ar stofnanir voru komnar fram
úr fjölda heimilaðra stöðugilda

og við ætlum að láta þá aukn-
ingu ganga til baka og gefum
stofnununum aðlögunarfrest
fram á vor. Við höfum borð
fyrir báru í áætluninni en ef
þetta tekst á fjórum mánuðum
þá sparast sem dæmi um tutt-
ugu milljónir. Síðan ætlum við
að spara í almenningssam-
göngum um fimm milljónir

og vinnum í að fá fram leiðrétt-
ingu upp á tuttugu milljónir
króna á hlut ríkisins í rekstri
þjónustudeildarinnar á Hlíf“,
segir Halldór.

Í stefnuræðu bæjarstjóra við
afgreiðslu fjárhagsáætlunar
eru boðaðar hagræðingarað-
gerðir sem á að vinna í og
undirbúa á næsta ári.

„Má þar nefna heildarendur-
skoðun á rekstri Hlífar, nýta
betur formlega sameiningu
umhverfis- og hafnarsviðs sem
samþykkt hefur verið, skoða
hvort hagkvæmt er að sameina
slökkvilið og áhaldahús og
hagræða í rekstri innan þeirra
deilda. Ennfremur verður
rekstur garðyrkjudeildar og al-

menningsgarða skoðaður í
ljósi ráðningar nýs starfs-
manns á tæknideild sem m.a.
verður ætlað hlutverk á sviði
umhverfismála. Á móti kostn-
aði við ráðningu nýs starfs-
manns á tæknideild skal draga
úr aðkeyptri sérfræðiþjón-
ustu“, segir í stefnuræðu bæj-
arstjóra.       – kristinn@bb.is
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