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Umboðs-Umboðs-Umboðs-Umboðs-Umboðs-
aðilar BBaðilar BBaðilar BBaðilar BBaðilar BB
Eftirtaldir einstaklingar sjá um
sölu og dreifingu á BB á þétt-
býlisstöðum utan Ísafjarðar:
Bolungarvík: Nikólína Þor-
valdsdóttir, Hjallastræti 38,
sími 456 7441. Súðavík: Sindri
V. Gunnarsson, Holtagötu 11,
sími 456 4982. Suðureyri:
Deborah Anne Ólafsson, Aðal-
götu 20, sími 891 7738. Flat-
eyri: Gunnhildur Brynjólfsdótt-
ir, Brimnesvegi 12a, sími 456
7752. Þingeyri: Selma Rut
Sófusdóttir, Hlíðargötu 40, sími
456 8269.
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,,Ég elskaði lífið og ljósið og ylinn.
Nú liggur það grafið í djúpa hylinn.

Og vonirnar mínar, sem voru fleygar,
sumar dánar, en sumar feigar.

Aðvífandi ungur maður réttir fram hendi við að bera fatlaða konu niður tröppur.Að
verki loknu þakkar konan honum hjálpsemina. Stundar korn horfast þau í augu uns
ungi maðurinn segir: Ekki þakka mér. Það er ég sem á að þakka!

Skáldið sem vitnað er til dó 24 ára. Strax á unglingsárunum horfðist það í augu við
að fleygar vonir ungs manns ýmist dóu frá honum eða feigð þeirra blasti við.

Slys gera ekki boð á undan sér. Daglega berast okkur hörmuleg tíðindi af ungu
fólki sem á snöggu augabragði er hrifsað burt úr draumum sínum, yfirfullum af
hamingju og áformum um lífið sem beið þeirra. Hvað gerum við sem álengdar
stöndum? Enginn veit hver er næstur.

Það er ekkert sjálfgefið. Ekki að börnin okkar fæðist heilbrigð né að við náum
háum aldri og höldum góðri heilsu ævilangt. Það er heldur ekki gefið að við

eignumst allt sem okkur langar í og þaðan af síður að það sé okkar um allan aldur.
Völt er veraldar blíðan.

Jólin eru að koma. Hátíð trúar, ljóss, gleði, gjafa og samvista ætt ingja og vina.
Hvað er hægt að hugsa sér betra. Flest elskum við lífið, ljósið og ylinn. Og
teljum það sjálfsagt. Hvað annað? Hver þarf að þakka og fyrir hvað? Og
hverjum?

Senn er að baki fyrsta ár hinnar nýju aldar. Líklega verður þess fyrst og síðast
minnst sem árs hryðjuverka, nýrrar ógnunar við mannkynið, og samstöðu þjóða
gegn bölvaldinum. Enn um sinn megum við bíða eftir samstöðu ríku þjóðanna um
að létta byrði skorts á öllum sviðum af stórum hluta mannkynsins. Hvenær mann-
úðarár af því tagi rennur upp er ekki gott að segja  til um.

Stundaglas ársins 2001 er að tæmast. Fram undan er nýtt ár. Vonandi ár hagsældar
til lands og sjávar og farsældar mannfólki; ár sem færir okkur ljósið og ylinn og lætur
vonirnar rætast.

Bæjarins besta sendir lesendum sínum og viðskiptavinum um land allt bestu óskir
um gleðileg jól og farsæld á komandi ári og þakkar ánægjuleg  samskipti á árinu.

s.h. (Tilvísun: Jóhann Gunnar Sigurðsson: Kvæði og sögur)

Lögreglan vísaði sjö 16-17
ára ungmennum út af skemm-
tistað á Ísafirði um síðustu
helgi. Framhald málsins er í
höndum lögreglustjóra en hér
mun vera um að ræða ítrekað
brot af þessu tagi af hálfu
þessa skemmtistaðar.

Haft er reglulegt eftirlit með
aðgangi ungmenna að vínveit-
ingastöðum og veru þeirra
þar. Það auðveldar ekki eftir-
litið á stöðunum að aldurstak-
mark við dyrnar er 18 ár en
þeim sem eru undir 20 ára
aldri er óheimil meðferð
áfengis.

Unglingar áUnglingar áUnglingar áUnglingar áUnglingar á
vínveitingastaðvínveitingastaðvínveitingastaðvínveitingastaðvínveitingastað

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

Á mánudagsmorgun var
búið að hirða alls 34 rándýrar
litaperur úr ljósaröðum sem
settar höfðu verið upp yfir
anddyri Fjórðungssjúkrahúss-
ins á Ísafirði.

Allar perur voru hreinsaðar
í burtu sem hægt var að ná án
þess að nota stiga eða körfubíl.
Meðal annars hafði verið farið
upp á vegg við hliðina á and-
dyrinu til að ná sem flestum.

Jólaljós-Jólaljós-Jólaljós-Jólaljós-Jólaljós-
um stoliðum stoliðum stoliðum stoliðum stolið

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

Betur fór en á horfðist þegar
eldur kom upp í íbúðarhúsi á
Ísafirði í síðustu viku. Þar
kviknaði í út frá matseld og
teygði eldurinn sig upp í eld-
húsviftu og logaði glatt í fitu
sem jafnan safnast í slíkar
viftur.

Húsráðandi náði sjálfur að
slökkva en tjón varð talsvert,
bæði af eldinum og af sóti og
reyk. Ekki mátti miklu muna
að eldurinn breiddist víðar.

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

TalsvertTalsvertTalsvertTalsvertTalsvert
tjón vegnatjón vegnatjón vegnatjón vegnatjón vegna

elds og sótselds og sótselds og sótselds og sótselds og sóts

Ólafur Helgi Kjartansson skipaður sýslumaður á SelfossiÓlafur Helgi Kjartansson skipaður sýslumaður á SelfossiÓlafur Helgi Kjartansson skipaður sýslumaður á SelfossiÓlafur Helgi Kjartansson skipaður sýslumaður á SelfossiÓlafur Helgi Kjartansson skipaður sýslumaður á Selfossi

Möndull ævinnar snýst um tvo ólíka staðiMöndull ævinnar snýst um tvo ólíka staðiMöndull ævinnar snýst um tvo ólíka staðiMöndull ævinnar snýst um tvo ólíka staðiMöndull ævinnar snýst um tvo ólíka staði
Ólafur Helgi Kjartansson,

sýslumaður á Ísafirði, hefur
verið skipaður sýslumaður á
Selfossi frá 1. janúar. Ólafur
Helgi hefur ásamt fjölskyldu
sinni verið búsettur á Ísafirði
nokkuð á átjánda ár, fyrst sem
skattstjóri og síðan sýslumað-
ur. „Ég er fyrst og fremst þakk-
látur. Annars vegar fyrir það
traust sem mér er sýnt með
því að vera skipaður í þetta
embætti. Hins vegar fyrir þann
tíma sem ég hef átt hér á Vest-
fjörðum“, sagði Ólafur, þegar
hann var spurður hvað honum
væri efst í huga á þessum
tímamótum.

Ættstofnar Ólafs Helga eru
rótgrónir á norðanverðum
Vestfjörðum en sjálfur er hann
vaxinn upp þar sem nú heitir
Grímsnes- og Grafnings-
hreppur, í því sýslumannsum-
dæmi sem hann tekur nú við.
Hann byrjaði embættisferil
sinn árið 1978 sem fulltrúi
þáverandi sýslumanns á Sel-
fossi, Páls Hallgrímssonar.

„Möndull ævi minnar virðist
snúast um tvo staði, Ísafjörð
og Árnessýslu“, segir Ólafur.

Þetta eru mjög ólíkir staðir
og ólík svæði landfræðilega,
svo að naumast getur meiri
andstæður hérlendis – annars
vegar flatlendið mikla syðra,
hins vegar þröngir firðir milli
brattra og hvassbrýndra fjalla
vestra. „En fólkið er alls staðar
líkt“, segir Ólafur. „Fólki svip-
ar saman, hver sem staðurinn
er, þótt finna megi einhvern
blæbrigðamun“, segir hann.
Og koma þá í hugann ljóðlínur
Árnesingsins Tómasar Guð-
mundssonar frá Efri-Brú í
Grímsnesi, sem eitt sinn benti
á þetta sama – að hjörtum
mannanna svipar saman í
Súdan og Grímsnesinu.

Fólksfjöldi í Árnessýslu,
hinu nýja umdæmi Ólafs
Helga, er líklega hátt í þrefalt
meiri en í umdæmi sýslu-
mannsins á Ísafirði. Ólafur
Helgi er ekki fyrstur ísfirskra
sýslumanna til að flytjast í

Ólafur Helgi Kjartansson
var skipaður skattstjóri Vest-
fjarðaumdæmis 15. ágúst
1984. Á námsárum sínum í
lögfræði hafði þrívegis starfað
í stuttan tíma við embætti
sýslumannsins á Ísafirði eða
samtals um tíu mánaða skeið
á árunum 1976-77. Hann var
skipaður sýslumaður á Ísafirði
15. október 1991 hefur því
gegnt embættinu í liðug tíu
ár.

Þegar hann varð sýslumað-
ur lét hann af öllum pólitísk-
um afskiptum og trúnaðar-
störfum á þeim vettvangi.
Meðal annars sagði hann sig
úr bæjarstjórn á Ísafirði, þar
sem hann hafði verið bæjar-
fulltrúi og bæjarráðsmaður frá
1986 og jafnframt forseti bæj-
arstjórnar undir það síðasta.
Auk þess hafði hann m.a. ver-
ið formaður Fjórðungssam-
bands Vestfirðinga, stjórnar-
formaður Orkubús Vestfjarða
og gegnt fjölmörgum öðrum
trúnaðarstörfum, einkum á

vettvangi sveitarstjórnarmála.
Þegar Ólafur Helgi lætur af

embætti sýslumannsins á Ísa-
firði verður eflaust sett í stöð-
una þangað til hún hefur verið
auglýst og nýr sýslumaður
skipaður. Á síðustu árum virð-
ist það fara í vöxt, eftir því
sem strangari formkröfur eru
gerðar í íslensku stjórnkerfi,
að maður með embættisgengi
sé settur í slíkt embætti til
bráðabirgða fremur en að
starfandi löglærðum fulltrúa
við embættið sé falið að gegna
því á meðan.

En hvað sem öllu líður, þá
er þess að vænta að endar
möndulsins fyrrnefnda verði
áfram á sínum stöðum. Ólafur
Helgi Kjartansson á áfram þær
rætur vestra sem ekki verða
slitnar. Líklegt má telja, að
fjöllin og firðirnir kalli öðru
hverju – og jafnvel fólkið líka,
hvað sem einhæfni hjartnanna
hér vestur í Súdan og suður í
Grímsnesinu kann að líða á
pappírnum.

embættið í Árnessýslu. Stefán
Bjarnarson sýslumaður Ísfirð-
inga tók við Árnessýslu árið
1879 og Magnús Torfason árið
1917. Svo sérkennilega vill
til, að Magnús Torfason var
forveri Páls Hallgrímssonar
sýslumanns á Selfossi, sem
Ólafur Helgi byrjaði hjá sem
löglærður fulltrúi. Páll var
allra manna lengst sýslumað-
ur eða 45 ár og alla sína tíð í
Árnessýslu með búsetu á Sel-
fossi.

Ólafur Helgi Kjartansson.

Bæjarlistamaður Ísafjarðarbæjar 2001Bæjarlistamaður Ísafjarðarbæjar 2001Bæjarlistamaður Ísafjarðarbæjar 2001Bæjarlistamaður Ísafjarðarbæjar 2001Bæjarlistamaður Ísafjarðarbæjar 2001

Villi Valli hlautVilli Valli hlautVilli Valli hlautVilli Valli hlautVilli Valli hlaut
nafnbótinanafnbótinanafnbótinanafnbótinanafnbótina

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæj-
ar sæmdi Vilberg Vilbergs-
son, tónlistarmann, mynd-

listarmann og hárskera á
Ísafirði, heiðurstitlinum

Bæjarlistamaður Ísafjarðar-
bæjar 2001 við hátíðlega

athöfn í Stjórnsýsluhúsinu á
Ísafirði á sunnudag. Vilberg,

eða Villi Valli eins og hann
er ævinlega nefndur, hefur
verið einn af föstu punkt-

unum í tilverunni á Ísafirði
eins lengi og elstu menn
muna eða því sem næst.

Hann er þó ekki nema rétt
rúmlega sjötugur og virðist
yngjast í anda með hverju

ári. Villi Valli hefur spilað
fyrir Ísfirðinga og aðra um
áratuga skeið, hvort heldur
með eigin danshljómsveit-
um, á tónleikum eða undir
borðhaldi í samkvæmum.
Hann hefur sjálfur samið

tónlist og í tilefni af sjötugs-
afmæli hans kom út afar vel

heppnaður diskur þar sem
úrvalslið atvinnumanna í

tónlist spilaði með honum
fjórtán lög eftir hann. Mál-
verk Villa Valla hafa einnig
farið víða en fyrir utan hinn
fjölhæfa listamann er rakar-
inn glettni einn af kunnustu

borgurum Ísafjarðar.
Frá athöfninni í Stjórnsýsluhúsinu: Hjónin Guðný Magnúsdóttir og Vilberg Vilbergsson
ásamt Guðna G. Jóhannessyni, forseta bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar (fyrir miðju).

51.PM5 19.4.2017, 09:522



FIMMTUDAGUR 20. DESEMBER 2001      3

Nýi veitingastaðurinn í
Faktorshúsinu í Hæstakaup-
stað á Ísafirði var opnaður
formlega sl. föstudagskvöld
en hefur frá mánaðamótum
verið opinn til reynslu fyrir
hópa. Gífurleg vinna er að
baki við að gera upp þetta
forna og fornfræga hús og og
halda þar blæ löngu liðins
tíma í hvívetna. Hjónin Magn-
ús Alfreðsson húsasmíða-
meistari og Áslaug Jóhanna
Jensdóttir keyptu húsið í
megnustu niðurníðslu fyrir
nokkrum árum og stakka-
skiptin eru ótrúleg. Þegar hafa
tveir veitingasalir á jarðhæð-
inni verið teknir í notkun en
sá þriðji sem er uppi kemst
væntanlega í gagnið nálægt
áramótum.

Þá verður hægt að taka
nærri hundrað manns í sæti
og jafnvel fulla þá tölu eftir
því hvernig uppröðunin verð-
ur í salnum á efri hæðinni.
Hann er undir súð beggja
vegna en hátt til lofts í miðj-
unni. Staðurinn hefur vínveit-
ingaleyfi en yfir daginn er
hann fyrst og fremst hugsaður

Faktorshúsið í Neðstakaupstað á ÍsafirðiFaktorshúsið í Neðstakaupstað á ÍsafirðiFaktorshúsið í Neðstakaupstað á ÍsafirðiFaktorshúsið í Neðstakaupstað á ÍsafirðiFaktorshúsið í Neðstakaupstað á Ísafirði

Nýr veitingastaður íNýr veitingastaður íNýr veitingastaður íNýr veitingastaður íNýr veitingastaður í
fornu og glæsilegu húsifornu og glæsilegu húsifornu og glæsilegu húsifornu og glæsilegu húsifornu og glæsilegu húsi

sem kaffihús með ýmsum létt-
um réttum. Þegar um hópa er
að ræða, sem panta fyrirfram,
er hægt að leggja meira í veit-
ingarnar.

Veitingastaðurinn í Faktors-
húsi má kallast afleggjari sem
er gróðursettur í næsta húsi
við Gistiheimili Áslaugar,
sem Áslaug Jóhanna opnaði
fyrir tólf og hálfu ári. Frammi-

stöðustúlkur í Faktorshúsinu,
eins og ef til vill væri rétt að
nefna þær að hætti fyrri tíma í
samræmi við húsið sjálft, eru
dætur Áslaugar og Magnúsar,
þær Helga og Rakel. Þær hafa
báðar öðlast reynslu á þeim
vettvangi í Kaffitári í Reykja-
vík..

Á næstunni verður opið í
Faktorshúsinu frá kl. 08 virka

daga og frá kl. 10 á sunnu-
dögum. Ekki er alveg á hreinu
þegar þetta er skrifað hversu
árla verður opnað á laugar-
dögum en alla daga verður
opið fram undir miðnætti.
Eins og með allan rekstur
verða reynslan og óskir við-
skiptavina síðan að móta nán-
ar afgreiðslutímann.

„Frammistöðustúlkurnar“ í Faktorshúsinu, Rakel og Helga Magnúsdætur. Þær hafa báð-
ar lært til verka í Kaffitári í Reykjavík.

Edinborgarhúsið á ÍsafirðiEdinborgarhúsið á ÍsafirðiEdinborgarhúsið á ÍsafirðiEdinborgarhúsið á ÍsafirðiEdinborgarhúsið á Ísafirði

Holly HughesHolly HughesHolly HughesHolly HughesHolly Hughes
sýnir verk sínsýnir verk sínsýnir verk sínsýnir verk sínsýnir verk sín

Margmenni var við opn-
un myndlistarsýningar
bandarísku ævintýrakon-
unnar Holly Hughes í Edin-
borgarhúsinu á Ísafirði á
sunnudag. Hún dvelst á Ísa-
firði í vetur eftir margra ára
ferðalög um heiminn ásamt
George MacLeod, fyrst á
reiðhjólum en síðustu árin
á skútunni Hannah Brown.

Við opnunina sagði lista-
konan frá verkum sínum og
margbreytilegri tilurð
þeirra. Á sýningunni eru
bæði listaverk sem hún
hefur skapað hér á landi og
hér við land og eins eldri
verk. Mest er þó um ljós-
myndir frá Hornströndum.

Efniviðurinn sem Holly

vinnur úr er margvíslegur,
svo og form verkanna. Hún
málar og býr til skúlptúra
og tekur ljósmyndir. Í skúlp-
túrana notar hún oft það sem
kallað er drasl eða þá hluti
úr náttúrunni.

Sýningin í Edinborg
verður opin daglega kl. 16-
18 til jóla. Hún er breytileg
frá degi til dags og sífellt
bætast nýjar myndir við.
Þess vegna er hægt að koma
aftur og aftur og sjá alltaf
eitthvað nýtt. Og þeir sem
óska eftir að heimsækja
sýninguna á öðrum tíma en
áður var nefndur geta haft
samband við Holly í síma
456 5667.

Holly Hughes við opnun sýningarinnar ásamt þeim
Jósefínu Gísladóttur og Ruth Tryggvason.
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Bjarki ArBjarki ArBjarki ArBjarki ArBjarki Arnarson flugkennari er bráðungur maður en samt með fjölbreyttan lífsferil að bakinarson flugkennari er bráðungur maður en samt með fjölbreyttan lífsferil að bakinarson flugkennari er bráðungur maður en samt með fjölbreyttan lífsferil að bakinarson flugkennari er bráðungur maður en samt með fjölbreyttan lífsferil að bakinarson flugkennari er bráðungur maður en samt með fjölbreyttan lífsferil að baki

Skjótur starfsframi í einum afSkjótur starfsframi í einum afSkjótur starfsframi í einum afSkjótur starfsframi í einum afSkjótur starfsframi í einum af
helstu flugskólum Bandaríkjannahelstu flugskólum Bandaríkjannahelstu flugskólum Bandaríkjannahelstu flugskólum Bandaríkjannahelstu flugskólum Bandaríkjanna

Bjarki Arnarson flugkennari í Phoenix í Arizona
er aðeins 27 ára gamall. Að minnsta kosti ef miðað
er við þann aldur, þá á hann óvenjulega fjöl-
breyttan feril að baki. Bjarki lauk stúdentsprófi frá
Menntaskólanum á Ísafirði árið 1997 en á mennta-
skólatímanum tók hann sér nokkurra ára hlé frá
námi og var á sjónum. Um það leyti sem hann var
að ljúka skólanum færði hann í letur ævisögu hins
sérstæða myndlistarmanns og rithöfundar Stein-
gríms heitins St. Th. Sigurðssonar. Svo fór hann
aftur á sjóinn og var á Sléttanesinu frá Þingeyri.
Hann hefur verið pöntunarstjóri hjá 10-11
í Reykjavík. Og nú er hann flugkennari í Banda-
ríkjunum og hefur komst þar vel áfram mjög á
stuttum tíma.

Eins og kunnugir munu sjá á nýjum myndum er
Bjarki nú talsvert ólíkur því sem hann var veturinn
1996-97 þegar hann var í fjórða bekk í MÍ, sem um
þær mundir hét reyndar Framhaldsskóli Vestfjarða.
Þá var hann með ljóst skegg og hárafarið var allt
annað. Í minningu gamals þýskukennara á þessum
tíma er Bjarki listhneigður maður og fjölhæfur og
bráðskýr og eirðarlaus og leitandi og tilfinninga-
næmur og einhvern veginn sér maður hann frekar
fyrir sér við listmálaratrönur eða með gítar eða í
hugleiðslu heldur en við flugkennslu. En kannski er
þetta allt saman tóm vitleysa. Stuttklippti og skegg-
lausi maðurinn í dag er mjög traustvekjandi og
virðist passa fullkomlega í stjórnklefann jafnt á
Cessnu sem Júmbó.

Bjarki Arnarson er fæddur
og uppalinn á Siglufirði en
fluttist sjö ára að aldri inn í
Skagafjörð, á lítinn sveitabæ
ekki langt frá Hofsósi. Þar
kláraði hann grunnskólann og
fluttist síðan til Ísafjarðar til
náms í framhaldsskóla.

„Ég eyddi þá tveimur mjög
minnisstæðum árum í MÍ, var
til dæmis söngvari Stórsveit-
arinnar, sem á næsta ári heldur
upp á tíu ára afmæli. Eftir tvö
ár á Ísafirði ákvað ég að reyna
eitthvað nýtt og hélt til Siglu-
fjarðar aftur þar sem ég fór á
sjó og eyddi þar næstu þremur
árum ævinnar.

Svo varð ég að reyna eitt-
hvað nýtt og fluttist til Reykja-
víkur í nokkra mánuði. Þar
fékk ég símhringingu þar sem
mér var boðin vinna í Lands-
bankanum á Ísafirði og ég
ákvað að flytjast aftur vestur
og vinna þar í einhvern tíma.
Eftir um ár í bankanum ákvað
ég að klára námið sem ég
hafði byrjað í Menntaskólan-
um á Ísafirði og skráði mig
inn á haustönn 1995. Á meðan
ég beið eftir að komast inn í
skólann vann ég í Sandfelli
hf. á Ísafirði.“

Þrif og ævisögu-Þrif og ævisögu-Þrif og ævisögu-Þrif og ævisögu-Þrif og ævisögu-
ritun með námiritun með námiritun með námiritun með námiritun með námi

„Haustið kom og hóf ég
nám í skólanum eftir þetta
langa hlé. Það var skrýtið að
ganga sömu gangana og ég
hafði gengið með jafnöldrum
og góðum vinum nokkrum ár-
um áður. Nú var ég umkringd-

ur fólki sem ég hafði sjaldan
eða aldrei séð áður. Eftir svo-
lítinn aðlögunartíma kynntist
ég auðvitað fjöldanum af góðu
fólki og eignaðist þar nokkra
af bestu vinum mínum. Á
meðan ég var í náminu vann
ég á kvöldin við að þrífa
rækjuverksmiðjur og frysti-
hús. Á sumrin var ég á sjó á
Framnesinu frá Ísafirði.

Á lokaárinu í skólanum sá
ég þar auglýsingu uppi á vegg
þar sem verið var að spyrja
eftir fólki með reynslu á tölv-
ur. Ég hringdi í símanúmerið
og þetta reyndist vera Stein-
grímur St. Th. Sigurðsson, rit-
höfundur og listmálari.  Eftir
að ég var búinn að fara út í
Hnífsdal og hitta Steingrím
ákvað ég að láta slag standa
og rita ævisöguna hans.

Í rúman mánuð kom hann
alltaf heim til mín, settist í
hægindastólinn minn og byrj-
aði að tala. Ég sat fyrir framan
tölvuna og pikkaði hvert orð
sem hann sagði. Um tveimur
árum síðar var bókin gefin út.
Steingrímur kenndi mér að
horfa á lífið í allt öðru ljósi en
nokkur maður hafði sýnt mér
áður. Hann andaðist fyrir tæp-
um tveimur árum, blessuð sé
minning hans.“

Síld, 10-11,Síld, 10-11,Síld, 10-11,Síld, 10-11,Síld, 10-11,
sjór og flugsjór og flugsjór og flugsjór og flugsjór og flug

Eftir stúdentspróf frá Menn-
taskólanum á Ísafirði vorið
1997 fór Bjarki aftur á sjó á
Framnesinu og var þar um
sumarið. „Um haustið ákvað

Michelle og Bjarki á brúðkaupsdaginn 27. október sl.

Bjarki um borð í einni af kennsluvélunum.

ég að fara til Danmerkur og
dvelja þar um tíma hjá systur
minni, henni Möggu Björk.
Ég eyddi um tveimur mánuð-
um í Danmörku og þá var
tími til kominn að fara aftur
heim. Í þetta skipti fluttist ég
á Djúpavog og vann þar í síld
eina vertíð. Þaðan lá leið mín
til Reykjavíkur, þar sem ég
vann í 10-11 búðunum sem
pöntunarstjóri.“

Á þessum tíma byrjaði
Bjarki að vinna að einkaflug-
mannsprófinu. „Flug var eitt-
hvað sem mig hafði langað til
alveg síðan ég var um fimm
ára og nú ætlaði ég að láta
slag standa. Ég kláraði einka-
flugmannsprófið og fékk
skírteinið vorið 1998. Um
sumarið fór ég aftur á sjóinn
og í þetta skipti á Sléttanesið
frá Þingeyri. Þar kynntist ég
góðu fólki.“

Síðla árs 1999 var ákveðið
að selja Sléttanesið og öllum
var sagt upp. „Ég stóð á tíma-
mótum í mínu lífi og þurfti að
ákveða hvað ég vildi gera
næst. Þarna var flugið farið
að kippa mikið í mig og ég
var búinn að vera að athuga
með flugskóla í Bandaríkjun-
um. Eftir miklar vangaveltur
ákvað ég að sækja um í flug-
skóla í Phoenix í Arizona.
Svarið kom fljótlega og papp-
írsvinnan hófst. Ég var á leið
til Bandaríkjanna að láta
drauminn rætast. Drauminn
sem ég hafði átt síðan ég var
um fimm ára aldurinn og sat
fyrir framan eldhúsviftuna
með headfóna og flaug í hug-

anum út um allan heim.“

Nýtt líf vestraNýtt líf vestraNýtt líf vestraNýtt líf vestraNýtt líf vestra
„Eftir mikla pappírsvinnu,

skriftir í gegnum netpóst, sím-
hringingar og annað slíkt, var
tími til kominn að pakka niður
og leggja í hann. Það eina
sem ég tók með mér hingað
út voru fötin mín, tölvan og
gítarinn. Allt annað er enn í
geymslu á Íslandi.

Flug hingað út tekur um
ellefu klukkutíma. Fyrst flaug
ég til New York þar sem ég
skipti um flugvél. Þaðan lá
leið mín til Las Vegas og eftir
um tveggja klukkutíma bið
þar komst ég til Phoenix um
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smáarsmáarsmáarsmáarsmáarklukkan tvö að næturlagi.  Ég
hafði pantað mér hótelher-
bergi og fór þangað í leigubíl
því að bað og svefn var vel
þegið.

Næsta morgun pantaði ég
leigubíl og hélt upp í skóla.
Þessir fyrstu dagar í nýju landi
voru mjög áhugaverðir og ég
var að læra siði innfæddra eins
og þeir komu fyrir á hverjum
degi. Það sem ég tók eftir í
fyrstu er hvað Bandaríkja-
menn eru kurteisir. Að fara í
búð minnti mig á þá gömlu
góðu daga þegar mamma var
að vinna í búðinni hans afa á
Sigló og sagði veskú. Allir
buðu góðan daginn, jafnvel
fólk sem að ég mætti á förnum
vegi og hafði engin önnur
samskipti við.“

FjölbreyttFjölbreyttFjölbreyttFjölbreyttFjölbreytt
kennsluverkefnikennsluverkefnikennsluverkefnikennsluverkefnikennsluverkefni

„Skólinn sem ég fór í heitir
Pan Am International Flight
Academy. Gamla flugfélagið
Pan Am fór reyndar á hausinn
fyrir nokkrum árum en þjálf-
unardeildin var keypt út af
nokkrum sterkum aðilum og
þetta er nú einn af stærstu
skólunum hérna úti í Banda-
ríkjunum. Ég hóf nám í blind-
flugi og eftir nokkra mánuði
hafði ég klárað flugkennara-
réttindin á eins hreyfils og
tveggja hreyfla flugvélar og
var farinn að kenna hjá skól-
anum.

Áður en ég kláraði öll kenn-
araréttindin hafði ég komið
mér í þá aðstöðu að hjálpa
einum yfirmanni skólans við
að skrifa bók fyrir eitt pró-
grammið sem Pan Am var að
fara að bjóða upp á. Þetta er í
dag kallað Air Crew Educat-
ion Program eða ACE-pró-
grammið og býður þann
möguleika að læra á þotur og
ný kerfi sem flugmenn í dag
nota hjá stóru flugfélögunum.
Á þessum tíma fékk ég mitt
fyrsta tækifæri að fljúga þotu-
flughermi og ég var einn af
þeim fyrstu til að klára þetta
prógramm hjá Pan Am.

Eftir að ég byrjaði að kenna

Bjarki og Steingrímur St. Th. Sigurðssonar að skrifa Lífsbók þess síðarnefnda árið 1997.

Bjarki ásamt vini sínum Brock í flughermi Boeing 737-200.

Bjarki ásamt kunningja sínum í Namibíu í Afríku 1997.

sem reglulegur flugkennari
hjá Pan Am komst ég meira
og meira inn í kerfið hjá þeim
og var nú kominn í stjórn yfir
nokkrum af stærstu pró-
grömmunum sem Pan Am
býður upp á. Þar á meðal er
„Crew Resource Managa-
ment“ eða CRM en ég sé um
að kenna atvinnuflugmönnum
fyrstu skrefin í áhafnasam-
starfi.

„Route“ sem er sett upp
sem lítið flugfélag, þar sem
að flugmenn fljúga á nokkra
áætlunarstaði og þurfa að skila
tímaskýrslu eftir hvert flug.
Þetta prógramm er allt flogið
á tveggja hreyfla flugvélar og
gert fyrir flugmenn sem vilja
byggja upp tíma á fjölhreyfla
flugvélar. Svo er ég í dag yfir
ACE-prógramminu og er að
skrifa nýja bók um þotur og
þau tæki og tól sem við notum.
Pan Am er einnig að fá nýjan
flughermi, CRJ-200, sem við
munum taka í notkun í byrjun
næsta árs.“

11. september 200111. september 200111. september 200111. september 200111. september 2001

Naumast verður skilið svo
við Bjarka Arnarson í þessu
spjalli, að ekki sé vikið að því
sem breyst hefur í fluginu á
síðustu þremur mánuðum eða
frá svarta deginum 11. sept-
ember. Eins og vænta má er
sá dagur brenndur í vitund
hans eins og annarra. „Ég var
uppi í skóla og heyrði fréttir-
nar um leið og þær voru að
gerast. Ég fór og horfði á sjón-
varpið og sá þegar seinni flug-
vélin flaug inn í World Trade
Center. Þennan dag áttuðum
við öll okkur á að flugið ætti
aldrei eftir að verða eins og
það hafði verið.

Öllum flugvöllum landsins
var lokað og ekkert opnaðist
fyrr en um viku síðar. Stóru
flugfélögin fengu að fljúga en
allir aðrir sátu bara og biðu.
Viku síðar opnaðist kerfið
fyrir flugvélar sem flugu á
blindflugsflugplani og þar
sem ég er yfir Route-pró-
gramminu, þá komu yfirmenn
skólans til mín og spurðu

hvort ég vildi sjá hvort við
gætum komið einhverjum
flugvélum í loftið. Sama kvöld
flaug ég til Kaliforníu. Þetta
flug var mjög einkennilegt.
Venjulega þegar maður flýgur
til Kaliforníu er mikið að gera
hjá flugumferðarstjórunum og
maður getur varla komið orði
að í talstöðinni. Í þetta skipti
var yfirleitt bara þögn en ein-
staka flugfélag tilkynnti sig.“

Margt hefur breystMargt hefur breystMargt hefur breystMargt hefur breystMargt hefur breyst

„Fyrstu vikurnar eftir árás-
irnar var viðbúnaður á flug-
völlum landsins mjög mikill.
Mikið var um takmarkanir á
flugleiðum og flugsvæðum.
Flugmenn máttu búast við að
fá fylgd frá herþotum Banda-
ríkjahers og þurftu að kunna
þær reglur sem því fylgja.
Einnig þurftum við að hlusta
á neyðartíðni þar sem herþot-

urnar gætu talað við okkur ef
með þyrfti. Flug á æfinga-
svæðunum hérna hefur ekki
breyst að ráði þó svo að ein-
staka sinnum sjáum við her-
þotur sveima yfir til að fylgjast
með.

Flugþjálfun í heild hefur
ekki breyst mikið. Atvinnu-
möguleikar hafa á hinn bóginn
breyst. Flugfélögin eru ekki
að ráða neina flugmenn um
þessar mundir. Það tekur ef-
laust einhvern tíma að koma
öllu í sama far og það var fyrir
árásirnar.

Ef ég lít til baka nú í dag og
ber saman annars vegar þjóð
sem virtist hrokafull en þó
kurteis, og hins vegar þjóð
sem í dag stendur saman í
stríði, þá verð ég að segja að
Bandaríkjamenn eru alveg
einstakir þegar að því kemur
að standa saman. Annar hver
bíll er með bandaríska fánann

í glugganum eða límmiða sem
á er letrað Við stöndum sam-
an.“

HeimasíðanHeimasíðanHeimasíðanHeimasíðanHeimasíðan
Bjarki Arnarson er með

heimasíðu á Netinu. Slóðin
er http://bjarkiarnarson.trip-
od.com og þar má finna
gamlar og nýjar myndir frá
lífi Bjarka og störfum. Einna
nýjastar eru myndir frá brúð-
kaupinu þegar þau Michelle
(„hún er algjör engill“) gengu
að eigast fyrir hálfum öðrum
mánuði.

Þar eru líka myndir frá starfi
hans við flugið og flugkenn-
sluna, frá Namibíudvöl, frá
starfinu að Lífsbókinni með
Steingrími St. Th. Sigurðs-
syni, frá tónleikahaldi Stór-
sveitarinnar í Menntaskólan-
um á Ísafirði og fleira og fleira.
Gerið svo vel að líta inn!

Bjarki við TF-FFE á leið til Vestmannaeyja árið 1998.

Skíðabogar óskast á Sub-
aru. Uppl. í síma 864 6551.

Óska eftir sjónvarpi, gef-
ins eða fyrir lítinn pening.
Uppl. í síma 867 3176.

Til sölu vegna flutnings er
skenkur, stóll, sófi og lítill
ísskápur. Allt ódýrt. Uppl.
í síma 456 7270.

Meðleigjandi óskast að
3ja herb. íbúð í Reykjavík
frá og með 1. janúar nk.
Uppl. í síma 693 0311.

Koltra, handverkshús á
Þingeyri hefur opið alla
virka daga nema miðviku-
daga frá kl. 15-18 og frá kl.
14-18 um helgar til jóla.
Opið frá kl. 14-22 á Þorláks-
messu.

Óska eftir 3ja sæta sófa í
góðu ástandi, helst gefins
eða ódýrt. Upplýsingar í
síma 862 4801.

Til sölu er 4ra herb. íbúð
á 1. hæð að Stórholti 7 á
Ísafirði. Góð og vel skipu-
lögð blokkaríbúð. Blokkin
var máluð að utan sumarið
2000 eftir gagngerðar við-
gerðir. Upplýsingar í síma
456 4640 eftir kl. 19.

Til leigu er 3ja herb. íbúð
í Stórholti í mjög góðu
standi. Laus. Uppl. í síma
456 6249 og 897 6293.

Hef til sölu Konica mynda-
vél. Ein af þessum gömlu
góðu. Manual focus og
hraði. Hlíf með hálsól fylg-
ir. Kjörin fyrir áhugaljós-
myndarann. Verð  13.000.
Uppl. í síma 866 5312.

Jói Snæ ogJói Snæ ogJói Snæ ogJói Snæ ogJói Snæ og
flutninga-flutninga-flutninga-flutninga-flutninga-
bíllinn íbíllinn íbíllinn íbíllinn íbíllinn í

jólaskapijólaskapijólaskapijólaskapijólaskapi
Fyrir jólin keppast menn

við að hengja upp marg-
víslegar skreytingar bæði
úti og inni. Enda eru jóla-
ljósin sannarlega kærkom-
in tilbreyting í svartasta
skammdeginu, ekki síst
þegar jörð er auð og myrkr-
ið því blekaðra en ella. Þá
tíðkast víða að að fólki
skreyti vinnustaði og setji
jafnvel upp jólatré.

Skreyttir vinnustaðir á
hjólum hafa samt hingað
til verið fágæt sjón. Þótt
Jói Snæ (Jóhann Snæfeld
Guðjónsson) sé gamal-
reyndur flutningabílstjóri
og mikill jaxl, þá er hann í
hjarta sínu jólabarn og
fyllist tilhlökkun eins og
aðrir þegar líður að jólum.

Leiðin milli Ísafjarðar og
Reykjavíkur getur verið
einmanaleg á niðdimmum
vetrarkvöldum, ekki síst
þegar aðrir eru heima hjá
sér og njóta þeirrar jóla-
stemmingar sem jafnan
fylgir aðventunni. Jói Snæ
dreif sig því í að skreyta
bílinn sem er nú í sínu
fínasta jólapússi. Við fram-
rúðuna blikar á ljósin á
jólaseríu og þar fyrr ofan er
jólasveinn á sleða dregn-
um af hreindýrum, veifandi
öllum sem hann mætir.
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Dagný við glerbrennsluofninn.

Stærsti gStærsti gStærsti gStærsti gStærsti glerbrennsluofn landsins hjá Rammagerðinni?lerbrennsluofn landsins hjá Rammagerðinni?lerbrennsluofn landsins hjá Rammagerðinni?lerbrennsluofn landsins hjá Rammagerðinni?lerbrennsluofn landsins hjá Rammagerðinni?

Listmunir og nytjahlut-Listmunir og nytjahlut-Listmunir og nytjahlut-Listmunir og nytjahlut-Listmunir og nytjahlut-
ir úr endurunnu gir úr endurunnu gir úr endurunnu gir úr endurunnu gir úr endurunnu glerilerilerilerileri

Rammagerð Ísafjarðar hef-
ur tekið í notkun nýjan brenn-
sluofn sem væntanlega er sá
stærsti á Íslandi sinnar gerðar.
Hægt er ná allt að 1300°C í
ofninum sem eingöngu verður
notaður til að bræða gler. Að
sögn Dagnýjar Þrastardóttur í
Rammagerðinni er þarna í
raun um að ræða endurvinnslu
á gleri þar sem hráefnið er

aðallega rúðugler sem aðrir
henda.

Eins og flestir vita er afar
dýrt að eyða gleri en með
þessu móti er hægt að nýta
það að nýju og gera úr því
bæði nytjahluti og listaverk.
Einnig er hægt að nota annað
gler, t.d. flösku- og krukku-
gler, en Dagný segist ætla ein-
beita sér að því að vinna úr

rúðuglerinu.
Við þessa vinnslu er glerið

litað eftir vild og sett í ofninn
þar sem það tekur á sig þá
lögun sem óskað er eftir
hverju sinni. Dagný segir jafn-
framt að það hráefni sem hún
vinnur með núna sé gler úr
Neista, húsi sem stóð lengi
við Hafnarstræti 9 og var rifið
í haust.

FyrirFyrirFyrirFyrirFyrir
strákastrákastrákastrákastráka
á öllumá öllumá öllumá öllumá öllum
aldri!aldri!aldri!aldri!aldri!

BERTONI

Tölvumynd af nýja húsinu eins og það kemur til með að líta út.

StórbygStórbygStórbygStórbygStórbygging Ágústs og Flosa ehf. á Ísafirðiging Ágústs og Flosa ehf. á Ísafirðiging Ágústs og Flosa ehf. á Ísafirðiging Ágústs og Flosa ehf. á Ísafirðiging Ágústs og Flosa ehf. á Ísafirði

Reisugildið verður á morgunReisugildið verður á morgunReisugildið verður á morgunReisugildið verður á morgunReisugildið verður á morgun
„Verkhraðinn frá því að

stálgrindin kom loksins frá
Bretlandi hefur verið alveg

eftir sumaráætlun. Þetta
hefur gengið mjög vel enda

hefur tíðin leikið við
okkur“, segir Ágúst Gísla-
son byggingaverktaki um

framkvæmdir við nýju stór-
bygginguna við Hafn-

arstræti á Ísafirði. Búið er
að reisa stálgrindina nema

hvað ákveðið var að geyma
örfáar sperrur þangað til á

morgun, föstudaginn 21.
desember, en þá verður

flaggað og haldið reisugildi.
Komnir eru gluggar og

gler í fyrstu hæðina og búið
er að loka sjálfu verslunar-

rýminu en ætlunin er að
búið verði að loka húsinu að

fullu eftir mánaðartíma.
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Ferskleiki er í
fyrirrúmi í okkar
rómaða kjötborði!

Austurvegur 2 · Ísafirði · Sími 456 5460

Ferskleiki er í
fyrirrúmi í okkar
rómaða kjötborði!

Jólasteikina færðu hjá okkur!

Ávaxta- og grænmetisborðið okkar vekur
ávallt athygli fyrir ferskleikann

Opnunartímar til áramóta:
Laugardagur 22. desember frá kl. 10-22
Sunnudagur 23. desember frá kl. 10-23
Mánudagur 24. desember frá kl. 09-12

Fimmtudagur 27. desember frá kl. 16-21
Föstudagur 28. desember frá kl. 09-21

Laugardagur 29. desember frá kl. 10-21
Sunnudagur 30. desember frá kl. 12-21
Mánudagur 31. desember frá kl. 09-12

Samkaup sendir viðskiptavinum sínumSamkaup sendir viðskiptavinum sínumSamkaup sendir viðskiptavinum sínumSamkaup sendir viðskiptavinum sínumSamkaup sendir viðskiptavinum sínum
sem og Vestfirðingum öllum, bestusem og Vestfirðingum öllum, bestusem og Vestfirðingum öllum, bestusem og Vestfirðingum öllum, bestusem og Vestfirðingum öllum, bestu

jóla- og nýárskveðjur með þökk fyrirjóla- og nýárskveðjur með þökk fyrirjóla- og nýárskveðjur með þökk fyrirjóla- og nýárskveðjur með þökk fyrirjóla- og nýárskveðjur með þökk fyrir
ánægjulegt samstarf á árinu sem er að líðaánægjulegt samstarf á árinu sem er að líðaánægjulegt samstarf á árinu sem er að líðaánægjulegt samstarf á árinu sem er að líðaánægjulegt samstarf á árinu sem er að líða
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Óskum starfsfólki okkar tilÓskum starfsfólki okkar tilÓskum starfsfólki okkar tilÓskum starfsfólki okkar tilÓskum starfsfólki okkar til
sjós og lands gleðilegra jólasjós og lands gleðilegra jólasjós og lands gleðilegra jólasjós og lands gleðilegra jólasjós og lands gleðilegra jóla
og farsældar á komandi ári.og farsældar á komandi ári.og farsældar á komandi ári.og farsældar á komandi ári.og farsældar á komandi ári.
Þökkum árið sem er að líða.Þökkum árið sem er að líða.Þökkum árið sem er að líða.Þökkum árið sem er að líða.Þökkum árið sem er að líða.

Sparisjóður Bolungarvíkur
Bolungarvík – Suðureyri

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

Óskum starfsfólki okkar,Óskum starfsfólki okkar,Óskum starfsfólki okkar,Óskum starfsfólki okkar,Óskum starfsfólki okkar,
viðskiptavinum og Vestfirð-viðskiptavinum og Vestfirð-viðskiptavinum og Vestfirð-viðskiptavinum og Vestfirð-viðskiptavinum og Vestfirð-
ingum öllum gleðilegra jólaingum öllum gleðilegra jólaingum öllum gleðilegra jólaingum öllum gleðilegra jólaingum öllum gleðilegra jóla
og farsæls nýs árs með þökkog farsæls nýs árs með þökkog farsæls nýs árs með þökkog farsæls nýs árs með þökkog farsæls nýs árs með þökk
fyrir viðskiptin á árinu sem er að líða.fyrir viðskiptin á árinu sem er að líða.fyrir viðskiptin á árinu sem er að líða.fyrir viðskiptin á árinu sem er að líða.fyrir viðskiptin á árinu sem er að líða.

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

Súðavíkurhreppur

Hugvekjuna ritar sr. Stína Gísladóttir, sóknarprestur í Holti í ÖnundarfirðiHugvekjuna ritar sr. Stína Gísladóttir, sóknarprestur í Holti í ÖnundarfirðiHugvekjuna ritar sr. Stína Gísladóttir, sóknarprestur í Holti í ÖnundarfirðiHugvekjuna ritar sr. Stína Gísladóttir, sóknarprestur í Holti í ÖnundarfirðiHugvekjuna ritar sr. Stína Gísladóttir, sóknarprestur í Holti í Önundarfirði

Brátt kemur gesturinnBrátt kemur gesturinnBrátt kemur gesturinnBrátt kemur gesturinnBrátt kemur gesturinn
Aðventan er undirbúningstími.Aðventan er undirbúningstími.Aðventan er undirbúningstími.Aðventan er undirbúningstími.Aðventan er undirbúningstími.

Undirbúningstími getur verið erilsamur enUndirbúningstími getur verið erilsamur enUndirbúningstími getur verið erilsamur enUndirbúningstími getur verið erilsamur enUndirbúningstími getur verið erilsamur en
hann getur líka verið skemmtilegurhann getur líka verið skemmtilegurhann getur líka verið skemmtilegurhann getur líka verið skemmtilegurhann getur líka verið skemmtilegur

og eftirvæntingarfullur.og eftirvæntingarfullur.og eftirvæntingarfullur.og eftirvæntingarfullur.og eftirvæntingarfullur.
Hvað erum við að undirbúa?Hvað erum við að undirbúa?Hvað erum við að undirbúa?Hvað erum við að undirbúa?Hvað erum við að undirbúa?

Orðið aðventa þýðir koma.Orðið aðventa þýðir koma.Orðið aðventa þýðir koma.Orðið aðventa þýðir koma.Orðið aðventa þýðir koma.
Hver er að koma? Jesús Kristur heitir hann,Hver er að koma? Jesús Kristur heitir hann,Hver er að koma? Jesús Kristur heitir hann,Hver er að koma? Jesús Kristur heitir hann,Hver er að koma? Jesús Kristur heitir hann,
konungur konunganna og konungur englanna.konungur konunganna og konungur englanna.konungur konunganna og konungur englanna.konungur konunganna og konungur englanna.konungur konunganna og konungur englanna.

Yfirskrift aðventunnar er þessi:Yfirskrift aðventunnar er þessi:Yfirskrift aðventunnar er þessi:Yfirskrift aðventunnar er þessi:Yfirskrift aðventunnar er þessi:
Sjá, konungur þinn kemur til þín.Sjá, konungur þinn kemur til þín.Sjá, konungur þinn kemur til þín.Sjá, konungur þinn kemur til þín.Sjá, konungur þinn kemur til þín.

Þegar von er á góðum gestum undirbúum viðÞegar von er á góðum gestum undirbúum viðÞegar von er á góðum gestum undirbúum viðÞegar von er á góðum gestum undirbúum viðÞegar von er á góðum gestum undirbúum við
okkur til að geta tekið vel á móti þeim.okkur til að geta tekið vel á móti þeim.okkur til að geta tekið vel á móti þeim.okkur til að geta tekið vel á móti þeim.okkur til að geta tekið vel á móti þeim.

Konungskoma þykir merkileg. Á aðventunniKonungskoma þykir merkileg. Á aðventunniKonungskoma þykir merkileg. Á aðventunniKonungskoma þykir merkileg. Á aðventunniKonungskoma þykir merkileg. Á aðventunni
erum við að undirbúa komu konungs himn-erum við að undirbúa komu konungs himn-erum við að undirbúa komu konungs himn-erum við að undirbúa komu konungs himn-erum við að undirbúa komu konungs himn-
anna. Gætum þess þó að vera ekki svoanna. Gætum þess þó að vera ekki svoanna. Gætum þess þó að vera ekki svoanna. Gætum þess þó að vera ekki svoanna. Gætum þess þó að vera ekki svo

upptekin við undirbúning, að við gleymumupptekin við undirbúning, að við gleymumupptekin við undirbúning, að við gleymumupptekin við undirbúning, að við gleymumupptekin við undirbúning, að við gleymum
gestinum sjálfum.gestinum sjálfum.gestinum sjálfum.gestinum sjálfum.gestinum sjálfum.

Aðventuljósin lýsa upp skammdegið og eruAðventuljósin lýsa upp skammdegið og eruAðventuljósin lýsa upp skammdegið og eruAðventuljósin lýsa upp skammdegið og eruAðventuljósin lýsa upp skammdegið og eru
tákn gleði og lífs. Þau eru einnig tákn þesstákn gleði og lífs. Þau eru einnig tákn þesstákn gleði og lífs. Þau eru einnig tákn þesstákn gleði og lífs. Þau eru einnig tákn þesstákn gleði og lífs. Þau eru einnig tákn þess

að Jesús Kristur er ljós heimsins.að Jesús Kristur er ljós heimsins.að Jesús Kristur er ljós heimsins.að Jesús Kristur er ljós heimsins.að Jesús Kristur er ljós heimsins.

Aðventukransinn hefur fjögur kerti, eins ogAðventukransinn hefur fjögur kerti, eins ogAðventukransinn hefur fjögur kerti, eins ogAðventukransinn hefur fjögur kerti, eins ogAðventukransinn hefur fjögur kerti, eins og
sunnudagar aðventunnar eru fjórir. Fyrstasunnudagar aðventunnar eru fjórir. Fyrstasunnudagar aðventunnar eru fjórir. Fyrstasunnudagar aðventunnar eru fjórir. Fyrstasunnudagar aðventunnar eru fjórir. Fyrsta

sunnudag í aðventu kveikjum við á því fyrstasunnudag í aðventu kveikjum við á því fyrstasunnudag í aðventu kveikjum við á því fyrstasunnudag í aðventu kveikjum við á því fyrstasunnudag í aðventu kveikjum við á því fyrsta
og síðan bætist eitt við hvern sunnudag þarog síðan bætist eitt við hvern sunnudag þarog síðan bætist eitt við hvern sunnudag þarog síðan bætist eitt við hvern sunnudag þarog síðan bætist eitt við hvern sunnudag þar

til þau loga öll. Birtan, fegurðintil þau loga öll. Birtan, fegurðintil þau loga öll. Birtan, fegurðintil þau loga öll. Birtan, fegurðintil þau loga öll. Birtan, fegurðin
og eftirvæntingin eykst.og eftirvæntingin eykst.og eftirvæntingin eykst.og eftirvæntingin eykst.og eftirvæntingin eykst.

Jólakortin sýna ættingjum og vinum að okkurJólakortin sýna ættingjum og vinum að okkurJólakortin sýna ættingjum og vinum að okkurJólakortin sýna ættingjum og vinum að okkurJólakortin sýna ættingjum og vinum að okkur
þykir vænt um þá, að við munum eftir þeimþykir vænt um þá, að við munum eftir þeimþykir vænt um þá, að við munum eftir þeimþykir vænt um þá, að við munum eftir þeimþykir vænt um þá, að við munum eftir þeim

og viljum gleðja þá.og viljum gleðja þá.og viljum gleðja þá.og viljum gleðja þá.og viljum gleðja þá.

Jólagjafirnar eiga að vera gleðigjafar, semJólagjafirnar eiga að vera gleðigjafar, semJólagjafirnar eiga að vera gleðigjafar, semJólagjafirnar eiga að vera gleðigjafar, semJólagjafirnar eiga að vera gleðigjafar, sem
minna á jólagjöfina stærstu: Jólabarnið sjálft,minna á jólagjöfina stærstu: Jólabarnið sjálft,minna á jólagjöfina stærstu: Jólabarnið sjálft,minna á jólagjöfina stærstu: Jólabarnið sjálft,minna á jólagjöfina stærstu: Jólabarnið sjálft,

frelsarann, sem gaf sjálfan sig til að við mætt-frelsarann, sem gaf sjálfan sig til að við mætt-frelsarann, sem gaf sjálfan sig til að við mætt-frelsarann, sem gaf sjálfan sig til að við mætt-frelsarann, sem gaf sjálfan sig til að við mætt-
um eignast eilíft líf.um eignast eilíft líf.um eignast eilíft líf.um eignast eilíft líf.um eignast eilíft líf.

Hreingerningin getur skapað tilfinningu fyrirHreingerningin getur skapað tilfinningu fyrirHreingerningin getur skapað tilfinningu fyrirHreingerningin getur skapað tilfinningu fyrirHreingerningin getur skapað tilfinningu fyrir
umhyggju og hátíð. Og svo er hægt að hjálpaumhyggju og hátíð. Og svo er hægt að hjálpaumhyggju og hátíð. Og svo er hægt að hjálpaumhyggju og hátíð. Og svo er hægt að hjálpaumhyggju og hátíð. Og svo er hægt að hjálpa

öðrum að þrífa! Kökuilmurinn er svo góður,öðrum að þrífa! Kökuilmurinn er svo góður,öðrum að þrífa! Kökuilmurinn er svo góður,öðrum að þrífa! Kökuilmurinn er svo góður,öðrum að þrífa! Kökuilmurinn er svo góður,
full kökubox gleðja og kökur eru líka góðarfull kökubox gleðja og kökur eru líka góðarfull kökubox gleðja og kökur eru líka góðarfull kökubox gleðja og kökur eru líka góðarfull kökubox gleðja og kökur eru líka góðar

gjafir.gjafir.gjafir.gjafir.gjafir.

Jólamaturinn er mikilvægur. Við eigum mikilJólamaturinn er mikilvægur. Við eigum mikilJólamaturinn er mikilvægur. Við eigum mikilJólamaturinn er mikilvægur. Við eigum mikilJólamaturinn er mikilvægur. Við eigum mikil
gæði þegar við eigum nægan og góðan mat.gæði þegar við eigum nægan og góðan mat.gæði þegar við eigum nægan og góðan mat.gæði þegar við eigum nægan og góðan mat.gæði þegar við eigum nægan og góðan mat.
Sameiginleg máltíð er um allan heim tákn umSameiginleg máltíð er um allan heim tákn umSameiginleg máltíð er um allan heim tákn umSameiginleg máltíð er um allan heim tákn umSameiginleg máltíð er um allan heim tákn um

vináttu og gott samfélag. Munum að sumir hafavináttu og gott samfélag. Munum að sumir hafavináttu og gott samfélag. Munum að sumir hafavináttu og gott samfélag. Munum að sumir hafavináttu og gott samfélag. Munum að sumir hafa
lítið og þarfnast hjálpar okkar.lítið og þarfnast hjálpar okkar.lítið og þarfnast hjálpar okkar.lítið og þarfnast hjálpar okkar.lítið og þarfnast hjálpar okkar.

Öll hin margvíslegu gæði okkar, sem ein-Öll hin margvíslegu gæði okkar, sem ein-Öll hin margvíslegu gæði okkar, sem ein-Öll hin margvíslegu gæði okkar, sem ein-Öll hin margvíslegu gæði okkar, sem ein-
kenna jólaundirbúninginn, eru þakkarefni.kenna jólaundirbúninginn, eru þakkarefni.kenna jólaundirbúninginn, eru þakkarefni.kenna jólaundirbúninginn, eru þakkarefni.kenna jólaundirbúninginn, eru þakkarefni.

Gætum þess að gleyma ekki tilefninu: GuðGætum þess að gleyma ekki tilefninu: GuðGætum þess að gleyma ekki tilefninu: GuðGætum þess að gleyma ekki tilefninu: GuðGætum þess að gleyma ekki tilefninu: Guð
sjálfur kemur til að vera jólagesturinn. Hvaðsjálfur kemur til að vera jólagesturinn. Hvaðsjálfur kemur til að vera jólagesturinn. Hvaðsjálfur kemur til að vera jólagesturinn. Hvaðsjálfur kemur til að vera jólagesturinn. Hvað

viljum við gera til að það geti sem bestviljum við gera til að það geti sem bestviljum við gera til að það geti sem bestviljum við gera til að það geti sem bestviljum við gera til að það geti sem best
einkennt jólin okkar?einkennt jólin okkar?einkennt jólin okkar?einkennt jólin okkar?einkennt jólin okkar?

Kirkjan kallar okkur til helgihalds á aðventu.Kirkjan kallar okkur til helgihalds á aðventu.Kirkjan kallar okkur til helgihalds á aðventu.Kirkjan kallar okkur til helgihalds á aðventu.Kirkjan kallar okkur til helgihalds á aðventu.
Aðventuhátíðir, tónleikar, guðsþjónustur,Aðventuhátíðir, tónleikar, guðsþjónustur,Aðventuhátíðir, tónleikar, guðsþjónustur,Aðventuhátíðir, tónleikar, guðsþjónustur,Aðventuhátíðir, tónleikar, guðsþjónustur,

sálmasöngur, lestur Biblíunnar, heimsóknir,sálmasöngur, lestur Biblíunnar, heimsóknir,sálmasöngur, lestur Biblíunnar, heimsóknir,sálmasöngur, lestur Biblíunnar, heimsóknir,sálmasöngur, lestur Biblíunnar, heimsóknir,
kertaljós og kyrrðarstundir í einrúmi og sam-kertaljós og kyrrðarstundir í einrúmi og sam-kertaljós og kyrrðarstundir í einrúmi og sam-kertaljós og kyrrðarstundir í einrúmi og sam-kertaljós og kyrrðarstundir í einrúmi og sam-

félagi – allt getur það hjálpað okkur til aðfélagi – allt getur það hjálpað okkur til aðfélagi – allt getur það hjálpað okkur til aðfélagi – allt getur það hjálpað okkur til aðfélagi – allt getur það hjálpað okkur til að
eignast jólafrið og jólagleði, sem er for-eignast jólafrið og jólagleði, sem er for-eignast jólafrið og jólagleði, sem er for-eignast jólafrið og jólagleði, sem er for-eignast jólafrið og jólagleði, sem er for-

senda þess að við getum flutt öðrum frið ogsenda þess að við getum flutt öðrum frið ogsenda þess að við getum flutt öðrum frið ogsenda þess að við getum flutt öðrum frið ogsenda þess að við getum flutt öðrum frið og
gleði.gleði.gleði.gleði.gleði.

Fjórða sunnudag í aðventu kveikjum við öllFjórða sunnudag í aðventu kveikjum við öllFjórða sunnudag í aðventu kveikjum við öllFjórða sunnudag í aðventu kveikjum við öllFjórða sunnudag í aðventu kveikjum við öll
fjögur ljós aðventukransins og syngjum:fjögur ljós aðventukransins og syngjum:fjögur ljós aðventukransins og syngjum:fjögur ljós aðventukransins og syngjum:fjögur ljós aðventukransins og syngjum:

Við kveikjum fjórum kertum á,Við kveikjum fjórum kertum á,Við kveikjum fjórum kertum á,Við kveikjum fjórum kertum á,Við kveikjum fjórum kertum á,
brátt kemur gesturinn,brátt kemur gesturinn,brátt kemur gesturinn,brátt kemur gesturinn,brátt kemur gesturinn,

og allar þjóðir þurfa að sjá,og allar þjóðir þurfa að sjá,og allar þjóðir þurfa að sjá,og allar þjóðir þurfa að sjá,og allar þjóðir þurfa að sjá,
að það er frelsarinn.að það er frelsarinn.að það er frelsarinn.að það er frelsarinn.að það er frelsarinn.

Jólaboðskapurinn er gleðiboðskapur.Jólaboðskapurinn er gleðiboðskapur.Jólaboðskapurinn er gleðiboðskapur.Jólaboðskapurinn er gleðiboðskapur.Jólaboðskapurinn er gleðiboðskapur.
Jólaboðskapurinn er friðarboðskapur.Jólaboðskapurinn er friðarboðskapur.Jólaboðskapurinn er friðarboðskapur.Jólaboðskapurinn er friðarboðskapur.Jólaboðskapurinn er friðarboðskapur.

Aðventan vísar okkur veginn. Hjálpumst þvíAðventan vísar okkur veginn. Hjálpumst þvíAðventan vísar okkur veginn. Hjálpumst þvíAðventan vísar okkur veginn. Hjálpumst þvíAðventan vísar okkur veginn. Hjálpumst því
að við að nota aðventuna rétt. Við þurfumað við að nota aðventuna rétt. Við þurfumað við að nota aðventuna rétt. Við þurfumað við að nota aðventuna rétt. Við þurfumað við að nota aðventuna rétt. Við þurfum

ekki allt þetta tilstand. Tökum kyrrðar-ekki allt þetta tilstand. Tökum kyrrðar-ekki allt þetta tilstand. Tökum kyrrðar-ekki allt þetta tilstand. Tökum kyrrðar-ekki allt þetta tilstand. Tökum kyrrðar-
stundirnar fram yfir. Hið eina nauðsynlega erstundirnar fram yfir. Hið eina nauðsynlega erstundirnar fram yfir. Hið eina nauðsynlega erstundirnar fram yfir. Hið eina nauðsynlega erstundirnar fram yfir. Hið eina nauðsynlega er

að hleypa jólagestinum sjálfum inn í undir-að hleypa jólagestinum sjálfum inn í undir-að hleypa jólagestinum sjálfum inn í undir-að hleypa jólagestinum sjálfum inn í undir-að hleypa jólagestinum sjálfum inn í undir-
búninginn og jólin með frið sinn og fögnuð.búninginn og jólin með frið sinn og fögnuð.búninginn og jólin með frið sinn og fögnuð.búninginn og jólin með frið sinn og fögnuð.búninginn og jólin með frið sinn og fögnuð.

Þá verða gleðileg og friðsæl jól.Þá verða gleðileg og friðsæl jól.Þá verða gleðileg og friðsæl jól.Þá verða gleðileg og friðsæl jól.Þá verða gleðileg og friðsæl jól.
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Pétri SigurðssyniPétri SigurðssyniPétri SigurðssyniPétri SigurðssyniPétri Sigurðssyni
árnað heilla sjötugumárnað heilla sjötugumárnað heilla sjötugumárnað heilla sjötugumárnað heilla sjötugum

Vinur minn og samstarfs-
maður í áratugi, Pétur Sig-
urðsson, forseti Alþýðu-
sambands Vestfjarða, varð
sjötugur 18. þessa mánaðar.

Þótt við höfum kosið öðr-
um hnöppum að hneppa en
mæra hvor annan fyrir fé-
lagsmálaþátttöku, get ég
ekki staðið aðgerðalaus á
hliðarlínunni að þessu
sinni. Lyfti ég því flaggi til
heiðurs þessum einstaka fé-
lagshyggjumanni, sem
segja má að allt frá ungl-
ingsárum sínum og fram til
þessa hafi helgað hinum
ýmsu félagsmálahreyfing-
um starfskrafta sína, í ann-
arra þágu.

Um það verður ekki deilt
að fjöldi manns, sem nú
telst kominn á virðulegan
aldur en var ungur að árum
rétt fyrir og upp úr miðbiki
síðustu aldar, stendur Pétri
Sigurðssyni í þakkarskuld
fyrir störf hans að æsku-
lýðs- og íþróttamálum í
knattspyrnufélaginu Vestra
í hartnær þrjá áratugi. Starf
leiðtoga íþróttafélaga á
þessum árum, þegar aldrei
var horft í tíma og fyrirhöfn
og jafnvel fé úr eigin vasa í
þágu málefnisins, er því
miður gleymt og grafið á
þessum síðustu tímum þeg-

lýðsfélaginu Baldri og síðar
samhliða í Alþýðusam-
bandi Vestfjarða, verða seint
þökkuð né metin sem bæri.
Auðnist mér aldur hlakka
ég til þegar saga ASV og
verkalýðsfélaganna á Vest-
fjörðum kemur á bókfell.

Með þessum fáu orðum
er Pétri Sigurðssyni ekki
kveðinn sá óður, sem við-
eigandi væri. Þaðan af síður
bera þau sagnfræðinni vitni.
Enda hafa þau það markmið
eitt að senda honum, eigin-
konu hans og fjölskyldunni
allri, kveðjur og árnaðar-
óskir mínar og konu minnar
á þessum merku tímamót-
um. Með slæðast þakkir
okkar beggja fyrir langt og
ánægjulegt samstarf.

Kæri vinur! Mér þykir við
hæfi að kveðja með orðum
skáldsins frá Fagraskógi:

Höndin, sem hamrinum lyftir,
er hafin af innri þörf,
af líknsamri lund, sem þráir
að létta annarra störf.
Sá fagri framtíðardraumur,
er falinn í verkum hans,
að óbornir njóti orku
hins óbreytta verkamanns.

Lifðu heill og vertu allra
karla elstur!

Sigurður J. Jóhannsson.

ar íþróttir snúast alfarið um
peninga.

Forusta í verkalýðsfélagi er
í senn umdeilt og vanþakklátt
starf þótt vissulega fylgi því
margt gefandi. Dylst þó vart
að störf Péturs, fyrst í Verka-

afmæliafmæliafmæliafmæliafmæli
Pétur Sigurðsson, forseti Al-
þýðusambands Vestfjarða.

Ísafjarðarbær og stofnanir hansÍsafjarðarbær og stofnanir hansÍsafjarðarbær og stofnanir hansÍsafjarðarbær og stofnanir hansÍsafjarðarbær og stofnanir hans

Laun umfram kjara-Laun umfram kjara-Laun umfram kjara-Laun umfram kjara-Laun umfram kjara-
samninga endurmetinsamninga endurmetinsamninga endurmetinsamninga endurmetinsamninga endurmetin

Sérstök skoðun mun verða
gerð á launasamningum um-
fram kjarasamninga við ýmsa
starfsmenn Ísafjarðarbæjar í
kjölfar nýrra kjarasamninga.
Verður þar litið til heildar-
breytinga á launaumhverfi og

þess hvort eldri yfirvinnu-
samningar þurfi að breytast
vegna nýrra kjarasamninga.

Þetta kom fram í stefnuræðu
Halldórs Halldórssonar, bæj-
arstjóra, við afgreiðslu fjár-
hagsáætlunar 2002 fyrir bæj-

arsjóð Ísafjarðarbæjar og
stofnanir hans. Áherslurnar í
stefnuræðu bæjarstjóra virð-
ast fyrst og fremst einkennast
af aðhaldi og mikilli festu í
fjármálum bæjarins og stofn-
ana hans.

Nýjar vestfirskar þjóðsögur Gísla HjartarsonarNýjar vestfirskar þjóðsögur Gísla HjartarsonarNýjar vestfirskar þjóðsögur Gísla HjartarsonarNýjar vestfirskar þjóðsögur Gísla HjartarsonarNýjar vestfirskar þjóðsögur Gísla Hjartarsonar

Alls 404 sögur komnar útAlls 404 sögur komnar útAlls 404 sögur komnar útAlls 404 sögur komnar útAlls 404 sögur komnar út
Hjálmar Sigurðsson, sem á

lengstan starfsaldur í Áhalda-
húsi Ísafjarðarbæjar af þeim
sem þar vinna eða 35 ár, keypti
fyrsta eintakið af bók Gísla
Hjartarsonar, Hundrað og ein
ný vestfirsk þjóðsaga, fjórða
bindi, sem kom út í síðustu
viku. Að venju las Gísli upp
úr nýjustu bók sinni í kaffitím-
anum í Áhaldahúsinu. Á
föstudag og laugardag áritaði
Gísli bókina í Bjarnabúð í
Bolungarvík og í Bókaverslun
Jónasar Tómassonar (Bók-
hlöðunni) á Ísafirði.

Með nýjasta bindinu (nýj-
asta árganginum) eru hinar
nýju vestfirsku þjóðsögur
Gísla orðnar fjögur hundruð
og fjórar. Sögur þessar eru

allar af nafngreindu fólki á
Vestfjörðum. Þær eru meira

og minna sannar og meira og
minna kvikindislegar.

Gísli Hjartarson í Bókaverslun Jónasar Tómassonar að
árita nýjustu bókina.
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Sendum okkar bestu óskir um gleðilegaSendum okkar bestu óskir um gleðilegaSendum okkar bestu óskir um gleðilegaSendum okkar bestu óskir um gleðilegaSendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líðajólahátíð og þökkum árið sem er að líðajólahátíð og þökkum árið sem er að líðajólahátíð og þökkum árið sem er að líðajólahátíð og þökkum árið sem er að líða
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Sendum okkar bestu óskir um gleðilegaSendum okkar bestu óskir um gleðilegaSendum okkar bestu óskir um gleðilegaSendum okkar bestu óskir um gleðilegaSendum okkar bestu óskir um gleðilega
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Eiríkur & Einar Valur ehf.,
Skeiði, Ísafirði

Byggingavöruverslun
Ljóninu Skeiði, Ísafirði

Mjólkursamlag Ísfirðinga
Sindragötu 2 – Ísafirði

Árnagötu 1 – Ísafirði

Aðalstræti 21 – Bolungarvík

Pollgötu 4 – Ísafirði

Sindragötu 12b – Ísafirði

Sigríður Magnúsdóttir á Kirkjubóli í Valþjófsdal í Önundarfirði segir frá hSigríður Magnúsdóttir á Kirkjubóli í Valþjófsdal í Önundarfirði segir frá hSigríður Magnúsdóttir á Kirkjubóli í Valþjófsdal í Önundarfirði segir frá hSigríður Magnúsdóttir á Kirkjubóli í Valþjófsdal í Önundarfirði segir frá hSigríður Magnúsdóttir á Kirkjubóli í Valþjófsdal í Önundarfirði segir frá h

Einu sinn hafði þetEinu sinn hafði þetEinu sinn hafði þetEinu sinn hafði þetEinu sinn hafði þet
atvinnu og húsnæðatvinnu og húsnæðatvinnu og húsnæðatvinnu og húsnæðatvinnu og húsnæð

Vorið 1999 …

... þegar sprengjum rigndi yfir Serbíu í nær fjóra mánuði stanslaust,
... þegar fréttaflutningur umheimsins var á einn veg, Serbum í óhag,

mest vegna eins manns, Slobodans Milocevic,
... þegar efnahagsþvinganir voru settar á Serbíu og dregið var úr

neyðaraðstoð í flóttamannabúðum og annars staðar í Serbíu,
... þegar Ríkisstjórn Íslands hætti við að taka flóttafólk

úr flóttamannabúðum í Vojvodína í Serbíu,

... þá ákváðu Rauða kross deildirnar á norðanverðum Vestfjörðum að
stofna til vinadeildasamstarfs við Rauða kross deildina í fjallahéraðinu í
Uzice. Þar var mikil neyð sem skapast hafði bæði í upphafi stríðs 1991
þegar mikill fjöldi flóttafólks kom yfir fjöllin frá Bosníu og eins í árás

NATO-ríkja þetta vor þegar gífurlegur fjöldi flóttafólks flúði frá Kósóvó
og Metohija.

Fyrir utan þann fjárhagslega
stuðning sem deildirnar á
Vestfjörðum veittu Rauða
kross deildinni í Uzice, þá var
það mikill móralskur stuðn-
ingur að fólk í svo fámennu
byggðarlagi í litlu landi skyldi
bjóðast  til að koma til hjálpar
þegar neyðin var stærst.

Ég átti þess kost að fara í
heimsókn sem sjálfboðaliði
til Uzice dagana 11.-18. nóv-
ember sl. á vegum Rauða
kross deildanna á norðanverð-
um Vestfjörðum. Ferð þessi
rennur mér seint úr minni,
bæði vegna ömurlegra að-
stæðna fólksins í þessu fallega
landi, sem svo illa er búið að
fara með, og eins vegna þeirrar
vináttu, höfðingsskapar og
þakklætis sem mætti okkur
hvarvetna. Ég hafði ekki gert
mér grein fyrir því hversu mik-
ilvæg þessu fólki var sú litla
aðstoð sem við höfðum veitt.

Það var svæðisráð Rauða
kross deildanna, Hafdís Kjart-
ansdóttir, Gunnhildur Elías-
dóttir og Sigríður Magnús-
dóttir sem þetta ritar, ásamt
þeim Herði Högnasyni í stjórn
RKÍ og Bryndísi Friðgeirs-
dóttur starfsmanni á svæðis-
skrifstofu, sem lagði upp í
þessa för til Uzice í Serbíu.

Hjá Rauða krossi Íslands
hefur stefnan verið sú, að
sjálfboðaliðar í deildunum séu
í auknum mæli beinir þátttak-
endur í erlendu hjálparstarfi
til að auka skilning á alþjóða-
starfi og alþjóðamálum og til
að stuðla að uppbyggingu
landsfélaga. Það er því mikil-
vægt að vera í nánu sambandi
við þá sem þiggja hjálp.

Tilgangur ferðarinnar var
því að treysta vinasamstarfið,
sjá hvernig verkefni það sem
við höfum verið að fjámagna
og var á lokastigi gengi og
kanna hvernig áframhaldandi
stuðningur kæmi sér best.

Áður en við lögðum af stað
óskuðum við einnig eftir því
að fá að sjá m.a. sjúkrahús,
skóla og flóttamannabúðir til
að gera okkur betur grein fyrir
ástandinu á svæðinu.

Haust í BelgradHaust í BelgradHaust í BelgradHaust í BelgradHaust í Belgrad
Það var  komið haust í Bel-

grad. Rigning, drungi og mikil
mengun var yfir borginni þeg-
ar við lentum á flugvellinum.
Við urðum þess fljótt áskynja
að ekki var mikið um ferða-
fólk í Belgrad eða atvinnan
mikil, því  það var erfitt að
komast út úr flugstöðvarbygg-
ingunni fyrir leigubílstjórum
sem vildu ólmir fá að aka okk-
ur hvert sem við vildum fara.

En við settum upp okkar
Rauða kross merki og fljót-
lega birtist bílstjóri frá júgó-
slavneska Rauða krossinum
og bjargaði okkur frá æstum
leigubílstjórum. Rauði kross-
inn í Júgóslavíu lét okkur í té
bíl, bílstjóra og túlk, þau Ivan
og Vesnu Milenovic, frábært
fólk. Þau voru með okkur
þessa daga sem við vorum í
Serbíu.

Þeir erfiðleikar sem Rauði
krossinn í Júgóslavíu hefur
þurft að standa frammi fyrir á
undanförnum árum og áratug-
um eru meiri en hjá mörgum
öðrum landsfélögum Rauða

krossins. Saga serbnesku
þjóðarinnar og annarra þjóða
innan Júgóslavíu er mörkuð
væringum og umbrotum síð-
ustu 10 árin. Ólýsanlegar
hörmungar hafa riðið yfir
landsmenn, ekki síst vegna
sprengjuárása NATO-ríkja
vorið 1999. Í kjölfarið hafa
efnahagsleg og félagsleg kjör
versnað svo mjög að það mun
verða mjög erfitt að vinna bug
á vandanum án utanaðkom-
andi aðstoðar.

Gífurlegar loftárásirGífurlegar loftárásirGífurlegar loftárásirGífurlegar loftárásirGífurlegar loftárásir
NATO-ríkjaNATO-ríkjaNATO-ríkjaNATO-ríkjaNATO-ríkja

Á 78 daga tímabili vorið
1999 fóru 1.100 flugvélar
25.200 árásarferðir inn yfir
Júgóslavíu. Þær vörpuðu rúm-
lega 25.500 tonnum af
sprengiefni á landið, sem var
margfalt meiri sprengikraftur
en í þeim kjarnorkusprengjum
sem sleppt var á Hiroshima
og Nagasaki í seinni heims-
styrjöldinni. Okkur var sagt
að nú fyrst, tveimur árum eftir
árásirnar, væri farið að birta
almennilega til í lofti eftir
mengunina sem sprengingun-
um fylgdi.

Í þessum árásum létust þús-
undir manna og helstu stoðir
samfélagsins voru eyðilagðar.
Verksmiðjur og fyrirtæki að

Með Rauðakross félögum við birgðaskemmuna í Uzice.

andvirði meira en tíu þúsund
milljarða íslenskra króna eru
nú rústir einar. Landbúnaður
liggur að mestu leyti niðri
vegna þess að olíuiðnaður og
áburðarframleiðsla eru ekki
lengur til staðar. Um fimmtíu
mikilvægar brýr, allir flugvell-
ir og fjöldi járnbrautarmann-
virkja voru sprengd í loftárás-
um NATO. Umhverfisspjöll
voru mikil og fjöldi sögulegra
minja og þjóðargersema var
eyðilagður.

Eitt af því sem olli almenn-
ingi hvað mestum þjáningum
voru grafítsprengjur þær sem
notaðar voru til að eyðileggja
raforkuver og spennistöðvar.
Þessar aðgerðir gerðu það að
verkum að milljónir manna
urðu vatns- og rafmagnslaus-
ar. Lítill greinarmunur virðist
hafa verið gerður á hernaðar-
mannvirkjum og þeim mann-
virkjum sem fyrst og fremst
þjónuðu almenningi. Á með-
an við dvöldum í Uzice kom
það oft fyrir að rafmagnið fór
í smátíma og virtist fólk vera
orðið vant þessum rafmagns-
truflunum.

BjargarlaustBjargarlaustBjargarlaustBjargarlaustBjargarlaust
flóttafólkflóttafólkflóttafólkflóttafólkflóttafólk

Örlög um 600.000 flótta-
manna frá Króatíu og Bosníu-
Herzegóvínu eru sérlega sorg-
leg. Staða þeirra í Júgóslavíu
var mjög slæm fyrir árásirnar
en er nú orðin erfiðari en
nokkru sinni fyrr. Eftir 10. júní
1999 hófst flótti þeirra sem
ekki voru af albönsku bergi
brotnir frá Kósovó og  Meto-
hija.

Þótt lífskjör almennings í
Júgóslavíu séu mjög slæm,
þá eru aðstæður flóttamanna
enn erfiðari. Þeir eiga sjaldn-
ast möguleika á að fá atvinnu
og hafa enga von um að kom-
ast úr búðunum. Jafnvel fyrir
loftárásirnar var áætlað að um
300.000 manns hefðu ekki
nægan mat og um það bil
50.000 væru á mörkum þess
að svelta.

Þrátt fyrir yfirlýsta stefnu
alþjóðasamfélagsins um að
gera flóttamönnum kleift að
snúa heim, þá hefur slíkt verið
nánast útilokað í framkvæmd.
Erfiðleikar þessa fólks eru svo
umfangsmiklir, að útilokað er
að leysa megi vandann án
mikillar alþjóðlegrar aðstoðar.

Komið til UziceKomið til UziceKomið til UziceKomið til UziceKomið til Uzice

Til Uzice er um þriggja tíma
akstur frá Belgrad. Bærinn
liggur talsvert hátt inni á milli
hárra skógi vaxinna fjalla með
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Orkubú Vestfjarða
Stakkanesi 1 • Ísafirði • Sími 456 3211
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fði þetta fólk átt betra líf,fði þetta fólk átt betra líf,fði þetta fólk átt betra líf,fði þetta fólk átt betra líf,fði þetta fólk átt betra líf,
húsnæði og bjarta framtíðhúsnæði og bjarta framtíðhúsnæði og bjarta framtíðhúsnæði og bjarta framtíðhúsnæði og bjarta framtíð

byggt hænsnahús og svínahús
fyrir peninga frá íslenska
Rauða krossinum. Fólkið
hafði nokkrar geitur og einnig
hafði verið komið upp vinnu-
stofu þar sem nokkrir fengu
vinnu við að pakka klósett-
pappír.

Sum þeirra stunduðu
handavinnu, prjónuðu peysur
og ýmislegt annað sem þau
stundum komu í verð, eins og
þegar við komum og keyptum
af þeim peysur úr ullinni
þeirra, fallegar útprjónaðar
flíkur.

Í búðunum hittum við unga
konu um þrítugt sem var
hjúkrunarfræðingur. Hún var
búin að vera þar í nokkur ár
og sagðist mundi vilja fara
hvert sem henni byðist að fara
í heiminum. Jafnvel til Afg-
hanistan.

Tólf mannsTólf mannsTólf mannsTólf mannsTólf manns
í einu herbergií einu herbergií einu herbergií einu herbergií einu herbergi

Í hinum búðunum sem við
heimsóttum og eru í bænum

auðveldar flóttaleiðir á milli
fjallanna en Uzice liggur vð
landamæri Bosníu-Herzegó-
vínu.

Engin leið,Engin leið,Engin leið,Engin leið,Engin leið,
engin framtíðengin framtíðengin framtíðengin framtíðengin framtíð

Aðrar búðirnar sem við
heimsóttum voru uppi í fjall-
inu fyrir ofan bæinn með ofur-
lítið landsvæði í kring. Í þeim
búðum eru um 400 manns.
Margir eru búnir að vera þar í
10 ár, eða síðan stríðið hófst,
og sáu ekki fram á bjartari
framtíð. Það er enga vinnu að
fá og ekkert heimili í Serbíu
og engir möguleikar á að
hverfa aftur til heimahaganna.
Fólk hefur hreinlega misst
heimili sín og vinnu og í raun-
inni réttinn til að búa á því
landsvæði sem það hraktist
frá. Þetta er því í raun land-
laust fólk, ungt fólk, menntað
fólk, börn, unglingar og aldr-
aðir.

Svolítið landrými var um-
hverfis búðirnar og hafði verið

fjöldamörgum sveitaþorpum
og smábæjum í héraðinu um-
hverfis. Framkvæmdastjóri
Rauða krossins í Uzice, Drag-
omir Citic, tók á móti okkur,
ungur kraftmikill maður sem
skipulagði dvöl okkar og var
með okkur mestallan tímann.
Faðir hans hafði verið sjálf-
boðaliði Rauða krossins í 40
ár og formaður deildarinnar
um árabil, svo að ungi maður-
inn var svo að segja fæddur
inn í Rauða krossinn. Hann
fór eitt kvöldið með okkur í
heimsókn til foreldra sinna,
sem voru bændur og bjuggu
uppi í fjalli og ræktuðu ávexti
og grænmeti.

Við fórum í heimsókn í
tvennar flóttamannabúðir af
þeim sex sem eru á umráða-
svæði deildarinnar. Ástæða
fyrir þessum mikla fjölda
flóttamanna á svæði þessarar
litlu deildar er sú, að á stríðs-
árunum var gífurlegur flótta-
mannastraumur yfir fjöllin frá
Bosníu-Herzegóvínu og
seinna frá Króatíu. Þarna eru

Hænsnakofinn góði sem RKÍ byggði í flóttamannabúðunum í Uzice.

er nær eingöngu flóttafólk
sem kom frá Kósóvó í NATO-
árásinni. Það fólk fékk mat í
súpueldhúsi í næstu götu en
þar eru framleiddir 600 matar-
skammtar á dag. Í báðum
þessum búðum er hver fjöl-
skylda með lítið herbergi.

Við heimsóttum tvo bræður
sem voru saman í litlu her-
bergi með fjölskyldur sínar,
konur og átta börn á aldrinum
5 mánaða til 16 ára. Þau höfðu
stúkað herbergið í tvennt með
hillum og höfðu svo þrefaldar
kojur öðrum megin og eldun-
araðstöðu hinum megin. Al-
drei var nema eitt klósett á
gangi fyrir um 40-50 manns.
Einstaka sinnum geta karl-
mennirnir orðið sér úti um
vinnu á sumrin hjá bændum
við að reyta arfa og þess háttar.

Einu sinni ...Einu sinni ...Einu sinni ...Einu sinni ...Einu sinni ...
Við gistum á fallegu fjalla-

hóteli þar sem við höfðum
allt til alls og meira en það.
Þegar ég lagði höfuðið á
koddann kvöldið sem við
heimsóttum flóttamannabúð-
irnar kom svefninn seint. Úr
huga mér fóru ekki þær mynd-
ir sem höfðu greypt sig í vit-
und mína þarna í búðunum
og þá aðallega vonleysið í
andlitum og augum fólksins.
Einu sinn hafði þetta fólk átt
betra líf, atvinnu og húsnæði
og bjarta framtíð, alveg eins
og við hér á Íslandi núna. En
svo var þetta allt tekið frá þeim
í óskiljanlegu stríði milli
þjóðabrota.

Við fórum í heimsókn í
barnaskóla þar sem eru um
1.400 nemendur. Það hafði
verið reynt eins og kostur var
að halda uppi skólastarfi á
stríðsárunum, þó að stundum
hafi börnin ekki verið mörg.
Núna er verið að vinna í því

Hörður Högnason afhendir Brabko, formanni Rauðakross
deildarinnar í Uzice, vestfirskt handverk. Standandi vinstra
megin á myndinni eru  Dragomir Citic, framkvæmdastjóri
deildarinnar, og Vesna Milenovic túlkur.

Séð yfir hluta Uzice.
að fá börnin til að koma aftur
í skólann. Erfiðlega gengur
að fá unga menntaða kennara
eða námsefni í samræmi við
nútímann. Allar opinberar
byggingar eru illa farnar enda
ekki verið neitt viðhald síðasta
áratug og engir peningar til
að hefjast handa nú.

Þegar við gengum um skól-
ann var ekki upplífgandi sjón
sem blasti við okkur inni í
þessari byggingu, sem eitt
sinn hafði verið virtasta skóla-
stofnun héraðsins. Hræðilega
illa farnir veggir, ömurleg sal-
ernisaðstaða, léleg húsgögn
og nær engin kennslugögn.
Jafnvel sjálfsagðir hlutir eins

og töflukrítar voru af skornum
skammti.

Andleg líðanAndleg líðanAndleg líðanAndleg líðanAndleg líðan
og fíkniefniog fíkniefniog fíkniefniog fíkniefniog fíkniefni

Skólastjórinn ræddi mikið
um líðan barnanna. Áhersla
hefur verið lögð á að styrkja
þau andlega enda mikil þörf
eftir allt það sem þau höfðu
upplifað. Til þess að byggja
upp sjálfstraust og bæta sjálfs-
mynd hefur Rauði krossinn í
Uzice komið upp leikhúsi
fyrir ungt fólk, Regnbogaleik-
húsið. Við fengum að sjá eitt
af leikritum þeirra í skólanum
sem sýnt var fyrir börn á
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Sendum okkar bestu óskir um gleðilegaSendum okkar bestu óskir um gleðilegaSendum okkar bestu óskir um gleðilegaSendum okkar bestu óskir um gleðilegaSendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líðajólahátíð og þökkum árið sem er að líðajólahátíð og þökkum árið sem er að líðajólahátíð og þökkum árið sem er að líðajólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Tryggvi Guðmundsson hdl.,
Hafnarstræti 1 – Ísafirði

Sindragötu 10 – Ísafirði

Bolungarvík – Hólmavík – Ísafirði

Fræðslumiðstöð
Vestfjarða
Árnagötu 2-4

Ísafirði

Verslunarmannafélag
Ísafjarðar

Suðurgötu
Ísafirði

Gardínubúðin ehf.,
Hafnarstræti 8

Ísafirði

Freyjugötu 1 – Suðureyri

aldrinum 7-8 ára. Leikritið var
boðskapur til yngri barna,
þannig að þarna fór saman
uppbygging unga fólksins og
boðskapur til barnanna.

Skólastjórinn sagði okkur
einnig frá baráttunni gegn
fíkniefnum. Notkun fíkniefna
er gífurleg og mjög erfitt að
sporna á móti henni þar sem
börnin sjá að „dílerarnir“ hafa
það miklu betra fjárhagslega
en aðrir borgarar. Skólastjór-
inn sagði að þau hefðu miklar
áhyggjur af því vonleysi og
svartnætti sem blasir við ungu
fólki og vaxandi sjálfsmorð-
um sem tengdust því: „Við
verðum að gefa unga fólkinu
von.“

Ömurleg aðbúðÖmurleg aðbúðÖmurleg aðbúðÖmurleg aðbúðÖmurleg aðbúð
á sjúkrahúsiá sjúkrahúsiá sjúkrahúsiá sjúkrahúsiá sjúkrahúsi

Undir lokin heimsóttum við
sjúkrahús. Læknirinn sem tók
á móti okkur og leiddi okkur
um stofnunina sagði okkur að
þetta sjúkrahús hefði eitt sinn
verið stærsta héraðssjúkra-
húsið í Serbíu. Þarna eins og í
öðrum opinberum stofnunum
var ekkert fjármagn til upp-
byggingar. Nýmálaðir veggir
vöktu því sérstaka athygli
okkar. Öll tæki voru áratuga-
gömul. Hreinlætisaðstaðan
ömurleg. Eitt klósett á gangi
fyrir 40 sjúklinga auk starfs-
fólks. Hvergi sáust böð eða
sturtur. Nýlega hafði sænski
Rauði krossinn gefið vinnuföt
á starfsfólkið.

Við heimsóttum einnig bæj-
arstjórann sem tók vel og inni-
lega á móti okkur í hrörlegu
skrifstofuhúsnæði. Heimsókn
okkar vakti greinilega athygli
því að sjónvarpsmenn og
blaðamenn komu og tóku við-
töl. Kannski ekki algengt að
fá sendinefnd eins og okkar í
heimsókn.

Föt úr íslenskri ullFöt úr íslenskri ullFöt úr íslenskri ullFöt úr íslenskri ullFöt úr íslenskri ull

Serbar eru vingjarnlegt en
stolt fólk. Það sást að það var
ekki auðvelt fyrir þau að sýna
okkur þessa eymd og örbirgð.
Þau fóru þess vegna með okk-
ur á ýmsa sérlega fallega staði
og gáfu okkur góðan mat sem
þau eru snillingar í að elda,
enda er þarna mikið landbún-
aðarhérað.

Einn allra fallegasti staður-
inn sem þau fóru með okkur
til var lítið ferðamannaþorp
uppi á fjalli. Þar var þeirra
Árbæjarsafn og ullarsel, þar
sem íslenska ullin hefur verið
notuð í mörg ár til að framleiða
úrvals ullarpeysur og fleira.
Augljóst var að þau eru hrifin
af ullinni okkar. Við fengum
að sjá ullartískusýningu og
vorum mjög hrifin hvað þeim
hefur tekist að búa til fallegar
flíkur, enda hafa þau haft mjög
góðan hönnuð.

Óskum starfsfólki okkar, viðskiptavinum og Vestfirð-Óskum starfsfólki okkar, viðskiptavinum og Vestfirð-Óskum starfsfólki okkar, viðskiptavinum og Vestfirð-Óskum starfsfólki okkar, viðskiptavinum og Vestfirð-Óskum starfsfólki okkar, viðskiptavinum og Vestfirð-
ingum öllum gleðilegra jóla og farsæls nýs árs meðingum öllum gleðilegra jóla og farsæls nýs árs meðingum öllum gleðilegra jóla og farsæls nýs árs meðingum öllum gleðilegra jóla og farsæls nýs árs meðingum öllum gleðilegra jóla og farsæls nýs árs með

þökk fyrir viðskiptin á árinu sem er að líða.þökk fyrir viðskiptin á árinu sem er að líða.þökk fyrir viðskiptin á árinu sem er að líða.þökk fyrir viðskiptin á árinu sem er að líða.þökk fyrir viðskiptin á árinu sem er að líða.

Greinarhöfundur og Drago-
mir Citic.

Við heimsóttum höfuð-
stöðvar júgóslavneska Rauða
krossins í Belgrad. Þar áttum
við fundi með framkvæmda-
stjóranum, dr. Jelenu Pesic,
og fleira starfsfólki. Einnig
með formönnum sendinefnda
Alþjóðaráðs Rauða krossins
og Alþjóðasambands Rauða
kross félaga. Allt voru þetta
fróðlegir og gagnlegir fundir.

í þjóðarsálinni. En líka um
vonina sem kom með frelsinu
sem þau hafa öðlast eftir
stríðslok. Og þrátt fyrir allt
var stutt í brosið og kærleik-
ann hjá öllu því fólki sem við
kynntumst. Þegar við fórum
vorum við búin að læra að
skála (zxivjeli) í Slívovits og
kyssa þrisvar –  „einu sinni á
aðra kinnina, tvisvar á hina“.

Zxivjeli!Zxivjeli!Zxivjeli!Zxivjeli!Zxivjeli!
Á kvöldin þegar sest var

niður í rólegheitum fengum
við margar frásagnir hjá bíl-
stjóra okkar og túlki, þeim
Ivan og Vesnu. Frásagnir um
dapurleika og tilgangsleysi
stríðsins, um stjórnmála-
ástandið fyrr og nú, um von-
leysið sem hafði búið um sig

Á sýningu hjá Regnbogaleikhúsinu.

Hvað sem líður þeim svipt-
ingum  sem nú hafa orðið hjá
íslenskum ferðaskrifstofum
eru bæði innanlands- og ut-
anlandsdeildir Ferðaskrifstof-
unnar Vesturferða á Ísafirði
starfandi á fullu. Skrifstofan
er jafnframt með umboð og
farmiðasölu fyrir margar
ferðaskrifstofur og aðra aðila

í ferðaþjónustu, svo sem Flug-
leiðir og öll flugfélög sem
tengjast bókunarkerfi flugfé-
laganna, þar á meðal innan-
landsflug Flugfélags Íslands.
Vesturferðir eru einnig með
umboð fyrir Hertz á Ísafirði,
Úrval-Útsýn, Plúsferðir,
Heimsferðir, Ferðaskrifstofu
Reykjavíkur, Sól sem hefur

sameinast Terra Nova og
Smyril-Line.

Í samstarfi við þessa aðila
bjóða Vesturferðir flug um all-
an heim, sólarlandaferðir,
skíðaferðir, stórborgarferðir,
skemmtiferðaskipasiglingar í
Karíbahafi og Miðjarðarhafi,
íþróttaferðir, tónlistarferðir og
vaxandi eru ferðir í málaskóla
að nema ensku, þýsku, frön-
sku og spænsku, segir í til-
kynningu frá Vesturferðum.

Gjafabréfin eru einnig
stækkandi þáttur í starfsem-
inni, segir í tilkynningunni.
Vikulegt fréttabréf með sam-
antekt tilboða frá flugfélögum
og ferðaskrifstofum hefur ver-
ið sent þeim sem hafa skráð
sig á póstlista.

Vesturferðir á ÍsafirðiVesturferðir á ÍsafirðiVesturferðir á ÍsafirðiVesturferðir á ÍsafirðiVesturferðir á Ísafirði
halda fullum dampihalda fullum dampihalda fullum dampihalda fullum dampihalda fullum dampi

HræringarHræringarHræringarHræringarHræringarnar á ferðamarkaðinumnar á ferðamarkaðinumnar á ferðamarkaðinumnar á ferðamarkaðinumnar á ferðamarkaðinum

Alþýðusamband VestfjarðaAlþýðusamband VestfjarðaAlþýðusamband VestfjarðaAlþýðusamband VestfjarðaAlþýðusamband Vestfjarða

Mótmælir „ósönnum fullyrðing-Mótmælir „ósönnum fullyrðing-Mótmælir „ósönnum fullyrðing-Mótmælir „ósönnum fullyrðing-Mótmælir „ósönnum fullyrðing-
um“ um atvinnuleyfi útlendingaum“ um atvinnuleyfi útlendingaum“ um atvinnuleyfi útlendingaum“ um atvinnuleyfi útlendingaum“ um atvinnuleyfi útlendinga

Alþýðusamband Vest-
fjarða mótmælir harðlega
sem ósönnum þeim fullyrð-
ingum í frétt frá Samtökum
atvinnulífsins, að verkalýðs-
félög séu dragbítur á afgreið-
slu atvinnuleyfa til útlend-
inga utan EES-landa. „Með-
mæli verkalýðsfélaga eða
umsögn um umsóknir at-
vinnurekenda þegar þeir
ráða starfsfólk frá þessum
löndum er gefin að athuguðu
máli og með tilliti til at-
vinnuástands og hvort
heimamenn séu fáanlegir til
starfa. Engin önnur sjónar-
mið koma þar við sögu“
segir í tilkynningu frá ASV.

Jafnframt skorar Alþýðu-
samband Vestfjarða á félags-

ekki þá yfirsýn eða tilfinn-
ingu sem verkalýðsfélögin
hafa gagnvart þörfinni á
útlendingum til starfa. Að-
alatriðið gagnvart þessum
væntanlegu launþegum hér
á landi er þó að með sam-
þykki sínu eða meðmælum
tekur verkalýðsfélagið að
sér að greiða götu þessa
fólks og hafa eftirlit með
því að það búi að minnsta
kosti við sömu kjör og
heimamenn. Þessu hlut-
verki getur enginn annar
sinnt“, segir í tilkynningu
ASV. Og þar er síðan spurt:
„Getur það verið að ein-
hverjir vinnuveitendur vilji
vera lausir við þessi afskipti
verkalýðsfélaganna?“

málaráðherra og Alþingi að
viðhalda tengslum verkalýðs-
félaganna við ákvörðun um
atvinnuleyfi fyrir útlendinga,
miðað við góða reynslu hing-
að til. „Vinnumálastofnun fé-
lagsmálaráðuneytisins hefur

51.PM5 19.4.2017, 09:5212
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Opinn kynningarfundur um Landsmót UMFÍ 2004Opinn kynningarfundur um Landsmót UMFÍ 2004Opinn kynningarfundur um Landsmót UMFÍ 2004Opinn kynningarfundur um Landsmót UMFÍ 2004Opinn kynningarfundur um Landsmót UMFÍ 2004

Ennþá margir lausirEnnþá margir lausirEnnþá margir lausirEnnþá margir lausirEnnþá margir lausir
endar í undir-endar í undir-endar í undir-endar í undir-endar í undir-
búningnumbúningnumbúningnumbúningnumbúningnum

Lítið virðist enn fast í hendi
um fjármagn frá ríkinu vegna
Landsmóts UMFÍ á norðan-
verðum Vestfjörðum sumarið
2004. Fram kom á opnum
fundi um undirbúning móts-
ins, sem haldinn var á Ísafirði
í síðustu viku, að þegar Ísa-
fjarðarbær samþykkti aðild
sína að mótshaldinu hafi bæj-
aryfirvöld sett ákveðna fyrir-
vara um að ríkið kæmi með
einhverjum hætti að fjár-
mögnun nauðsynlegra fram-
kvæmda. Að sögn Kristins
Jóns Jónssonar, formanns
Héraðssambands Vestfirðinga
(HSV), var á fundinum reynt
að ná fram sem gleggstum
upplýsingum þannig að flest-
um yrði ljóst hver staðan væri.

Liðlega þrjátíu manns sátu
fundinn sem haldinn var á
Hótel Ísafirði og var farið
rækilega yfir stöðu mála varð-
andi undirbúning mótsins.
Héraðssamband Vestfirðinga
boðaði til fundarins en auk
forsvarsmanna þess voru á
fundinum fulltrúar í lands-
mótsnefndinni hér vestra,
bæjarfulltrúar í Ísafjarðarbæ
og fulltrúar frá UMFÍ.

Sæmundur Runólfsson,
framkvæmdastjóri UMFÍ,
ræddi almennt um landsmót
og starfið í kringum þau.
Helsta umræðuefni fundarins
var þó fyrirhugað landsmót
2004 og þau íþróttamannvirki
til stæði að reisa vegna þess.
Einkum vildu menn fá að vita

hvað bæjarstjórn ætlaði sér í
þeim efnum og eins hvar um-
rædd mannvirki skyldu vera.
Bæjarfulltrúar grein fyrir
stefnu bæjarins í málinu og
skýrðu jafnframt frá því að
enn væri margt óljóst en skýr-
ari svör myndu væntanlega
liggja fyrir fljótlega eftir ára-
mót. Töluverðar umræður
voru á fundinum og segir
Kristinn Jón að svo virðist
sem fólk sé mjög áhugasamt
um þetta mál. Langflestir hafi
verið þeirrar skoðunar að ekki
kæmi annað til greina en að
mannvirkin vegna mótsins
yrðu við Skutulsfjörð.

Kristinn Jón segir að menn
hefðu einnig yfirleitt verið
sammála um að málið væri í
góðum farvegi en látið í ljós
áhyggjur yfir því hversu hægt
það gengi og að mikilvægur
tími færi forgörðum. Fram-
undan væri kosningaár og
vitað væri að bæjarstjórnir séu
óvirkar í nokkurn tíma bæði
fyrir og eftir kosningar meðan
verið er að raða saman meiri-
hluta og nýtt fólk að koma sér
fyrir í starfinu.

Ekki þarf minna en tvö ár
til að gera íþróttavöll sem
stenst tilskildar kröfur þar sem
jarðvegurinn þarf að síga og
jafna sig einn vetur áður en
hægt er að ganga frá yfirborð-
inu. Kristinn Jón segir þetta
þó vera í lagi ennþá en hafa
verði í huga að tíminn fram
að landsmóti styttist óðum og

mikið verk sé fyrir höndum.
Gera þarf útboðslýsingu,
bjóða verkið út og semja við
verktaka. Á heildina litið var
þetta góður fundur að mati
Kristins og taldi hann að fólk
hefði fengið svör við spurn-
ingum sínum. Staða mála hjá
landsmótsnefnd og bæjaryfir-
völdum hafi einnig skýrst.

Birna Lárusdóttir, formaður
bæjarráðs Ísafjarðarbæjar,
segir að fundurinn hafi bæði
verið gagnlegur og þarfur.
Þarna hafi menn sest niður,
farið yfir málin og skipst á
skoðunum. Hún segir að í um-
ræðum hafi greinilega komið
fram að fólk óskaði eftir
svörum frá sveitarfélaginu
varðandi stefnu þess í málinu.
Hins vegar væri nú verið að
skoða það allt og ekki væri
von á að línur skýrðust fyrr en
eftir áramót. Að sögn Birnu á
enn eftir að ganga frá kostn-
aðaráætlun vegna þessarar
framkvæmdar allrar og ekki
verður hægt að taka neinar
ákvarðanir fyrr en hún liggur
fyrir.

Gerðar hafa verið úttektir
vegna nauðsynlegra mann-
virkja og staðsetningar þeirra
en nákvæmir kostnaðarút-

Magnús Reynir Guðmundsson í undirbúningsnefnd, Kristinn Jón Jónsson formaður HSV og Björn B. Jónsson formaður
UMFÍ í ræðustól.

reikningar hafa enn ekki farið
fram. Birna segir að unnið sé
að því máli núna en hafa verði
í huga, að þegar bærinn sam-
þykkti landsmótshaldið setti
hann ákveðna fyrirvara um að
ríkið kæmi að fjármögnun
þeirra framkvæmda sem fyrir-
séðar væru af þessu tilefni.
Fyrir liggur að gera þarf nýjan
frjálsíþróttavöll og eins þarf
að koma upp sundlaug í þeirri
lengd sem krafist er á lands-
móti. Varðandi frjálsíþrótta-
völl segir Birna að skoðaðir

hafi verið tveir kostir: Annars
vegar að völlurinn verði við
Skutulsfjörð og hins vegar að
nýtt verði þau mannvirki sem
þegar eru til staðar á Þingeyri.
Hvað varðar framkvæmdir
vegna sundlaugar, þá hafi
komið þar fram spennandi
tillögur en ekki er búið að
taka neina ákvörðun um
hvernig það mál verður leyst.

Birna segir ennfremur að
fram hafi komið í máli fram-
kvæmdastjóra UMFÍ, að ekki
sé óeðlilegt þótt hlutirnir

tækju þennan tíma. Hún segir
að nokkuð hafi þótt standa
upp á Ísafjarðarbæ í þessu
máli en reyndin sé sú, að ekki
hafi verið hægt að vinna málið
hraðar. Töluverður tími hafi
farið í að leita eftir fjármagni
frá ríkisvaldinu. Rætt hafi
verið við flesta þá sem geta
komið að málinu en lítið sé
fast í hendi enn sem komið er.
Þó fengust tíu milljónir á fjár-
lögum til mannvirkjagerðar
vegna landsmótsins.

Pétur Jónsson, Sigurjón Hallgrímsson, Marinó Hákonarson og Guðni G. Jóhannesson
voru á meðal fundargesta.

Breytingar hjá yfirstjórBreytingar hjá yfirstjórBreytingar hjá yfirstjórBreytingar hjá yfirstjórBreytingar hjá yfirstjórn og í starfsliði Menntaskólans á Ísafirðin og í starfsliði Menntaskólans á Ísafirðin og í starfsliði Menntaskólans á Ísafirðin og í starfsliði Menntaskólans á Ísafirðin og í starfsliði Menntaskólans á Ísafirði

Birna tekur við formennsku í skólanefndBirna tekur við formennsku í skólanefndBirna tekur við formennsku í skólanefndBirna tekur við formennsku í skólanefndBirna tekur við formennsku í skólanefnd
Birna Lárusdóttir, formað-

ur bæjarráðs Ísafjarðarbæjar,
var kjörin formaður skóla-
nefndar Menntaskólans á
Ísafirði á síðasta fundi
nefndarinnar. Fyrir einu ári
skipaði ráðherra nefndina til
fjögurra ára en hún kýs sér
formann til eins árs í senn.
Ekki komu fram aðrar tillög-
ur og varð Birna því sjálf-

kjörin. Hún tekur við for-
mennsku nefndarinnar af
Ólafi Helga Kjartanssyni.
Gunnar Þórðarson verður
áfram varaformaður og Elísa-
bet Gunnarsdóttir ritari.

Fyrir nokkru var auglýst eft-
ir tveimur kennurum að skól-
anum. Verður Eyvindur P. Ei-
ríksson ráðinn í stöðu dönsku-
kennara en hann hefur kenn-

sluréttindi. Tvær umsóknir
bárust um stöðu raungreina-
kennara en hvorugur umsækj-
enda hefur kennsluréttindi í
þeim greinum sem auglýstar
voru. Skólanefnd samþykkti
þá tillögu skólameistara að
Kristinn Harðarson verði ráð-
inn leiðbeinandi.

Ástvaldur Björnsson hús-
vörður Menntaskólans á Ísa-

firði verður sjötugur í mars
og verður honum þá sagt
upp störfum. Hann hefur
óskað eftir því að starfa út
skólaárið og er skólameist-
ara heimilt að gera við hann
nýjan samning til hálfs árs
og auglýsa eftir nýjum hús-
verði áður en sá samningur
rennur út.

Kynningarferð Listaháskóla Íslands frestaðKynningarferð Listaháskóla Íslands frestaðKynningarferð Listaháskóla Íslands frestaðKynningarferð Listaháskóla Íslands frestaðKynningarferð Listaháskóla Íslands frestað

Ætlunin að koma á Sólrisu síðar í veturÆtlunin að koma á Sólrisu síðar í veturÆtlunin að koma á Sólrisu síðar í veturÆtlunin að koma á Sólrisu síðar í veturÆtlunin að koma á Sólrisu síðar í vetur
Á haustdögum kom vestur

til Ísafjarðar sendinefnd á veg-
um Listaháskóla Íslands. Er-
indið var fyrst og fremst að
undirbúa kynningu sem fram
átti að fara hér vestra seinustu
helgina í nóvember. Enn hefur
ekkert orðið af kynningunni
né heldur sýningu á Túskild-
ingsóperunni sem nemendur

Listaháskólans ætluðu að
setja hér upp við sama tæki-
færi.

Að sögn Hjálmars Ragnars-
sonar, rektors Listaháskóla Ís-
lands, varð af óviðráðanlegum
ástæðum að fresta þessum fyr-
irætlunum. Bæði komu upp
veikindi meðal þeirra sem
tóku þátt í uppfærslunni og

eins varð röskun vegna þeirrar
óvissu sem ríkti meðan á verk-
falli tónlistarkennara stóð.

Þrátt fyrir að kennarar
Listaháskólans hafi ekki verið
í verkfalli þótti hvorki viðeig-
andi né ráðlegt að sýna óper-
una eða flytja aðra tónlist hér
fyrir vestan meðan tónlistar-
kennarar börðust fyrir bættum

launakjörum. Hjálmar segir
að Listaháskólinn sé þó síður
en svo hættur við ferðina vest-
ur og er nú stefnt að því að
koma á Sólrisuhátíð Mennta-
skólans á Ísafirði.

Fyrirkomulagið verður með
líkum hætti og fyrirhugað var,
að Listaháskólinn mun kynna
það nám sem hann býður.

Fyrirtæki til sölu!Fyrirtæki til sölu!Fyrirtæki til sölu!Fyrirtæki til sölu!Fyrirtæki til sölu!
Til sölu er Vélsmiðja Ísafjarðar ehf., en um

er að ræða fyrirtæki í fullum rekstri.
Nánari upplýsingar um eignina gefur Björn

Jóhannesson hdl., í síma 456 4577.

Sérstæður viðburður á aðventunniSérstæður viðburður á aðventunniSérstæður viðburður á aðventunniSérstæður viðburður á aðventunniSérstæður viðburður á aðventunni

Hópur fólks að setjaHópur fólks að setjaHópur fólks að setjaHópur fólks að setjaHópur fólks að setja
niður blómlaukaniður blómlaukaniður blómlaukaniður blómlaukaniður blómlauka

Undir lok síðustu viku
kom saman stór hópur fólks,
bæði fullorðnir og börn, til
að setja niður blómlauka á
opnu svæði á Flateyri.

Veðrið og umhverfið voru
eins og á vordegi, jörðin
marauð og hitinn kringum

tíu stig.
Laukarnir voru settir nið-

ur á minningarreitnum um
snjóflóðið mikla og þar í
kring. Það mun vera fátítt
að blómjurtir séu gróður-
settar á Vestfjörðum um
miðjan desember.
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Fiskmarkaður
Vestfjarða ehf.

Hafnargötu 56-58 – Bolungarvík

Hárstofan
Aðalstræti 21 – Bolungarvík
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Aðalstræti 24 – Ísafirði

Sól & fegurð ehf.,
Fótaaðgerðarstofan Silfá

Túngötu 3 – Ísafirði

Mánagötu 6 – ÍsafirðiMánagötu 6 – ÍsafirðiMánagötu 6 – ÍsafirðiMánagötu 6 – ÍsafirðiMánagötu 6 – Ísafirði

Basil – fataverslun
Hafnarstræti 14 – Ísafirði

Svæðisútvarp Vestfjarða
Aðalstræti 22 – Ísafirði

Fjórar svipmyndir afFjórar svipmyndir afFjórar svipmyndir afFjórar svipmyndir afFjórar svipmyndir af
jólahaldi og jólavenjumjólahaldi og jólavenjumjólahaldi og jólavenjumjólahaldi og jólavenjumjólahaldi og jólavenjum
Sinn er siður í landi hverju. Ekki nóg

með það, heldur líka á heimili hverju.
Hér á þessum síðum segja fjórar konur
frá undirbúningi jólanna og jólahaldinu
sjálfu. Allar eru þær búsettar á Vestfjörð-
um en baksviðið er ólíkt. Tvær þeirra
eru af erlendu bergi en hinar tvær af ís-

lenskum stofnum. Önnur þeirra síðar-
nefndu er barnfædd í vestfirskum kaup-
stað og búsett þar nú. Hin er upprunnin
í fjarlægum landshluta en býr nú í vest-
firskri sveit. Hverri frásögn fylgir síðan
uppskrift – verði ykkur að góðu og
gleðileg jól!

Dorothee Lubecki ásamt sambýlismanni sínum, Kjartani H. Ágústssyni.

Það eru ekki jól nemaÞað eru ekki jól nemaÞað eru ekki jól nemaÞað eru ekki jól nemaÞað eru ekki jól nema
að Dresdner Christstollenað Dresdner Christstollenað Dresdner Christstollenað Dresdner Christstollenað Dresdner Christstollen

sé komið á borðiðsé komið á borðiðsé komið á borðiðsé komið á borðiðsé komið á borðið
Dorothee Lubecki ferðamálafulltrúi segir frá jólahaldi í ÞýskalandiDorothee Lubecki ferðamálafulltrúi segir frá jólahaldi í ÞýskalandiDorothee Lubecki ferðamálafulltrúi segir frá jólahaldi í ÞýskalandiDorothee Lubecki ferðamálafulltrúi segir frá jólahaldi í ÞýskalandiDorothee Lubecki ferðamálafulltrúi segir frá jólahaldi í Þýskalandi

Ég er oft spurð hvernig jóla-
haldi sé háttað í Þýskalandi.
Stundum er eins og fólk haldi
jafnvel að þar sé yfir höfuð
ekkert haldið upp á jólin. Það
er hins vegar mesti misskiln-
ingur eins og flestir vita. Jóla-
haldið og hefðir í kringum
það eru hins vegar með ýms-
um hætti eftir landshlutum í
hinu stóra Þýskalandi. Þar
hafa svæðisbundnar hefðir
þróast gegnum tíðina en ég
mun láta nægja að segja hér
aðeins frá jólahefðunum inn-
an minnar fjölskyldu. Hún
kemur upphaflega frá Dresden
en eftir að hafa misst allt sitt í
seinni heimsstyrjöldinni bjó
hún fyrst í Berlín og seinna í
Koblenz í Rínardalnum.

Þegar ég hugsa til þess

hvernig ég upplifði jólin þegar
ég var að alast upp, þá kemur
fyrst upp í hugann að jólin
byrjuðu að hluta til í nóvem-
ber. Í Þýskalandi er venja að
halda upp á alls konar helgi-
daga tengda kirkjunni og eru
þeir dagar fleiri en þekkist á
Íslandi. Þannig eru ýmsir
þessara helgidaga tengdir ka-
þólsku kirkjunni sem er ríkj-
andi á svæðinu þar sem ég
ólst upp. En við fengum líka
að njóta frídaga lúthersku
kirkjunnar.

StollenStollenStollenStollenStollen
Fyrsti nóvember er alltaf

frídagur og hefur um aldir ver-
ið hefð að byrja þá jólabakst-
urinn. Á ég þar ekki við smá-

kökubakstur heldur bakstur á
Stollen sem er alveg ómiss-
andi í okkar fjölskyldu. Það
eru ekki jól nema Dresdner
Christstollen sé komið á borð-
ið og þarf að vanda verkið ef
vel á að fara. Helst þarf að
taka allan daginn frá í þennan
bakstur því að Stollendeigið
þarf að hefast í óralangan tíma
aftur og aftur. Síðan er smám
saman verið að blanda út í
rúsínum, möndlum, súkkati
og kryddi. Vinnan við brauð-
gerðina getur tekið allt að hálf-
an dag þar til loks má setja
brauðin í ofninn.

Í Dresden, þar sem Stollen
á uppruna sinn, eru enn þann
dag í dag ekki bökuð eitt eða
tvö Stollen heldur eru þau
bökuð í tugatali og síðan send

til vina og vandamanna. Þar
sem ekki hægt er að baka svo
mikið heima án þess að eld-
húsið verði undirlagt í marga
daga, þá er venjan að kaupa
allt sem þarf, koma því fyrir í
stórum bala og panta tíma í
bakaríinu í nágrenninu. Þar
fær hver og einn að koma með
sína uppskrift sem auðvitað
erfist innan ættanna. Bakarinn
hrærir og bakar síðan eftir ósk-
um hvers og eins.

Okkar fjölskylda hefur alla
tíð verið svo heppin að eiga
góða, gamla vini í Dresden
og enn í dag fær móðir mín
sent heim jólastollen. Hún
hefur því aldrei þurft að baka
sjálf en það gerði amma hins
vegar. Hún er fædd og uppalin
í Dresden og hélt hefðinni við
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eins lengi og hún hafði þrek
til þess. Ég lærði síðan hjá
henni og hef reynt að baka
eftir uppskriftinni hennar og
halda þannig fjölskylduhefðir
í heiðri þrátt fyrir það að vera
komin í nýtt land.

Þess má einnig geta varð-
andi jólastollen, að hefðin er
sú að það sé látið liggja á
tiltölulega köldum stað fram
á aðfangadag enda sagt að
það verði betra eftir því sem
það er látið bíða lengur. Þegar
líður á aðfangadag er Stollen
borið fram og borðað með
kaffinu áður en jólaveislan
sjálf byrjar.

St. MartinSt. MartinSt. MartinSt. MartinSt. Martin
Þegar lyktin af Stollenbak-

strinum er nýfarin úr eldhús-
inu rennur upp mikilvægur
dagur fyrir börnin. Þar sem ég
ólst upp var mikið haldið upp
á dag heilags Marteins, 11.
nóvember, sem var sagður
hafa deilt kápu sinni með fá-
tækum manni sem hann hitti
úti á götu. Til eru margar sögur
og myndir sem lýsa eiga þess-
ari sögu. Í Rínardalnum og
sveitunum í kring er hefð fyrir
gleði og söng að kvöldi 11.
nóvember eða dagana þar í
kring. Menn koma þá yfirleitt
saman í miðjum bæ og þar er
oftast maður á hesti, klæddur
hálfri rauðri kápu, sem á að
vera heilagur Marteinn.

Í fylgd með honum er
hljómsveit og fólk með alls
konar pappírsljósker. Sum
þeirra eru algjör listaverk og
er mikið kapp lagt á að búa
þau til dagana áður en veislan
hefst – í leikskólum, skólum
og heima við. Einnig nota
menn froðunæpur sem í er
tálgað andlit og allt skorið inn-
an úr þeim. Þær eru síðan sett-
ar á staur og kertaljós sett inn
í þær þannig að andlitið sést
vel.

Þegar allt fólkið er komið
saman byrjar gangan um allan
bæ og endar við stóra brennu.
Mikið er sungið og spilað á
leiðinni og finnst hestunum
oftast nóg komið þegar verið
er að nálgast eldinn. Þar er
sungið meira og er þetta ekki
ósvipað og á áramótabrennu
hér á Íslandi. Á leiðinni heim
fá allir krakkar sætar kökur
að gjöf og vaninn er að baka
lítinn karl með pípu í munnin-
um. Kökurnar fást einnig í
öllum bakaríum. Það fylgir
líka sérstakur matur þessum
degi, þ.e. annað hvort Mart-
insgæs eða einhvers konar
kartöflubaka sem er gerð er
úr rifnum, hráum kartöflum
með kryddi, lauki, beikoni og
fleiru sem síðan er bakað í
ofni. Þetta er borðað með epla-
mús og er algjört sælgæti að
mínu mati.

Þegar 1. desember rennur
upp er allt í einu komið jóla-
skraut í stofuna og dagatal
sem minnir okkur á að ekki
eru nema 24 dagar til jóla.
Dagatölin geta verið margvís-
leg og í okkur fjölskyldu var
það þannig, að bróðir minn
og ég fengum saman dagatal
með súkkulaðibitum og daga-
tal með litlum pökkum. Við
þurftum síðan að skiptast á að
opna þau, þ.e. annað okkar

fékk pakka meðan hitt fékk
súkkulaði og svo öfugt næsta
dag. Annars er haldið upp á
aðventudagana líkt og hér og
eru aðventukransar alls staðar
– á heimilum, vinnustöðum
og í skólum, svo eitthvað sé
nefnt.

Heilagur Nikulás ogHeilagur Nikulás ogHeilagur Nikulás ogHeilagur Nikulás ogHeilagur Nikulás og
Knecht RuprechtKnecht RuprechtKnecht RuprechtKnecht RuprechtKnecht Ruprecht

Einn dagur enn er mikil-
vægur þegar líður að jólum.
Það er 6. desember, dagurinn
þegar heilagur Nikulás birtist
ásamt fylgdarmanni sínum,
Knecht Ruprecht. Nikulás er
góður maður með útlit hins
dæmigerða jólasveins, í rauð-
um fötum og með hvítt skegg
og kemur með nammi og smá-
pakka handa börnunum. Kne-
cht Ruprecht hins vegar er
ljótur, svartur karl sem á það
til að hirta óþekka krakka.

Kvöldið fyrir 6. desember
er venjan að hver setur sinn
skó, finpússaðan og glans-
andi, fram í anddyri í von um
nammi eða litlar gjafir í hann.
Oft hefur Nikulás verið notað-
ur til að aga börnin og man ég
vel eftir að mamma notaði
þetta tækifæri til að reka okkur
í tiltektir á þessum tíma. Ef
börnin létu illa var þeim hótað
að þau fengju trjágrein í skó-
inn. Það er svipað og kartöfl-
urnar sem lenda stundum í
íslenskum skóm.

Oft eru haldnar Nikulás-
veislur sem eru svipaðir uppá-
komur og litlu jólin hérlendis.
Veisluhald er þá í skólum, á
vinnustöðum, í sjúkrahúsum
og á elliheimilum og jafnan
eru þá sagðar sögur, sungið
og fleira gert til gamans.
Drukkið er kaffi og borðað
mikið af smákökum.

JólaskrautJólaskrautJólaskrautJólaskrautJólaskraut
Mikið var haldið upp á

hefðbundið jólaskraut heima
hjá okkur. Til eru heilu þorpin
í Þýskalandi sem hafa í fjölda
ára framleitt jólaskraut og
leikföng. Þau eru nálægt
landamærunum að Póllandi
og Tékklandi og voru þessar
vörur meira útbreiddar í fyrr-
verandi Austur-Þýskalandi
heldur en þar sem ég ólst upp.
En þar sem fjölskyldan mín
var frá Dresden var þeim hefð-
um haldið og var okkar jóla-
skraut mest þaðan. Auk þess
voru stjörnur úr hálmi (Stroh-
sterne) búnar til á hverju ári
og notaðar sem skraut á jóla-
tréð.

Heima var mikið föndrað
og venja að búa til jólagjafir-
nar sjálfur. Í okkar fjölskyldu
var það lengi vel fastur liður
að gefa að minnsta kosti eitt-
hvað heimatilbúið. Þar voru
herbergin oft lokuð öðrum og
stemmingin í kringum þetta
allt saman er mjög eftirminni-
leg. Ástandið versnaði síðan
yfirleitt síðustu dagana fyrir
jól því allt átti að vera tilbúið
í tíma en það klikkaði nú samt
stundum.

JólahaldiðJólahaldiðJólahaldiðJólahaldiðJólahaldið
Nokkrum dögum fyrir að-

fangadag var farið út í skóg til
að sækja jólatré. Yfirleitt voru

skógræktarsvæði opin og
maður fékk að rölta þar í gegn
og velja sér tré. Við fórum
yfirleitt saman fjölskyldan og
þið getið rétt ímyndað ykkar
hvað við vorum lengi að velja.
Þar sem um mikið úrval var
að ræða var erfitt að komast
að sameiginlegri niðurstöðu.
Annað hvort var tréð of lítið
eða of stórt, eða það var með
of mörgum greinum eða of
fáum til að hægt væri að koma
kertunum og jólaskrautinu
fyrir.

Þegar loksins var búið að
finna rétta jólatréð var haldið
heim á leið og þegar við sett-
um það upp, þá sáum við yfir-
leitt að það var skakkt eða
gallað á einhvern hátt. Það
gerði hins vegar ekkert til,
málið var að við höfðum valið
það í sameiningu.

Á aðfangadagsmorgun var
svo jólatréð sett upp og
skreytt. Kertin voru mikilvæg
og alltaf lifandi. Þegar búið
var að skreyta var farið að
laga matinn og venja er að
borða síldarkartöflusalat og
pylsur á aðfangadagskvöld.
Þegar það var allt tilbúið var
yfirleitt smáhlé og smám sam-
an tíndust til jólagjafir sem
settar voru undir jólatréð. Þá
var drukkið kaffi og þegar

Stollen var komið á borðið,
þá vissu allir jólin voru komin.

Yfirleitt fórum við í messu
eftir kaffið. Það er mjög
skemmtilegt og hátíðlegt um
jólin. Mikil samkoma er í
kirkjunni og þar hittir maður
margt fólk. Svo er haldið heim
að nýju og kveikt á kertunum
á jólatrénu. Lokað var inn í
stofu þangað til bjöllurnar
hringdu. Þá máttu allir koma
inn. Við vorum að venju frekar
hátíðlega klædd og byrjuðum
yfirleitt á því að drekka
kampavínsglas. Stundum vor-
um við með lifandi tónlist og
síðan voru jólapakkarnir opn-
aðir. Þegar búið var að opna
jólapakkana var farið í alls
konar spil og oft fengum við
ný borðspil í jólagjöf sem
héldu okkur uppteknum öll
jólin. Það voru notalegar
stundir en góðar bækur áttu
líka alltaf vel við okkur. Síld-
arsalatið var borðað milli spila
og vakað langt fram á nótt.

Jóladagur er aðaldagurinn í
Þýskalandi. Þá er mikið lagt í
matarveislur og hefð fyrir jóla-
gæs eða þá Karpfen sem er
eldisfiskur. Hann er mjög
vinsæll í Þýskalandi og fleiri
löndum en mér hefur aldrei
líkað við hann og man eftir
mörgum fiskum á floti í bað-

kerinu heima. Jólunum lýkur
síðan þann þrettánda (Drei-
königstag) og þá er jólaskraut-
ið tekið niður og jólatrjánum
hent.

Ég læt hér að lokum fylgja
með uppskrift af hinu um-
rædda „Dresdner Christstoll-
en“. Það er um að gera að
gefa sér nægan tíma við bakst-
urinn á því og svo verður það
helst að bíða í nokkrar vikur
áður en það er borðað.

Dresdner ChriststollenDresdner ChriststollenDresdner ChriststollenDresdner ChriststollenDresdner Christstollen

400 g rúsínur
150 g kúrenur
4 msk romm

Þessu er blandað saman og
látið standa yfir nótt.

75 g orangeat
75 g súkkat

Þetta er fínhakkað.

250 g möndlur
möndludropar (3)

Hýðið er tekið af möndlun-
um og þær malaðar.

1 kg hveiti
ger
dálítill sykur
mjólk eftir þörfum (u.þ.b.
hálfur lítri)

Gerdeig er búið til, látið hef-
ast og bíða um 20 mínútur.

150 g sykur
1 tsk salt (eða saltað smjör)
sítrónuhýði, raspað
450 g smjör (brætt á lágum
hita)

Þessu eru öllu blandað sam-
an og síðan sett saman við
gerdeigið sem búið er að und-
irbúa. Hnoðað vel saman og
látið hefast á hlýjum stað um
20 mínútur. Þá er bætt við
rúsínum og kúrenum, möndl-
um, súkkati og orangeat.
Hnoðað vel og látið hefast í
20 mínútur. Deiginu er síðan
skipt í tvo til þrjá hluta og
mótuð brauð úr þeim. Brauðin
eru sett á bökunarpappír á
bökunarplötu og látin standa
á hlýjum stað í 20 mínútur.
Ofninn er hitaður í 200-210°C
og brauðin bökuð í 60-80 mín-
útur. Þegar brauðin eru bökuð
eru þau tekin úr ofninum og
bráðið smjör (um 50 g) borið
á þau heit. Flórsykri er síðan
stráð yfir.

Stollen þarf að pakka vel
inn og geyma á köldum stað
fram að jólum. Í Þýskalandi
er hefð að baka Stollen í byrj-
un nóvember og byrja að
borða það á jóladag.

Daðey Steinunn Einarsdóttir ásamt dóttur sinni Örnu Kristínu Arnarsdóttur.

Hrifin af föstumHrifin af föstumHrifin af föstumHrifin af föstumHrifin af föstum
hefðum og jólasiðumhefðum og jólasiðumhefðum og jólasiðumhefðum og jólasiðumhefðum og jólasiðum
– segir Daðey S. Einarsdóttir í Bolungarvík um jólahaldið á heimilinu– segir Daðey S. Einarsdóttir í Bolungarvík um jólahaldið á heimilinu– segir Daðey S. Einarsdóttir í Bolungarvík um jólahaldið á heimilinu– segir Daðey S. Einarsdóttir í Bolungarvík um jólahaldið á heimilinu– segir Daðey S. Einarsdóttir í Bolungarvík um jólahaldið á heimilinu
Daðey er fædd og upp-

alin í Bolungarvík en
bjó á árunum 1980-98 á
suðvesturhorni landsins.

Fyrir rúmum þremur
árum flutti hún aftur

heim ásamt manni sín-
um, Arnari Smára

Ragnarsyni, og börnum

þeirra, Örnu Kristínu,
Erni Steini og Daða.

Hún rekur ásamt fjöl-
skyldu sinni Fiskverk-

unina Vík. Hér segir hún
frá tilhögun jólahaldsins

á slóðum stórfjöl-
skyldunnar í Bol-

ungarvík.

Það er yndislegt að vera
komin aftur heim og ekki hvað
síst til þess að geta notið að-
ventunnar hér. Fyrir sunnan
fannst mér alltaf eins og ég
væri að fara á mis við eitthvað
enda svo margt skemmtilegt
sem gerist á þessum tíma í
stórfjölskyldu minni hér í Bol-
ungarvík.

Ég er afskaplega hrifin af
föstum hefðum og góðum
jólasiðum. Á æskuheimili
mínu var t.d. alltaf kveikt ljós
í öllum herbergjum þegar
klukkan sló sex á aðfangadag
og geymslan var ekki undan-
skilin. Það var einnig fastur
siður að pabbi fór með okkur
börnin til ömmu og afa á að-
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fangadag þar sem okkur var
boðið upp á súkkulaði og kök-
ur. Ég tel það mjög mikilvægt
að ala börnin upp við fasta
siði og ákveðnar hefðir þar
sem það veitir þeim öryggi og
gefur þeim einnig fallegar
minningar.

Í byrjun aðventu hengjum
við upp í eldhúsinu tvíreykt
hangikjöt frá Jólahúsinu í
Eyjafirði, sem gefur dásam-
legan jólailm. Það er mjög
freistandi að fá sér bita annað
slagið með laufabrauði. Mér
finnst mjög mikilvægt að vera
snemma búin að hinum hefð-
bundna undirbúningi til þess
að geta notið alls þess skemm-
tilega sem er á boðstólum í
desember. Sérstaklega finnst
mér þó mikilvægt að geta gert
eitthvað skemmtilegt með
börnum eins og að baka og
föndra. Eftir að við fluttum
vestur eyðum við Sigrún mág-
kona mín vanalega einum
eftirmiðdegi með börnunum
og gerum með þeim pipar-
kökuhús okkur öllum til mik-
illar ánægju.

Hér fyrr á árum skreyttum
við á Þorláksmessu en í seinni
tíð hefur orðið mikil breyting
á því hjá okkur, sérstaklega
eftir að börnin fæddust. Fljót-
lega í desember erum við nán-
ast búin að skreyta í öllum
skúmaskotum og það eina
sem þá er eftir, er að skreyta
sjálft jólatréð. Hvað jólabakst-
ur varðar er það breytilegt hve-
nær hann fer fram á heimilinu.
Ætlunin er að sjálfsögðu að
ljúka honum snemma en það
tekst nú því miður ekki alltaf.
Fjöldi smákökusorta er mis-
jafn. Sumar baka ég ár eftir ár
en hef jafnframt mikla þörf
fyrir að prófa einhverja nýja
og gómsæta fyrir hver jól.
Uppáhaldskökurnar eru Söru
Bernhardtskökur sem þó eru
stundum bakaðar milli jóla og
nýárs.

Sá atburður á aðventunni
sem ég hlakka einna mest til
er skötuveislan á Þorláks-
messu á heimili Gumma bróð-
ur míns og Ásu konu hans.
Þar hittumst við fimm bol-
vískar fjölskyldur og snæðum
saman skötu og tilheyrandi.
Um verkun skötunnar sjá
bræður mínir Hrólli og
Gummi af mikilli snilld. Mikil
spenna ríkir ætíð um það hvort
skatan sé nógu sterk eða jafn-
vel alltof sterk. Þeim hefur að
sjálfsögðu ávallt tekist vel til.
Það sem gerir þó útslagið að
skatan smakkist vel eru góm-
sætu kartöflurnar og flotið frá
ömmubróður okkar, Hálfdáni
Einarssyni.

Nonni, yngsti bóðir minn,
mætir svo með íslenskt
brennivín í forláta ullarsokk
en Runólfur Pétursson, frændi
okkar, sér um að gæða okkur
á koníaki með kaffinu. Okkar
hlutverk er svo að sjá um kon-
fektið. Eftir skötuveisluna á
Þorláksmessu er svo fyrsta
eiginlega jólaboðið þar sem
öll fjölskyldan, u.þ.b. 30
manns, hittist á heimili Nonna
bróður og Sigrúnar konu hans
í tilefni afmælis Sigrúnar.

Margar góðar minningar
eru úr foreldrahúsum enda
systkinahópurinn stór og mik-
ill spenningur fyrir jólin. Það

var t.d. stór stund á aðfanga-
dag í lífi okkar systkinanna
þegar Gummi afi, Hrólfur
bróðir hans og Geiri föður-
bróðir minn komu með gjafir-
nar af Grundunum. Þeir komu
ávallt um kaffileytið og við
biðum spennt úti í glugga og
horfðum á þá bera stóra ferða-
tösku inn með gjöfunum til
okkar.

Á jóladag borðar svo fjöl-
skylda mín saman í hádeginu.
Áður fyrr var það hjá foreldr-
um okkar en núna í seinni tíð
höfum við systkinin tekið við
og bjóðum þeim. Í ár eru það
systur mínar á Ísafirði, Jó-
hanna og Þóra, sem halda boð-
ið.

Við erum frekar vanaföst
varðandi jólamatinn á að-
fangadag, sérstaklega aðal- og
eftirrétt, og má segja að við
séum nánast með það sem var
á æskuheimilum okkar begg-
ja. Hvað forréttinn varðar höf-
um við þó verið tilbúin að
breyta til. Mig hefur alltaf
langað mikið til að gera Ris à
L´manda þar sem mér finnst
hann ljúffengur en ég veit að
það fæst ekki samþykki fyrir
því að skipta á honum og
heimatilbúna ísnum. Ég hef
þó í huga að hafa hann á borð-
um í hádeginu á aðfangadag.

Bestu óskir um gleðilega
jólahátíð.

Rækjur með gráð-Rækjur með gráð-Rækjur með gráð-Rækjur með gráð-Rækjur með gráð-
osta- og perusósuosta- og perusósuosta- og perusósuosta- og perusósuosta- og perusósu

(uppskrift miðuð við sex manns)(uppskrift miðuð við sex manns)(uppskrift miðuð við sex manns)(uppskrift miðuð við sex manns)(uppskrift miðuð við sex manns)

600 g rækjur
safi úr einni sítrónu
120 g gráðostur
150 g majónes
150 g sýrður rjómi
4 niðursoðnir peruhelmingar
3 msk svartur kavíar

Hellið sítrónusafanum yfir
rækjurnar og setjið þær í sex
skálar. Bræðið gráðostinn og
kælið hann. Hrærið majónesi
og sýrðum rjóma saman við
ostinn. Saxið perurnar smátt
og bætið þeim saman við sós-

una. Hellið sósunni yfir rækj-
urnar og skreytið með kavíar
og sítrónusneið. Gott er að
setja salatblað með.

LéttreykturLéttreykturLéttreykturLéttreykturLéttreyktur
lambahryggurlambahryggurlambahryggurlambahryggurlambahryggur

Hryggurinn látinn í kalt vatn
í pott og kalt vatn látið fljóta
yfir hann. Soðinn við vægan
hita í ca. 30 mínútur á kg.

SykurgljáiSykurgljáiSykurgljáiSykurgljáiSykurgljái
út á hrygginnút á hrygginnút á hrygginnút á hrygginnút á hrygginn

1 bolli strásykur
50 g smjörlíki
2-3 msk sætt sérrý
4-5 msk tómatsósa

Allt brætt saman á pönnu og
hellt yfir hrygginn rétt áður
en hann er borinn fram.

MeðlætiMeðlætiMeðlætiMeðlætiMeðlæti

brúnaðar kartöflur
soðið grænmeti
rauðkál og sulta
brún sósa að vild
ananasrjómasósa
appelsín og maltöl
rauðvín

AnanasrjómasósaAnanasrjómasósaAnanasrjómasósaAnanasrjómasósaAnanasrjómasósa
¼ l rjómi, þeyttur
1 msk majónes
niðursoðinn ananas í litum
bitum

VanilluísVanilluísVanilluísVanilluísVanilluís
með möndlumeð möndlumeð möndlumeð möndlumeð möndlu

½ l rjómi
3 msk sykur
3 stk egg
2 tappar vanillrdropar
1 afhýdd mandla
(brytjað suðusúkkulaði)

Egg og sykur þeytt vel
saman. Rjóminn er þeyttur sér
og síðan öllu blandað saman
með sleif. Að síðustu eru van-
illudroparnir settir út í. Sett í
skálar og möndlunni laumað
út í eina. Mikilvægt er að setja
skálarnar strax í frysti svo að
ísinn verði ekki gulur neðst.

Sýð hangikjötið á ÞorláksmeSýð hangikjötið á ÞorláksmeSýð hangikjötið á ÞorláksmeSýð hangikjötið á ÞorláksmeSýð hangikjötið á Þorláksme
yfir gólfin – og svo mega jóyfir gólfin – og svo mega jóyfir gólfin – og svo mega jóyfir gólfin – og svo mega jóyfir gólfin – og svo mega jó

– segir Helga Guðný Kristjánsdóttir,– segir Helga Guðný Kristjánsdóttir,– segir Helga Guðný Kristjánsdóttir,– segir Helga Guðný Kristjánsdóttir,– segir Helga Guðný Kristjánsdóttir,
húsfreyja í Botni í Súgandafirðihúsfreyja í Botni í Súgandafirðihúsfreyja í Botni í Súgandafirðihúsfreyja í Botni í Súgandafirðihúsfreyja í Botni í Súgandafirði

skreyta tréð. Ævinlega er farið
í messu kl. 18 í Suðureyrar-
kirkju þar sem við Björn
syngjum bæði með kirkjukór-
num og eftir messu er síðan
er haldið heim að borða. Á
jóladag í fyrra fórum við í
Holt í messu og það vona ég
að verði að hefð. Sjálf var ég
vön að fara í messu heima í
Ölfusinu á jóladag.

Yfir jólin fáum við venju-
lega töluvert af góðum gestum
í heimsókn, ýmist í mat eða
kaffi, og alltaf er einhver hjá
okkur í hangikjöti á jóladag.
Daginn fyrir gamlársdag held
ég svo Agöthu Christie partí
en nafnið kemur til vegna þess
að stundum gerast undarlegir
hlutir þegar þetta boð er hald-
ið. Hefur það t.d. gerst að hús-
freyjan hefur þurft að bíða óra-
tíma eftir gestunum sem koma
þá jafnvel í kolrangri röð mið-
að við það sem vænta mátti.
Það eru sem sagt þrjár vinkon-
ur mínar sem koma með fjöl-
skyldur sínar en ég ber fyrir
þau kjötsúpu og kaffi, smá-
kökur og tertu á eftir.

Á gamlársdag fer fjölskyld-
an í messu kl. 18 á Stað og
eftir að búið er að skjótast
heim til að borða er haldið
aftur út á Suðureyri til að vera
við brennuna sem byrjar þar
kl. 20. Þegar fer að draga úr
bálinu höldum við heim að
nýju til að borða desertinn,
horfum á áramótaskaupið og
förum svo á Ísafjörð til að
horfa á flugeldana um mið-
nættið. Heimsækjum þá gjar-
nan vini okkar í Kjarrholtinu
og erum komin heim einhvern
tímann um nóttina. Á nýárs-
dag fáum við gesti til okkar í

Bakkárholti í Ölfusi og á
sína fjölskyldu þar. Hún

flutti vestur árið 1982
eftir að leiðir þeirra

Björns höfðu legið
saman á Bændaskólan-

um á Hvanneyri. Flestir
sem til þekkja vita að

Helga Guðný situr aldrei
auðum höndum og er
virk í margvíslegu fé-

lagsstarfi, auk þess sem
hún er mikil handvinnu-

og föndurkona. En
hvernig er jólaundirbún-

ingnum háttað hjá
henni?

Í Botni í Súgandafirði
búa hjónin Helga Guðný
Kristjánsdóttir og Björn

Birkisdóttir ásamt
fjórum börnum sínum,

Fanný Margréti, Sindra
Gunnari, Aldísi og

Hólmfríði Maríu. Þar
stunda þau búskap

ásamt foreldrum Björns
og bróður, þeim Birki
Friðbertssyni og Guð-

rúnu Fanný Björns-
dóttur, sem búa ásamt

Svavari syni sínum í
Birkihlíð.

Helga Guðný er frá

Fljótlega í byrjun desember
reyni ég að finna tíma fyrir
smá bakstur hér og smá bakst-
ur þar. Ég baka alltaf svona
tíu til fimmtán tegundir – van-
illuhringi, hálfmána, gyðinga-
kökur og spesíur og svo prófa
ég einhverjar nýjar uppskriftir.
Þannig geta fjölskylda og vin-
ir nartað í smákökur allan
mánuðinn. Ég baka ekki mjög
margar tertur fyrir jólin en allt-
af hvíta og brúna lagköku.
Einn sunnudag í desember
kemur vinkona mín í heim-
sókn með börnin sín, vinir
krakkanna koma líka og við
bökum piparkökur og skreyt-
um þær. Þetta er mjög gaman,
tekur auðvitað dálítinn tíma
og eldhúsið í rúst á meðan, en
alveg þess virði.

Ég þríf ekki mikið fyrir jólin
þar sem ég tel miklu gáfulegra
að gera það á vorin. Ég reyni
alltaf að finna mér tíma til að
búa sjálf til jólagjafirnar handa
systkinum mínum og vinkon-
um. Og jólakortin – núna læt

ég ljósprenta fyrir mig myndir
og texta (smá annáll fyrir árið)
og þarf þá bara að skrifa á
umslögin.

Elsta barnið, Fanný Mar-
grét, er núna au pair í Belgíu
þannig að það eru ýmsar
breytingar á heimilinu. Hún
hefur alltaf sett upp jólaserí-
urnar innanhúss en það verk-
efni fær nú sonurinn, Sindri
Gunnar. Fjölskyldan er meira
og minna í tónlistarskóla og í
nokkrum kórum þannig að
það fer mikill tími í æfingar
fyrir tónleika í desember og
aðventufagnaði. En auðvitað
er mjög gaman að taka þátt í
þessu öllu. Svo eru sauðfjár-
sæðingar og tilhleypingar til-
heyrandi í desember. En það
er meira deildin hans Björns.
Á Þorláksmessu sýð ég hangi-
kjötið, renni yfir gólfin og svo
mega jólin koma.

Á aðfangadag förum við
hjónin í trjálundinn hér rétt
hjá og náum okkur í grenitré
en svo taka krakkarnir við og

Einn diskur til viðbótarEinn diskur til viðbótarEinn diskur til viðbótarEinn diskur til viðbótarEinn diskur til viðbótar
fyrir þá sem eiga ekkertfyrir þá sem eiga ekkertfyrir þá sem eiga ekkertfyrir þá sem eiga ekkertfyrir þá sem eiga ekkert

– Barbara Gunnlaugsson segir frá því hvernig– Barbara Gunnlaugsson segir frá því hvernig– Barbara Gunnlaugsson segir frá því hvernig– Barbara Gunnlaugsson segir frá því hvernig– Barbara Gunnlaugsson segir frá því hvernig
jólahaldi er háttað í hennar heimalandi, Póllandijólahaldi er háttað í hennar heimalandi, Póllandijólahaldi er háttað í hennar heimalandi, Póllandijólahaldi er háttað í hennar heimalandi, Póllandijólahaldi er háttað í hennar heimalandi, Póllandi

Barbara Gunnlaugs-
son er fædd í Gdynia í
Póllandi árið 1970 en

hefur búið á Íslandi
síðan 1994. Hún er gift

Einari Gunnlaugssyni og
eiga þau saman Kolfinnu

Brá sem er á fjórða ári
en fyrir á Barbara

dótturina Patriciu sem er
tólf ára. Barbara hefur

undanfarin ár rekið
Efnalaugina Albert á
Ísafirði og er eigandi

þess fyrirtækis. Aðspurð

um jólahald í Póllandi
segir hún að það sé

nokkuð mismunandi eftir
landshlutum en í helstu

megindráttum mjög svipað
víðast hvar. Varðandi
vatnakarpann í upp-

skriftinni sem Barbara
leggur fram skal þess

getið, þar sem ekki mun
auðvelt að afla sér þess
fiskjar hérlendis, að vel

má nota í staðinn t.d. lax
eða silung og fleiri fisk-

tegundir.

Fyrir aðventuna eru búin til
ljósker sem krakkarnir fara
með til kirkju kl. 6 á morgnana
alla daga aðventunnar og
kveikja þau á ljóskerunum í
kirkjunni. Þegar 5. desember
rennur upp, þá pússa öll börn
skóna sína og setja þá síðan
út í glugga enda er þá von á
heilögum Nikulási sem kemur
og gefur þeim eitthvað gott í
skóinn. Ólíkt því sem gerist á
Íslandi, þá er þetta er eini
dagurinn sem krakkarnir fá í
skóinn. Jólatré er keypt nokkr-

um dögum fyrir jól og fá
krakkarnir að velja það með
foreldrum sínum.

Um svipað leyti fara menn
að huga að matnum á aðfanga-
dag en þá er vaninn að hafa
karp (vatnakarpa) og ýmsar
aðrar fisktegundir í matinn,
svo sem lax, silung, þorsk,
síld og  fleiri. Vatnakarparnir
eru keyptir nokkrum dögum
fyrir jól og geymdir lifandi
heima fram að 23. desember.
Þá eru búnir til tólf fiskréttir
sem eru borðaðir á aðfanga-

dag en kjöt er aldrei borðað
þennan dag.

Þegar lagt er á borð á að-
fangadag er haft einum disk
meira en þarf og er það gert
fyrir þá eiga hvorki mat né
fjölskyldu. Þegar fyrsta stjarn-
an sést á himni gefur fólk hvert
öðru oblátur og lætur fylgja
með óskir um gleðileg jól.
Síðan er byrjað að borða og á
eftir fiskréttunum er vanaleg-
ast frómas í eftirmat. Þegar
borðhaldi er lokið kemur jóla-
sveinninn í heimsókn og færir
öllum gjafir. Síðan er drukkið
kvöldkaffi með kökum og
smákökum en síðan er farið í
messu á miðnætti. Á jóladag
er yfirleitt borðuð fyllt önd
með eplum, sveskjum og
brúnkáli.

Barbara bætir því við að
appelsínur, mandarínur og
hnetur í skál séu meðal þess
sem einkenni jólin í Póllandi
og ein þeirra hefða sem þykja
ómissandi. En hvernig heldur
hún upp á jólin á Íslandi – eru
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á Þorláksmessu, renniá Þorláksmessu, renniá Þorláksmessu, renniá Þorláksmessu, renniá Þorláksmessu, renni
svo mega jólin komasvo mega jólin komasvo mega jólin komasvo mega jólin komasvo mega jólin koma

miðdegismat, hangikjöt með
tilheyrandi.

Helga lætur fylgja upp-
skriftir að þeim mat sem er á
hennar borðum á aðfanga-
dagskvöld en segist sjálf ekki
nota uppskriftir mikið nema
rétt til að styðjast við. Í fyrra
var hún með reyktan lax með
piparrótarrjóma og melónu í
forrétt en gerir ráð fyrir að
sleppa honum í ár þar sem
hann féll ekki alveg í kramið
hjá yngsta liðinu.

Í aðalrétt er hún með gljáð-
an hamborgarhrygg með syk-
urbrúnuðum kartöflum, epla-
salati, rifsberjahlaup og rauð-
káli í aðalrétt og rjómabúðing
sem desert.

HamborgarhryggurHamborgarhryggurHamborgarhryggurHamborgarhryggurHamborgarhryggur
fyrir 6 mannsfyrir 6 mannsfyrir 6 mannsfyrir 6 mannsfyrir 6 manns

1,6 kg hamborgarhryggur
með beini
2 l vatn
1 laukur
10 svört piparkorn
4 negulnaglar

SykurgljáiSykurgljáiSykurgljáiSykurgljáiSykurgljái

2 msk sætt sinnep
2 msk hunang
2 msk púðursykur

Hamborgarhryggurinn sett-
ur í vatn ásamt grófsöxuðum
lauknum og pipar. Suðan er
látin koma upp rólega. Soðið
við vægan hita í 35 mínútur.
Látið kólna örlítið en síðan
fært upp á grind og látið kólna
í 20 mínútur. Sykurgljáinn
hrærður saman og penslaður
á hrygginn sem er settur í
180°C heitan ofn í 10 mínútur.

Sett á fat og skreytt með ana-
nas og kokteilberjum.

SósaSósaSósaSósaSósa

8 dl soð af hryggnum
50 g hveiti
50 g  smjör
1-2 dl rjómi
sósulitur

Lagið smjörbollu úr smjöri
og hveiti og bakið upp soðið.
Bætið í rjóma í lokin og sósulit
eftir smekk (athugið að minn-
ka soðið og bæta í vatni ef
það er of salt).

SykurbrúnaðarSykurbrúnaðarSykurbrúnaðarSykurbrúnaðarSykurbrúnaðar
kartöflurkartöflurkartöflurkartöflurkartöflur

1 kg kartöflur
6 msk sykur
50 g smjör
2-3 msk vatn eða malt

Kartöflurnar soðnar og
flysjaðar. Sykurinn brúnaður
á pönnu og smjörinu bætt í.
Hrært í með sleif og því næst
er vökvanum bætt í. Hrært
þar til allt hefur samlagast.
Kartöflurnar settar út á pönn-
una. Látið malla við vægan
hita í 5 mínútur. Hrært varlega
í á meðan.

EplasalatEplasalatEplasalatEplasalatEplasalat

8 valhnetur
3 epli
20-25 vínber
2 dl sýrður rjómi
smásletta af þeyttum rjóma
örlítill sykur ef vill

Eplin eru afhýdd, hreinsuð
og skorin í smábita. Hneturnar

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

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

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

Egg og sykur þeytt vel sam-
an. Matarlímið sett í kalt vatn
og látið blotna upp. Mesta
vatninu hellt af og matarlímið
brætt yfir vatnsbaði (eða í ör-
bylgjuofni, passa að það sjóði
ekki). Blandað saman við
eggjahræruna ásamt vanill-
unni. Látið kólna örlítið.
Rjóminn er þeyttur og blandað
varlega saman við. Síðast er
ávöxtunum bætt í. Makka-
rónukökurnar eru muldar, sett-
ar í skál og búðingnum hellt
yfir. Skreytt með súkkulaði-
laufum, þeyttum rjóma og
ávöxtum.

eru grófsaxaðar, vínberin
skorin í tvennt og steinarnir
fjarlægðir. Sýrða rjómanum
og rjómanum blandað varlega
saman við.

RjómabúðingurRjómabúðingurRjómabúðingurRjómabúðingurRjómabúðingur

4  egg
3 dl sykur
½ l rjómi
5 blöð matarlím.
½ tsk vanilludropar
ávextir að eigin vali, ferskir
eða niðursoðnir
makkarónukökur (ef vill)

Þrymur ehf.
– vélsmiðja –

Suðurgötu 9 – Ísafirði

Netagerð
Vestfjarða hf.

Grænagarði – Ísafirði

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

Vífilfell ehf.
Suðurgötu – Ísafirði

Helga Guðný ásamt fjölskyldu sinnu. F.v. Aldís Þórunn, Sindri Gunnar, Björn, Helga Guðný og Hólmfríður María.

Auglýsendur athugið!
Fyrsta blað BB á nýju ári kemur

út fimmtudaginn 3. janúar

jólahefðir og siðir tveggja
þjóða sameinaðar á heimil-
inu?

Við fjölskyldan erum með
nokkuð hefðbundið, íslenskt
jólahald. Fyrsta desember
hengjum við upp jóladagatal
þar sem á hanga litlir smá-
pakkar fyrir hvern dag fram
að aðfangadegi. Þrettán dög-
um fyrir jól setja krakkarnir
síðan skóinn út í glugga eins
og hefð er fyrir á Íslandi. Á
Þorláksmessu er jólatréð
skreytt og á aðfangadag borð-
um við klukkan sex en fyrir
matinn gefum við hvert öðru
oblátur og óskum hvert öðru
gleðilegra jóla. Við höfum
yfirleitt hamborgarhrygg eða
rjúpur í matinn á aðfangadags-
kvöld og á eftir er frómas með
möndlu. Síðan opnum við
pakkana og hringjum til Pól-
lands þegar líður á kvöldið.
Þá förum við í  kaffi og endum
kvöldið á að fara í kaþólsku
kirkjuna hér á Ísafirði. Á jóla-
dag er síðan fjölskylduboð hjá

ömmu.

Vatnakarpi í hlaupiVatnakarpi í hlaupiVatnakarpi í hlaupiVatnakarpi í hlaupiVatnakarpi í hlaupi

vatnakarpi 1200-1400 g
3 stórir laukar
2 gulrætur
2 nípur
2 lárviðarlauf
allrahanda, bara smávegis
salt
pipar
1 tsk matarlím

Afhreistrið fiskinn og hrein-
sið, fjarlægið innyflin en
hreinsið fiskinn ekki að innan.
Flakið hann og saltið. Látið
bíða í hálfa klukkustund. Sker-
ið niður lauk, hreinsið græn-
metið, fiskhausinn og það sem
er hægt er að nýta af innyfl-
unum. Setjið í pott með köldu
vatni (u.þ.b. 1½ l). Bætið út í
kryddi og látið sjóða. Þegar
suðan er komin upp eru fisk-
flökin sett út í og allt látið
malla við vægan hita í um 10-
20 mínútur. Fiskurinn er settur

á frekar djúpt fat og raðað
þannig að upprunaleg lögun
hans haldist (hausinn með).
Soðið er síað (ef það er meira
en ½ lítri er það látið sjóða
aðeins lengur), bætið út í salti
og pipar eftir smekk. Bætið
matarlími smám saman út í
fisksoðið og setjið það síðan
yfir fiskinn. Skreytið með gul-
rót og hyljið fatið þar til bera
á fiskinn fram.

ValmúafrærúllaValmúafrærúllaValmúafrærúllaValmúafrærúllaValmúafrærúlla
Deig
500 g hveiti
300 g sykur
210 g smjörlíki
3 eggjarauður
300 ml mjólk
30 g ger
rifinn sítrónubörkur
salt
smjör
brauðmylsna

Fylling
500 g valmúafræ
300 g sykur

2 msk hunang
1 msk smjör, ríflega
2 eggjahvítur (þeyttar)
vanillusykur
210 g rúsínur
300 g saxaðar valhnetur
1 msk fínsaxaður, sykurhúð-
aður appelsínubörkur

Sykurbráð
300 g flórsykur
1 msk sítrónusafi
1-2 msk sjóðandi vatn

1 egg til penslunar

Hreinsið valmúafræin, tak-
ið hýðið af þeim með heitu
vatni og látið bíða yfir nótt.
Næsta dag er deigið hnoðað
og látið hefa sig. Þurrkið val-
múafræin í sigti og hristið
nokkrum sinnum í þeim.
Bræðið smjör í potti, bætið út
í sykri, valmúafræjum, hun-
angi, valhnetum og appelsínu-
berki. Steikið þetta allt við
vægan hita í nokkrar mínútur
og hrærið í á meðan. Kælið
og setjið síðan þeyttar eggja-

hvítur saman við. Skiptið
deiginu og fræblöndunni í þrjá
hluta, fletjið síðan hvern hluta
út með smávegis hveiti. Jafnið
síðan fræblöndunni yfir deig-
ið, rúllið því upp og setjið í
aflöng kökuform (brauð-
form). Vefjið endana undir
deigið. Látið rúllurnar hefa
sig á hlýjum stað og hyljið

þær með klút, penslið þær
síðan með eggi blandað
saman við 1 tsk mjólk.
Bakið við um 180° hita í
35-40 mínútur. Athugið
með tannstöngli hvort deig-
ið er fullbakað. Látið kólna
í formunum, takið síðan
rúllurnar úr þeim og setjið
sykurbráð yfir þær.

Barbara Gunnlaugsson.
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Bessastaðir á Álftanesi við Faxaflóa væru engu að síður
einn af merkustu stöðum íslenskrar þjóðarsögu þótt svo

hefði ekki viljað til, að þar yrði aðsetur forseta lýðveldis-
ins. Þetta gamla og nýja höfðingjasetur virðist undarlega

vel í sveit sett í ljósi líðandi daga þeirra sem nú byggja
Ísland. Örskammt frá ys og þys höfuðborgar; samt langt í

burtu. Túnið, fjaran, fuglalífið. Einu sinni átti Snorri
Sturluson Bessastaði. Hér stendur Bessastaðastofa eins

og hún hefur gert í hálfa þriðju öld, og áður konungs-
garðurinn, bústaður danska konungsvaldsins á Íslandi,

með réttu eða röngu táknmynd útlendra kúgara en núna
er staðurinn tákngervingur íslenskrar þjóðar með

íslenskan þjóðhöfðingja.
Það er auð jörð og hlýtt í veðri á vetrarmorgni. Fáir á

ferð á Álftanesvegi. Enginn sést á ferli við Bessastaði.
Bóndinn eflaust kominn frá gegningum. Grímur Thom-
sen situr væntanlega í skrifstofu sinni við ljóðasmíð en

grái frakkinn hangir á snaga í anddyrinu. Hrafnhetta læð-
ist um ganga. Jón Hreggviðsson á Rein kveður við raust
einhvers staðar í undirdjúpunum. Manni finnst varla við

hæfi að koma akandi á sjálfrennireið á þennan stað. Væri
ekki réttast að parkera við vegamótin og ganga heim til

bæjar? Nei, það kemur enginn gangandi að Bessastöðum

síðan í Móðuharðindum. Gestir koma ríðandi í blám
kápum en þénarar staðarins róa yfir fjörðinn.

Bóndinn á Bessastöðum á því Herrans ári 2001 er kom-
inn langa leið. Kominn frá Ísafirði með viðkomu á Þing-

eyri og síðan í skólum syðra og ytra, á Alþingi, í ríkis-
stjórn. Allir sem setið hafa Bessastaði frá stofnun lýð-
veldis hafa átt langa leið að baki. Farsæla ferð um tor-

sóttan veg og sigursæla baráttu á ýmsum vettvangi.
Vegferð Ólafs Ragnars Grímssonar hófst vestur á Ísa-

firði á dögum seinni heimsstyrjaldar, eins og Íslendingar
af bjartsýni sinni kalla þann ófrið sem aðrar þjóðir nefna

heimsstríð númer tvö. Nú situr hann Bessastaði.
Við ræðum saman í bókaherbergi; annar drekkur te,

hinn kaffi. Báðir narta í smákökur öðru hverju. Sveinn
Björnsson stendur við Packardinn fræga fyrir hálfri öld á

ljósmynd uppi í hillu og fylgist með. Ja margt hefur nú
breyst, hugsar hann. Sveinn var líka af

vestfirskum stofni. Ólafur Ragnar Grímsson lítur til
 baka, til þeirra ára þegar Sveinn Björnsson var að móta

embætti hins íslenska þjóðhöfðingja en lífið fyrir vestan,
bæði mildi þess og harka, að móta ungan dreng sem átti

langan veg fyrir höndum hingað til Bessastaða. Eða er
það ekki rétt, að lengi búi að fyrstu gerð?

Jólaviðtal Bæjarins besta við Ólaf Ragnar Grímsson, forseta ÍslandsJólaviðtal Bæjarins besta við Ólaf Ragnar Grímsson, forseta ÍslandsJólaviðtal Bæjarins besta við Ólaf Ragnar Grímsson, forseta ÍslandsJólaviðtal Bæjarins besta við Ólaf Ragnar Grímsson, forseta ÍslandsJólaviðtal Bæjarins besta við Ólaf Ragnar Grímsson, forseta Íslands

Leiðin langa frá ÍsafirLeiðin langa frá ÍsafirLeiðin langa frá ÍsafirLeiðin langa frá ÍsafirLeiðin langa frá Ísafir
„Mannlífið á Vestfjörðum

var ríkur þáttur í uppeldi mínu
og mótaði lífssýn mína þegar
í æsku“, segir Ólafur Ragnar.
„Ég var alinn upp til tíu ára
aldurs á tveimur stöðum, á
Ísafirði og á Þingeyri. Móðir
mín var berklaveik og glímdi
við mikla erfiðleika í þeim
veikindum og var langdvölum
á sjúkrahúsum, bæði á Vífils-
stöðum og á Akureyri. Þess
vegna ákváðu foreldrar mínir
þegar ég var þriggja ára að ég
skyldi vera hjá afa mínum og
ömmu á Þingeyri. Þar var ég
að mestu leyti í sex eða sjö ár.
Svo kom ég aftur til Ísafjarðar
og var þar í skóla einn vetur
en síðan fluttum við suður.

En þó að ég væri kominn
suður, þá settu Ísafjörður,
Þingeyri og Vestfirðir áfram
sterkan svip í heimilislíf, sam-
ræður og allar frásagnir. Iðu-
lega var rætt um fólk og við-
burði á Vestfjörðum, sagðar
sögur, vinir pabba og mömmu
að vestan komu í heimsókn;
langt fram á unglingsár voru
Ísafjörður og Þingeyri stór
hluti af mínu lífi. Reyndar fór
ég á hverju sumri vestur til
afa og ömmu á Þingeyri allt
fram til þrettán ára aldurs. Og
á þeim aldri var ég eitt sumar
í Kaupfélaginu á Þingeyri,
með Guðmundi Ingvarssyni,
sem þá kom þar til verka korn-
ungur maður og hefur búið á

Þingeyri síðan.
Við höfum oft rifjað það

upp, að þetta hafi verið merki-
legur tími þarna í Kaupfélag-
inu, því að Guðmundur var
aðeins rúmlega tvítugur og
okkar elstur. Síðan voru tveir
aðrir, Eiríkur sonur kaupfé-
lagsstjórans og Elías. Þeir
voru unglingar, ég aðeins
þrettán ára. Árin vestra eru í
minningunni frábær tími, og í
þessu umhverfi, bæði á Þing-
eyri og Ísafirði, voru þjóð-
málin mjög fyrirferðarmikil.
Tveggja heima sýn

– Á þessum tíma var póli-
tíkin fyrir vestan miklu harðari
en hún er núna, þegar segja
má að hennar verði helst vart
í jólablöðum stjórnmálaflokk-
anna. Nú ert þú ungur drengur
á mjög pólitísku heimili hjá
Grími rakara bæjarfulltrúa,
mjög kröftugum baráttu-
manni. Varð drengurinn mjög
var við pólitíkina og þjóð-
málabaráttuna í föðurgarði?

„Ég naut þess að kynnast
ólíkum sjónarhornum. Pabbi
var um áratugi í forystusveit
Alþýðuflokksins á Ísafirði, sat
þar í bæjarstjórn og átti þátt í
mörgum framfaramálum í
bænum. Hann tók að sér að
annast byggingu Sundhallar-
innar og Húsmæðraskólans á
sínum tíma og hafði mikil af-
skipti af útgerðarmálum. Afi

minn, Ólafur Ragnar, var hins
vegar gegnheill íhaldsmaður
og alla sína ævi traustur að-
dáandi Jóns Þorlákssonar, Ól-
afs Thors og Bjarna Bene-
diktssonar. Hann starfaði í
smiðjunni hjá Guðmundi J.
Sigurðssyni á Þingeyri og
flestir sem þar voru, bæði
Guðmundur og Matthías son-
ur hans, voru einnig traustir
liðsmenn Sjálfstæðisflokks-
ins.

Þannig hafði ég tveggja
heima sýn á þjóðmálin strax í
æsku og var mjög áhugasamur
um kosningar. Ég man skýrt
eftir fyrstu alþingiskosning-
unum sem Þorvaldur Garðar
Kristjánsson fór fram í eftir
að Ásgeir Ásgeirsson var
kosinn forseti, aukakosning-
um í Vestur-Ísafjarðarsýslu ár-
ið 1952. Ég tók að mér að
bera minnismiða upp á senuna
til Þorvaldar frá Höskuldi Ól-
afssyni, sem þá var banka-
stjóri Verzlunarbankans í
Reykjavík og hafði komið
vestur á firði til að hjálpa Þor-
valdi.“

„Þú færð ekki að„Þú færð ekki að„Þú færð ekki að„Þú færð ekki að„Þú færð ekki að
selja þetta blað“selja þetta blað“selja þetta blað“selja þetta blað“selja þetta blað“

„Á Ísafirði kynntist ég því
að glíman gat verið grimm,
deilur harðar og oft var hvasst.

Viðtal: Hlynur Þór Magnússon.  Nýjar ljósmyndir: Kjartan Þorbjörnsson (Golli)Viðtal: Hlynur Þór Magnússon.  Nýjar ljósmyndir: Kjartan Þorbjörnsson (Golli)Viðtal: Hlynur Þór Magnússon.  Nýjar ljósmyndir: Kjartan Þorbjörnsson (Golli)Viðtal: Hlynur Þór Magnússon.  Nýjar ljósmyndir: Kjartan Þorbjörnsson (Golli)Viðtal: Hlynur Þór Magnússon.  Nýjar ljósmyndir: Kjartan Þorbjörnsson (Golli)
Ég man til dæmis eftir því að
einu sinni ætlaði ég að slást í
hóp félaga minna, nokkurra
stráka, og selja málgagn Sjálf-
stæðisflokksins. Þá voru
flokksblöðin seld en ekki
gefin eins og fór að tíðkast
seinna. Þetta var ein helsta
aðferð okkar til að ná í vasa-
peninga. Aðallega voru það
strákar sem seldu blöðin og
það myndaðist biðröð fyrir
framan afgreiðsluna sem var í
sama húsi og bókabúð Matt-
híasar Bjarnasonar. Svo kom
að mér í biðröðinni og þá leit
afgreiðslumaðurinn upp,
horfði á mig dálítið brúna-
þungur og spurði: Ert þú ekki
sonur Gríms rakara? Jú, ég
játaði því. Þá sagði hann af
bragði: Þú færð ekki að selja
þetta blað. Og mér var vikið
úr biðröðinni.

Þannig kynntist ég því ung-
ur strákur, að nokkur fórnar-
kostnaður gat verið í því fólg-
inn hvar faðir minn stóð í
stjórnmálunum“, segir Ólafur
og brosir við. „Kannski má
segja að ég hafi bætt þetta
upp í forsetakosningunum
1952 því þá var pabbi um-
boðsmaður fyrir Ásgeir Ás-
geirsson á Ísafirði. Stuðnings-
menn Ásgeirs gáfu út öflugt
blað sem selt var um allt land.
Ég naut góðrar aðstöðu við

að selja það á Ísafirði og man
vel hvað það gaf mér góð sölu-
laun. Auðvitað varð ég ein-
dreginn stuðningsmaður Ás-
geirs í þeim kosningum!

Já, það er alveg rétt, að í
uppeldinu kynntist maður því
að þjóðmálaumræðan var rík-
ur þáttur í lífi fólks vestra og
hélt áfram að vera það í hinu
vestfirska samfélagi hér syðra.
Menn fylgdust vel með mál-
efnum fyrir vestan. Persónur
sem voru þekktar í bæjarlífinu
á Ísafirði héldu áfram að lifa
sínu lífi við matarborðið
heima hjá mér og í stofunni á
kvöldin. Pabbi hafði yndi af
því að segja sögur af Hagalín
og Vilmundi lækni og Stebba
skó og öðrum góðum mönn-
um fyrir vestan. Oft var lýst
ítarlega hörðum deilum fyrr-
um um uppbyggingu Ísafjarð-
ar og atvinnumálin og kosn-
ingabaráttuna. Þessu kynntist
ég öllu mjög vel.“

Mýkt og harkaMýkt og harkaMýkt og harkaMýkt og harkaMýkt og harka

„Kjartan læknir, mikill
forystumaður Sjálfstæðis-
flokksins – sem felldi Hanni-
bal á sínum tíma eins og menn
muna og það var nú ekki heigl-
um hent – hann var mikill
vinur fjölskyldunnar. Og í
raun og veru lífgjafi minn.

Mamma átti mig heima í Tún-
götunni. Fæðingin var erfið
og ég var ekki með miklu lífs-
marki þegar ég kom í heiminn.
Kjartan kallaði þá eftir tveim-
ur bölum, setti heitt vatn í
annan og kalt vatn í hinn og
færði snáðann á milli þessara
bala til að koma lífi í hann.
Pabbi og mamma töldu alltaf
að Kjartan hefði bjargað lífi
mínu. Fyrir það voru þau hon-
um ævinlega þakklát og ég
hef alltaf hugsað til hans með
mikilli hlýju. Þannig var það
á Ísafirði, að þrátt fyrir stjórn-
málin, þrátt fyrir harðar deilur,
þá tengdist fólk sterkum vina-
böndum. Menn gerði sér skýra
grein fyrir mikilvægi hvers
einstaklings í samfélaginu. Og
þegar öllu er á botninn hvolft,
þá held ég að hagur Ísafjarðar
og Vestfjarða hafi verið öllum
svo nákominn, að það hafi í
raun og veru yfirskyggt allar
deilur.

Svona var þetta líka í Dýra-
firði. Þó að menn deildu hart,
svo sem Eiríkur kaupfélags-
stjóri og Magnús Amlín, þó
að menn tækju miklar lotur
og allt þorpið fylgdist með og
mikill hiti væri í kosningum,
þá var það hagur Þingeyrar
og Dýrafjarðar sem öllu skipti.
Það er einmitt þessi umhyggja
fyrir Vestfjörðum, fyrir fólk-
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Ísafirði til BessastaðaÍsafirði til BessastaðaÍsafirði til BessastaðaÍsafirði til BessastaðaÍsafirði til Bessastaða
inu í sjávarbyggðunum, fyrir
mannlífinu í fjörðunum milli
fjallanna, sem hefur fylgt mér
sem vegarnesti frá æsku.“

HeimsóknirHeimsóknirHeimsóknirHeimsóknirHeimsóknir
vestur á firðivestur á firðivestur á firðivestur á firðivestur á firði

– Hvernig hefur þér fundist
að koma á heimaslóðir mörg-
um áratugum seinna, leiðin
langa að baki, litli drengurinn
úr Túngötunni á Ísafirði orð-
inn forseti Íslands, vestfirsku
fjöllin og firðirnir enn á sínum
stað þótt annað hafi breyst,
förunautarnir ekki piltarnir á
Þingeyri heldur Margrét Þór-
hildur Danadrottning, Silfur-
torgið enn á sínum stað á Skut-
ulsfjarðareyri þótt umgerðin
hafi breyst …?

„Það var mér kært að koma
á Vestfirði skömmu eftir að
ég var kjörinn forseti. Ég mat
það mikils að Vestfirðingar
lögðu á það kapp að ég kæmi
í heimsókn á Vestfirði á fyrstu
vikum í embætti. Að mörgu
leyti var það rökrétt að hefja
leikinn á mínum bernskuslóð-
um. Þær hlýju mótttökur sem
við Guðrún Katrín fengum
munu fylgja mér ævilangt. Ég
hef síðan komið vestur við
ýmis önnur tækifæri.

Eins og þú nefndir, þá er
kannski einna minnisstæðust
heimsóknin í maí 1998 þegar
við Guðrún Katrín buðum

Margréti Danadrottningu og
Hinriki prins vestur á firði.
Veðrið var dálítið hráslagalegt
þannig að fjöllin og firðirnir
voru tignarleg og drungaleg.
Það hafði djúp áhrif á Margréti
að skynja landslagið með
þessum hætti. Síðan var
mannfjöldinn á Silfurtorginu
á Ísafirði slíkur þegar við
komum þangað, að telja má
nokkuð einstætt í sögu bæjar-
ins; þetta var bæði hátíðlegt
og alþýðlegt. Síðan hefur oft
komið fram í samræðum við
Margréti drottningu hvað
henni er þessi ferð eftirminni-
leg; einstök náttúra, móttökur
fólksins og gömlu húsin á Ísa-
firði gáfu henni nýja sýn á
Ísland.

Síðast kom ég vestur á Ísa-
fjörð á Sjómannadaginn nú í
sumar. Mér þótti vænt um að
sjómannasamtökin skyldu
bjóða mér að koma og flytja
ræðu á þessum degi. Ég gerði
mér hins vegar grein fyrir því,
að það gæti orðið nokkuð snú-
ið að fjalla um málefni sjó-
manna og sjávarútvegsins fyr-
ir vestan, en ég reyndi að gera
það á þann hátt að það gæti
verið bæði Vestfirðingum og
sjávarútveginum í heild til
styrktar.

Mér hefur þótt gott að eiga
Vestfirði að þessi ár sem ég
hef verið forseti. Mér þykir
vænt um samræðurnar sem

ég hef átt við fjölmarga Vest-
firðinga, bæði þá sem hafa
komið hingað á Bessastaði og
aðra sem ég hef rætt við í
síma eða hitt við önnur tæki-
færi. Það hefur treyst tengslin
við fólkið vestra og gert mér
kleift að að fylgjast með þeim
vandamálum sem þar er tekist
á við, velta þeim fyrir mér og
reyna að leggjast á árar þegar
þurft hefur.

Ég held að þrátt fyrir erfið-
leika geti Vestfirðingar horft
bjartsýnir og sókndjarfir til
nýrra tíma og tækifæra, auð-
linda sem að mestu eru enn
ónýttar. Þá vísa ég einkum til
sögunnar, menningar og minja
í einstakri náttúru sem í sam-
einingu gera Vestfirði að
töfralandi fyrir ferðamenn. Ég
hef stundum sagt, að Vestfirðir
séu varasjóður íslenskrar
ferðamennsku, yfirskyggt
svæði sem menn eiga eftir að
uppgötva, en geymir svo fjöl-
breytilegt landslag og einstakt
mannlíf að það hefur alla burði
til þess að geta orðið öflugur
þátttakandi í ferðaþjónustu
21. aldarinnar.“

Ekki aðeins „opin-Ekki aðeins „opin-Ekki aðeins „opin-Ekki aðeins „opin-Ekki aðeins „opin-
berar heimsóknir“berar heimsóknir“berar heimsóknir“berar heimsóknir“berar heimsóknir“
– Í þessum ummælum birt-

ist enn áhugi þeirra sem gegnt
hafa embætti forseta Íslands
á málefnum landsins alls,
þjóðarinnar allrar til sjávar og

sveita, og þá ekki síst þess
manns sem nú gegnir embætt-
inu eins og fjölmargar heim-
sóknir hans til fólksins um
land allt bera vitni um …

„Eftir að ég tók við embætti
hef ég reynt eftir föngum að
rækta sambandið við lands-
byggðina. Ég ákvað snemma
að veita þeim byggðarlögum
sem ættu undir högg að sækja
forgang í mínum heimsókn-
um. Bæði vildi ég gefa íbúun-
um tækifæri til þess að taka
saman höndum og meta sína
heimabyggð í sameiningu og
líka vildi ég vekja athygli
þjóðarinnar allrar á því merka
starfi sem víða væri unnið og
þeim athyglisverðu nýmælum
sem finna mætti á fjölmörgum
sviðum á landsbyggðinni. Ég
vildi reyna að haga því svo til,
að þessar heimsóknir efldu
byggðarlögin, ykju þeim
sjálfstraust og gæfu þeim til-
efni til að koma á framfæri
sjónarmiðum sínum og fram-
tíðarsýn.

Á þessum fimm árum sem
liðin eru hef ég víða farið um
landið og haft af því ómælda
ánægju og fróðleik, heimsótt
marga hulduheima íslenskrar
náttúru og mannlífs, kynnst
merkilegri nýsköpun og sókn-
dirfsku, stundum við mót-
drægar aðstæður, og síðast en
ekki síst hef ég átt þess kost
að ræða við fjölmarga ein-

staklinga. Ég hef ekki aðeins
heimsótt byggðarlögin með
þeim hætti sem stundum er
nefndur „opinber heimsókn“
heldur líka sótt fjölmargar
samkomur af ýmsu tilefni; af-
mælishátíðir og aðra merkis-
daga á ævi byggðarlaga, eftir-
minnilegar leiksýningar og
óperuflutning, og svo mætti
lengi telja. Allar þessar heim-
sóknir hafa aukið mér skilning
á fjölbreytni íslensks mannlífs
og náttúru.“

„Á rauðu ljósi“„Á rauðu ljósi“„Á rauðu ljósi“„Á rauðu ljósi“„Á rauðu ljósi“
á Ísafirðiá Ísafirðiá Ísafirðiá Ísafirðiá Ísafirði

– Mætti hér ef til vill víkja
að annarri heimsókn af allt
öðru tagi, sem er Ísfirðingum
afar minnisstæð? Það var
þegar tveir af kunnustu sonum
Ísafjarðar fóru um landið „á
rauðu ljósi“ seint á níunda
áratug nýliðinnar aldar og
héldu almennan fund í Al-
þýðuhúsinu á Ísafirði ...

„Þetta var merkileg ferð.
Kannski sérstaklega vegna
þess að búið var að banna allt
flug yfir landinu vegna óveð-
urs. Engu að síður fréttum við
að sá frækni flugmaður, sem
víða flaug um Vestfirði á þeim
árum við erfiðar aðstæður,
ætlaði að fljúga vestur. Við
gerðum okkur ljóst, að ef við
færum ekki með, þá skipti
engu hvað við teldum okkur

til málsbóta; við yrðum sagðir
kjarklausir. Og þannig lögð-
um við í þetta ferðalag, flug-
um vestur og lentum en gerð-
um okkur enga grein fyrir því
hvað veðrið var illvígt. Vélin
renndi beint inn í skýlið og
það var ekki fyrr en við kom-
um út úr því að við fundum að
það var ekki stætt. Mig minnir
að Finnbogi Hermannsson
hafi sagt mér síðar, að hann
hafi orðið svo hræddur þegar
hann horfði á lendinguna að
hann hafi orðið að snúa sér
undan.

Eftir þetta var skemmtilegur
fundur í Alþýðuhúsinu á Ísa-
firði, eftirminnilegur fundur í
troðfullu húsi, þar sem Hall-
dór Hermannsson átti ekki
síður hlutdeild í fundinum en
við sem vorum langt að kom-
nir. Og í minningunni er þessi
fundur ágætur vitnisburður
um sterka lýðræðishefð, opna
umræðu, kjarkinn til skoðana-
skipta, sem lengi hefur loðað
við Vestfirðinga. Og kannski
gert það að verkum, að margir
sem slitið hafa barnsskónum
vestra og mótaðir eru af þessu
umhverfi hafa verið djarftæk-
ari í umræðunni, látið meira
að sér kveða, verið reiðubúnir
til að láta skoðanir sínar í ljós,
sækja á brattann og tefla á
tvær hættur. Fundurinn var í
anda þessarar hefðar og í
minningunni þykir mér gam-
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an að hafa tekið þátt í honum
– þó að ég ætli nú ekki að
ræða hér framhaldið af því
ferðalagi! Enda erum við báðir
komnir til annarra verka.“

Arfleifð og lyndisfarArfleifð og lyndisfarArfleifð og lyndisfarArfleifð og lyndisfarArfleifð og lyndisfar
VestfirðingaVestfirðingaVestfirðingaVestfirðingaVestfirðinga

– Oft er talað um kraftinn í
Vestfirðingum, þessa áræðni
og baráttugleði – er það til-
viljun að hlutfallslega mjög
margir Vestfirðingar hafa
komist til áhrifa og æðstu met-
orða í íslensku samfélagi –
eða er þetta einfaldlega ein-
hver þjóðsaga?

„Nú hefur engin saman-
burðarrannsókn verið gerð á
þessu, svo að erfitt er að sann-
reyna að hve miklu leyti þessi
mynd sem hefur fylgt Vest-
firðingum er rétt – að þeir hafi
sótt til áhrifa og verið miklir
baráttumenn á sviði þjóðmála.
En þó er alveg ljóst að Vest-
firðir hafa allt frá upphafi ís-
lenskrar sjálfstæðisbaráttu
fóstrað öfluga baráttumenn á
vettvangi þjóðmála.

Jón Sigurðsson, leiðtogi
sjálfstæðisbaráttunnar, var
fæddur og uppalinn á Hrafns-
eyri við Arnarfjörð. Þeir Skúli
Thoroddsen og Hannes Haf-
stein, helstu leiðtogar sjálfs-
tæðisbaráttunnar um aldamót-
in 1900 komu mikið við sögu
í þjóðmálabaráttu Vestfjarða,
báðir sýslumenn á Ísafirði.
Síðan komu menn eins og
Haraldur Guðmundsson og
Vilmundur Jónsson, öflugir
baráttumenn fyrir almanna-
tryggingum, heilbrigðiskerfi
og þeirri almennu velferð sem
nú er talin sjálfsagður þáttur í
okkar samfélagi en var það
ekki á fyrstu áratugum 20.
aldarinnar. Og í kjölfar þeirra
komu Sigurður Bjarnason frá
Vigur og Hannibal Valdimars-
son, sem voru hvor með sínum
hætti miklir baráttumenn,
báðir ritstjórar og alþingis-
menn.

Ef við förum nær í tímanum,
þá má nefna Matthías Bjarna-
son, Steingrím Hermannsson,
Jón Baldvin Hannibalsson,
Sighvat Björgvinsson, sem
voru ráðherrar, og Þorvald
Garðar Kristjánsson sem var
forseti Alþingis. Marga fleiri
mætti nefna úr þessari vösku
sveit sem sett hefur lit á ís-
lenskt stjórnmálalíf. Ógerlegt
væri að skrifa sögu Íslendinga
síðustu 150 árin, sögu þjóð-
málabaráttunnar, sögu sjálf-
stæðisbaráttunnar, sögu þeirra
umbyltinga sem íslensk þjóð
hefur farið í gegnum, án þess
að Vestfirðingar komi þar við
sögu með afgerandi hætti.

Það væri fróðlegt að velta
því fyrir sér hvað það er í
umhverfinu, í uppeldinu, í
samspili náttúrunnar og at-
vinnulífsins, sem mótað hefur
lyndisfar Vestfirðinga, gert þá
svona ódeiga við nýmæli og
ofurefli, hvort sem það voru
nú dönsk stjórnvöld á tímum
Jóns Sigurðssonar, Skúla
Thoroddsens og Hannesar
Hafstein, eða önnur öfl síðar-
meir.

Allt er þetta arfleifð Vest-
firðinga, verðmæt saga sem
fjórðungurinn og fólkið eiga.
Undanfarið hefur oft verið

vikið að menningartengdri
ferðaþjónustu. Þar eiga Vest-
firðingar mikinn fjársjóð – í
túlkun sögunnar, fornrar og
nýliðinnar, á þann hátt að
mannlífið í fjórðungnum verði
ekki síður forvitnilegt fyrir þá
sem þangað koma heldur en
náttúran sjálf og umhverfið.“

Veganestið að heimanVeganestið að heimanVeganestið að heimanVeganestið að heimanVeganestið að heiman

– Nú falla öll vötn til Dýra-
fjarðar, var eitt sinn sagt.
Skyldi snemma hafa dregið
til þess sem verða vildi, skyldi
drengurinn úr Túngötunni á
Ísafirði, unglingurinn í Kaup-
félaginu á Þingeyri, hafa sýnt
sérstaka forystuhæfileika þeg-
ar á ungum aldri?

„Ég á erfitt með að dæma
um það. En okkur gekk nokk-
uð vel í Kaupfélaginu þetta
sumar þó við værum allir ung-
ir. Bændurnir sem komu að
versla eða leggja inn afurðir
kvörtuðu ekki. En allt þetta
mannlíf fyrir vestan, og þá á
ég ekki bara við þetta tiltekna
sumar, heldur líka fiskvinnsl-
una, vinnuna í saltfisknum,
skreiðarverkunina sem ég
vann líka við á sumrin; náin
samskipti við fólkið á Þing-
eyri, sjómennina, kallana sem
unnu í smiðjunni með afa,
kunningja pabba á Ísafirði,
fólk sem þar var og ég kynnt-
ist; allt hefur það fylgt mér á
lífsleiðinni.

Eftir því sem árin verða
fleiri, eftir því sem ég fer víðar
og hitti fleiri, hvort sem það
eru áhrifamenn í ríkjum heims
eða almenningur, þá verð ég
þakklátari fyrir að hafa vaxið
úr grasi fyrir vestan, bæði í
litla þorpinu á Þingeyri og á
Ísafirði. Að hafa fengið í vega-
nesti lífið á þessum stöðum,
hið nána samspil milli hafsins
og lífsbjargarinnar, milli árs-
tíðanna, hrynjandi sveitar-
starfanna.

Örlög fólksins, hörð lífs-
barátta, frásagnir af þeim sem
hurfu í hafið, samkenndin með
fjölskyldunum, með þeim
sem eftir lifðu, baráttan fyrir
brauðinu, að þurfa á hverju
hausti að heyja sér forða fyrir
veturinn, svíða kindalappir og
hausana sem ég hafði fyrir
starf sem strákur hjá afa og
ömmu svo hægt væri að búa
til sviðasultu fyrir veturinn,
fara á berjamó, taka upp úr
kartöflugarðinum á oddanum
á Þingeyri, fara með pabba og
ná í lunda frá Vigur – hann
keypti tvö til þrjú hundruð
stykki á hverju hausti – og
fara með hann í frystigeymslu
í Íshúsinu og sækja svo fyrir
hverja helgi lunda sem hafður
var í sunnudagsmatinn. Allt
þetta hefur veitt mér næmari
skilning á taktinum í mann-
lífinu, á örlög fólksins, hvort
sem er í bændaþorpi á Ind-
landi eða í Suður-Ameríku;
eða að sjá suma valdamenn
heimsins í ljósi þeirra ein-
staklinga sem settu svip á
mannlífið á Þingeyri eða Ísa-
firði. Sumar persónurnar
ganga nánast aftur í ýmsum
ráðamönnum í veröldinni.“

Samfélagið verðiSamfélagið verðiSamfélagið verðiSamfélagið verðiSamfélagið verði
áfram margslungiðáfram margslungiðáfram margslungiðáfram margslungiðáfram margslungið

– Ef til vill viltu síður nefna
einstök dæmi í þeim efnum ...

„Ja, það gæti verið misskil-
ið. En ég tel það hafa verið
mikla gæfu að alast upp í
þessu návígi, í litlu samfélagi
fyrir vestan þar sem allir
þekktu alla, þar sem örlög
hvers og eins voru öðrum
kunn, og menn fundu, þrátt
fyrir deilurnar um þjóðmálin,
til mjög sterkrar samkenndar.
Þegar ég hef borið þetta saman
við ýmsa sem ég hef kynnst
og unnið með og alist hafa
upp í stórborgum heimsins,
þá sé ég hvað þeir hafa farið
mikils á mis að eiga ekki þetta
jarðsamband sem þorpin fyrir
vestan gáfu mér og hafa gefið
mörgum af minni kynslóð sem
ólust upp á landsbyggðinni.

Þess vegna held ég að það
sé mikið verðmæti fyrir okkur
sem þjóð, að íslenskt samfé-
lag verði áfram margslungið,
á þann hátt að það sé ekki
aðeins höfuðborgarsvæðið,
heldur einnig þorpin og sveit-
irnar um landið allt sem fóstra
nýjar kynslóðir og gefa okkur
þá breidd sem við þurfum á
að halda sem þjóð. Ef Ísland
yrði einungis borgríki, þá yrði
það að mínum dómi miklu
veikbyggðara, fábrotnara og
rótlausara en það hefur verið
fram að þessu.

Eitt af því sem hefur skapað
drifkraftinn í ótrúlegri fram-
sókn Íslendinga á 20. öldinni,
þann ótrúlega árangur sem
þjóðin hefur náð, er einmitt
að kynslóðirnar sem ólust upp
í þorpum og sveitum, hertar í
þeirri lífsbaráttu sem þar er
háð, voru tilbúnar að miðla af
þeirri reynslu á fjölþættum

Með Grími föður sínum á Þingeyri.

starfsvettvangi á höfuðborgar-
svæðinu eða annars staðar. Ég
lít á byggðamálin ekki aðeins
sem hagsmunamál hérað-
anna, fólksins sem býr í fjörð-
unum eða upp til sveita, heldur
líka sem hag allrar þjóðar-
innar.

Oft er að mínum dómi talað
af mikilli skammsýni um fjár-
magn sem fer til byggðamála
rétt eins og það sé eingöngu
hagsmunamál fyrir fólkið sem
býr í einstökum landshlutum.
Það er þjóðhagslegt hags-

Á Þingeyri.
munamál fyrir okkur að byggð
á Íslandi verði fjölbreytt; þar
sem borg, stærri kaupstaðir,
sjávarbyggðir, fámenn þorp
og sveitir blanda mannlífið
og þjóðlífið á skapandi hátt.

Það er í þessu samhengi
sem ég tel að örlög Vestfjarða,
baráttan fyrir bættum hag
Vestfirðinga, sé ekki aðeins
hagsmunamál Vestfirðinga
einna heldur, líkt og baráttan
á Norðurlandi og Austfjörðum
og annars staðar, brýnt hags-
munamál fyrir okkur öll. Ef

við glötum þessum rótum, þá
er það að hluta til eins og að
glata veigamiklum streng í
menningu okkar og þjóðar-
vitund. Uppeldið á Vestfjörð-
um hefur ásamt háskólanám-
inu verið mikilvægasta vegar-
nestið á minni lífsgöngu. Ég
verð ævinlega þakklátur því
góða fólki fyrir vestan sem
tók þátt í því að móta mig í
æsku.“

Á friðarstóli?Á friðarstóli?Á friðarstóli?Á friðarstóli?Á friðarstóli?

– Nú gegnir vestfirski bar-
áttumaðurinn Ólafur Ragnar
Grímsson æðsta embætti ís-
lensku þjóðarinnar – situr þar
á friðarstóli, eins og stundum
er kallað; – kitlar hann ekki
stundum þegar umræður á Al-
þingi eru sem harðastar að
vera nú kominn aftur stundar-
korn í slaginn?

„Nei, í raun og veru ekki.
Ég var búinn að taka þátt í
hinni daglegu baráttu stjórn-
málanna lengi og hafði kynnst
flestum ef ekki öllum þáttum
hennar æðivel. Ég var farinn
að kunna vel þann kveðskap
sem þar er farið með. Ég hef
alltaf verið þannig gerður, að
ég hef þurft að hafa ný og
ögrandi verkefni að glíma við
til þess að finnast lífið vera
spennandi og skemmtilegt.
Mér fannst vera orðið fátt um
slíka drætti á hinum daglega
vettvangi stjórnmálanna. Þess
vegna horfi ég ekki með
neinni eftirsjá til þess tíma.

Hins vegar fylgist ég mjög
vel með og reyni að hlusta á
þá umræðu sem fram fer á
vettvangi þjóðmála; ekki að-
eins á þinginu, heldur einnig
á vettvangi stjórnmálaflokk-
anna, sveitarstjórna og þeirra
hagsmunasamtaka sem starfa
í landinu. Ég tel það afar brýnt
fyrir forsetann að gera það.
Honum ber að fylgjast mjög
náið með stjórnmálalífi og
þjóðmálum. Að því leyti er
það misskilningur að telja að
forsetinn eigi einhvern veginn
ekki að hafa eyru til að hlusta
á það sem fram fer á vettvangi
þjóðmála og stjórnmála. Þvert
á móti er það mjög nauðsyn-
legt, að forsetinn ekki aðeins
hlusti vel á það sem þar er
sagt, heldur kunni líka að
greina hismið frá kjarnanum,
þekki þetta völundarhús svo
vel að hann geti vegið og met-
ið af eigin dómgreind hvað
skiptir máli í þeim efnum.

Þótt forsetinn taki ekki dag-
legan þátt í stjórnmálum, þá á
hann reglubundnar viðræður
við forystumenn ríkisstjórnar-
innar um þau mál sem verið
er að glíma við. Hann tekur
þátt í viðræðum við fjölmarga
fulltrúa erlendra ríkja um ís-
lensk hagsmunamál og ís-
lenskar áherslur. Og svo geta
líka komið þær stundir, eins
og við sjáum úr sögu lýðveld-
isins, að forsetinn þurfi að
stýra stjórnarmyndunarvið-
ræðum og grípa inn í þegar
þinginu mistekst að skapa
farsæla stjórn. Til þess að vera
undir þetta búinn þarf hann
að geta fylgst mjög vel með
og ég hef reynt að gera það.

Þú nefndir að forsetinn sæti
á friðarstóli. Það er að vissu
leyti rétt. En hann situr ekki í
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Með ömmu á Þingeyri.
neinu sérstöku hægindi! Það
má ekki rugla því saman. Og
satt að segja hefur það farið
mjög vaxandi, að óskað er
eftir þátttöku forsetans í fjöl-
þættum atburðum, málþing-
um og samkomum; að hann
leggi margvíslegum málefn-
um lið; ávarpi fundi, þing og
ráðstefnur. Og þá er betra að
forsetinn hafi eitthvað til mál-
anna að leggja!“

Margir leitaMargir leitaMargir leitaMargir leitaMargir leita
til forsetanstil forsetanstil forsetanstil forsetanstil forsetans

„Ég held að það sé í raun og
veru ógerlegt að gegna þessu
embætti án þess að fram komi
áherslur forsetans á ýmsum
sviðum. Þær eru kannski ekki
tengdar hinni daglegu baráttu
á vettvangi þjóðmálanna. Þær
snerta hins vegar hvernig við
metum framtíð okkar sem
þjóðar, hvað við teljum mikil-
vægt, hvernig málum er raðað;
umhverfismálum, málefnum
fjölskyldunnar, hag lands-
byggðar, þróun atvinnulífsins,
svo ég nefni fáein atriði.

Í tíð fyrstu forsetanna var
þjóðlífið með öðrum brag. Þá
skiptist samfélagið upp í harð-
ar pólitískar blokkir. Þar hefur
orðið gjörbreyting á síðustu
tveimur áratugum eða svo.
Mikill fjöldi nýrra samtaka
hefur komið til sögunnar.
Mörg þeirra málefna sem
þjóðin lætur sig miklu varða
snerta ekki beint starfsemi
stjórnmálaflokkanna. Margir
leita til forsetans. Þess vegna
hef ég stundum orðað það svo,

að þótt forsetinn taki ekki þátt
í hinni daglegu önn á vettvangi
stjórnmálanna, þá er ætlast er
til að hann sé virkur þátttak-
andi í hinni breiðu umræðu
um vegferð og framtíð ís-
lenskrar þjóðar, um þau mál-
efni sem fólkið í landinu telur
mikilvæg. Ef forsetinn kæmi
á vettvang ár eftir ár og hefði
ekkert að segja, þá er ég
hræddur um að mörgum
myndi fljótt finnast embættið
vera innantómt.

Ég er sannfærður um að
allur þorri þjóðarinnar vill vita
af því hvað forsetinn er að
hugsa og hvaða áherslur hann
telur mikilvægar. Þess vegna
er meðal annars leitað eftir
því að hann leggi orð í belg.
Ég hef ekki slegið tölu á þau
ávörp og ræður sem ég hef
flutt á umliðnum árum, en það
er oft í hverjum mánuði,
stundum oft í hverri viku.

Ef þessi texti er grandskoð-
aður, þá kemur í ljós, að þar er
að finna margvíslegar áhersl-
ur. Ég hef til dæmis í ferðum
mínum um landið, þegar ég
hef heimsótt byggðarlögin,
reynt að víkja að vanda lands-
byggðarinnar, stöðu atvinnu-
lífs og menntamála og ýmsum
öðrum hagsmunamálum land-
sbyggðarinnar, á þann hátt að
reyna að greina hvað er mikil-
vægt og koma því áleiðis
hvernig fólkið í byggðarlög-
unum getur sameinast um það
að treysta sína framtíð. Þetta
hefur mér fundist ögrandi
verkefni. Mér hefur líka fund-

ist það mjög hollt að hverfa af
þessum vettvangi daglegra
stjórnmála og fá tækifæri til
að horfa á það sem þar gerist
af öðrum sjónarhóli, að skynja
hve stór hluti af því sem verið
er að gera í okkar þjóðfélagi
og hefur mikil áhrif á framtíð
þess fer fram utan við
ákvarðanir eða umfjöllun í
hinum formlegu stofnunum
stjórnmálanna, hvort sem það
er á Alþingi, í sveitarstjórnum
eða stjórnmálaflokkum.

Satt að segja hefur það kom-
ið mér nokkuð á óvart, að átta
mig á því hve hratt þessi breyt-
ing hefur orðið á allra síðustu
árum, hve fjölþætt samfélagið
er orðið og hve öflugir ger-
endur það eru, bæði í menn-
ingarlífi, velferðarmálum,
umhverfismálum, atvinnulífi,
sem hafa áhrif á framtíðar-
þróun íslensks samfélags án
þess að það komi nokkurn
tímann á borð hinna formlegu
ákvarðanastofnana stjórnkerf-
isins. Þótt forsetinn eigi með
réttu ekki að efna til ófriðar
og sitji í þeim skilningi á frið-
arstóli, þá held ég að það sé
mikilvægt að hann sé virkur
þátttakandi með opinn huga,
hógværð og yfirsýn, í því sem
brennur á þjóðinni þegar hugs-
að er til framtíðarinnar.“

Heimsmyndin ogHeimsmyndin ogHeimsmyndin ogHeimsmyndin ogHeimsmyndin og
samfélagið breytastsamfélagið breytastsamfélagið breytastsamfélagið breytastsamfélagið breytast

– Hvernig mætti draga sam-
an þær breytingar sem hafa
orðið á embætti forsetans frá
því að Sveinn Björnsson mót-

aði það í öndverðu og þar til
nú og hvernig hinar miklu
samfélagsbreytingar hafa
ásamt handhöfum embættis-
ins tekið þátt í þeim breyting-
um?

„Það er erfitt að lýsa því í
stuttu máli. Hins vegar var
hlutur Sveins Björnssonar
mjög mikilvægur í því að
móta embættið. Í raun og veru
á eftir að skrá þá sögu eins og
þarf. Hann fékk það verkefni
að fylgja þeim bókstaf sem
stjórnskipun landsins bauð og
klæða embættið í þann búning
sem sæmdi nýfrjálsri þjóð.

Hins vegar var íslenskt
þjóðfélag og eðli alþjóðamála
í tíð Sveins Björnssonar, Ás-
geirs Ásgeirssonar og Krist-
jáns Eldjárns með allt öðrum
hætti en við þekkjum á okkar
tíð. Íslenskt þjóðfélag var
miklu fábrotnara, stjórnmála-
baráttan var harðari og ein-
kenndist af skýrum víglínum
sem settu svip sinn á at-
vinnulífið; fyrirtækin voru
tengd pólitískum flokkum og
verkalýðsfélögin líka. Þessi
blokkaskipting setti nánast
svip sinn á allt þjóðfélagið.
Kalda stríðið var í algleymingi
og alþjóðleg samskipti við
aðra en nágranna okkar í Evr-
ópu eða Bandaríkin voru til-
tölulega fábrotin og sjaldgæf.

Í tíð Vigdísar Finnbogadótt-
ur breyttist þessi heimsmynd
og íslenskt þjóðfélag einnig.
Þær breytingar hafa haldið
áfram í minni tíð og setja nú
forsetaembættinu allt annan
starfsramma en var á fyrstu
áratugum lýðveldisins. Nú er
í þjóðfélaginu, eins og ég
nefndi, mikill fjöldi samtaka
almennings og áhugamanna
sem óskar eftir þátttöku for-
setans í starfsemi sinni með
margvíslegum hætti. Við höf-
um sem þjóð samskipti við
aðrar þjóðir bæði tíðar, nánar
og víðar en á fyrstu áratugum
lýðveldisins. Kalda stríðinu
er lokið og það hefur haft í för
með sér, að sá sess, sem litlar
þjóðir fengu sjálfkrafa vegna
þess hvar þær skipuðu sér í
fylkingu, er horfinn.

Mér finnst það vera mjög
áberandi, að í upphafi 21. ald-
ar er staðan orðin sú, að fá-
mennar og meðalstórar þjóðir
þurfa að hafa mikið fyrir því
að halda sínum hlut, minna á
sig og koma sínum málum
áfram. Í þeim efnum hefur
forsetaembættið orðið virkur
þátttakandi – að tryggja og
styrkja stöðu og hagsmuni
Íslands í samfélagi þjóðanna,
bæði með framgöngu á er-
lendum vettvangi og eins með
viðræðum við þann mikla
fjölda fólks sem hingað kem-
ur.

Hin daglega önn forsetans
er orðin allt önnur á okkar tíð
en var á fyrstu áratugum lýð-
veldisins. Það sést mjög ræki-
lega þegar embættið er skoðað
og verkefnin sem það sinnir
nú borin saman við hina fyrri
tíð. Vandinn er hins vegar sá,
að það er engin forskriftarbók
að því hvernig þetta skuli gert.
Hver og einn forseti hefur orð-
ið að treysta á sína dómgreind
í þessum verkum, sitt eigið
mat, feta sig áfram.“ Fyrir utan Túngötu 3 á Ísafirði.

Myndin í fjölmiðlumMyndin í fjölmiðlumMyndin í fjölmiðlumMyndin í fjölmiðlumMyndin í fjölmiðlum
er takmörkuðer takmörkuðer takmörkuðer takmörkuðer takmörkuð

„Sumir fyrirrennara minna,
eins og Sveinn og Ásgeir og
Kristján, glímdu við mikla erf-
iðleika í stjórnmálalífi þjóð-
arinnar, tíð stjórnarslit, erfiðar
ríkisstjórnarmyndanir, jafnvel
að þurfa sjálfir að mynda rík-
isstjórnir eins og Sveinn
Björnsson þurfti að gera; eða
hóta því að mynda utanþings-
stjórn innan viku eins og
Kristján Eldjárn varð að gera
1980; eða eins og Ásgeir að
beita áhrifum sínum og sam-
böndum við forystumenn
stjórnmálaflokkanna til að
stuðla að myndun varanlegrar
ríkisstjórnar þegar landið
hafði glímt við stjórnarkreppu
í langan tíma.

Nú hefur Alþingi blessun-
arlega tekist á síðari árum að
mynda ríkisstjórnir með far-
sælli hætti, þannig að þessi
þáttur í starfi forsetans hefur
vikið til hliðar, hvort sem hann
á svo eftir að koma aftur á
dagskrá síðar meir. Tíminn
leiðir það í ljós.

Önnur verkefni sprottin úr
því fjölþætta samfélagi sem
við búum í, sem og alþjóðleg,
hafa bæst við verkaskrá for-
setans. Mér hefur fundist það
vera stundum dálítið erfitt en
afar spennandi verkefni, að
feta sig áfram eftir þessari
braut, reyna að leggja þeim
lið sem leita eftir aðstoð.
Margt í störfum forseta Ís-
lands kemur hvergi fram í fjöl-
miðlum. Sú mynd sem birtist
af forsetaembættinu í gegnum
fjölmiðlana er mjög takmörk-
uð enda viðfangsefnin af þeim
toga að fjölmiðlar eru ekki á
vettvangi – trúnaðarsamtöl
við innlenda og erlenda ráða-
menn, samtöl við einstaklinga
og fulltrúa samtaka, sem
koma á fund forsetans; stund-
um fólk með miklar áhyggjur
og persónulega erfiðleika.

Ekkert af þessu er til frá-
sagnar í fjölmiðlum. Mynd
fjölmiðla sýnir aðeins yfir-

borðið; oft er það meira bund-
ið við hátíðleg tækifæri eða
hina formlegri atburði. Þannig
verður þetta auðvitað áfram.

Ef ætti að draga svarið sam-
an í stuttu máli, þá býr for-
setaembættið annars vegar að
þeirri kjölfestu sem er í stjórn-
skipun landsins og þeim hefð-
um sem myndast hafa – þessi
kjölfesta er afar mikilvæg og
hana ber að varðveita – og
hins vegar er embættið í sam-
felldri þróun og tekur breyt-
ingum í takt við þróun íslensks
samfélags og umheimsins.
Vandi hvers forseta er að finna
jafnvægið milli þess að kjöl-
festan sé áfram traust og vera
virkur þátttakandi í örlögum
þjóðarinnar og glímunni við
að treysta hag Íslendinga í
samfélagi þjóðanna.“

Tómstundir ogTómstundir ogTómstundir ogTómstundir ogTómstundir og
friðhelgi einkalífsinsfriðhelgi einkalífsinsfriðhelgi einkalífsinsfriðhelgi einkalífsinsfriðhelgi einkalífsins

– Ef við víkjum að persónu-
legri hlutum – hvernig er
tómstundum forsetans helst
varið. Gefast honum yfirleitt
einhverjar tómstundir að ráði?
Gefst honum tími til einkalífs?
Getur hann notið friðar og frí-
tíma utan við embættið og
skyldur þess?

„Tómstundir eru strjálar í
þessu starfi, vinnan samfelld
þótt hún sé mjög ólík frá ein-
um degi til annars, frá einni
dagstund til annarrar. Auk
þeirra verka sem ég sinni þarf
ég að lesa mjög mikið, ekki
aðeins blöð og tímarit og ann-
að sem veitir fróðleik um það
sem er að gerast í samfélag-
inu, heldur líka bækur sem út
koma, bæði hérlendis og er-
lendis, til þess að geta fylgst
með, bæði í menningarlífi,
fræðilegri umræðu og í heims-
málunum. Hver stund dagsins
er bundin við eitt og annað
sem starfinu tengist og vinnu-
dagurinn oft ærið langur, allt
frá því snemma morguns og
langt fram á kvöld, og oft alla
daga vikunnar. Margt af því
sem ég þarf að sinna er um
helgar.
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Ég hef alltaf haft mjög gam-
an af því að lesa. Það hefur
jafnan veitt mér ánægju. Ég
reyni líka að hreyfa mig dálítið
og geri það á hverjum morgni
og stundum síðdegis. Ég held
að það sé afar mikilvægt að
lifa heilbrigðu lífi. Ég byrja
hvern dag á því að fara í röska
göngu hér á Bessastöðum;
mér finnst það hollt jafnt huga
og líkama. Náttúrufegurðin er
einstök og hver árstíð hefur
sína töfra; haustlitir, kyrrðar-
stundir á vetrum, vaknandi líf
á vorin og dýrð íslenska sum-
arsins.

Svo reyni ég að finna stund-
ir fyrir fjölskylduna, fyrir dæt-
ur mínar og samveru með
þeim og öðrum í fjölskyld-
unni. Þær stundir eru ekki eins
margar og ég gjarnan vildi.
Þetta er ekki stór fjölskylda
en við höfum verið samhent.
Við höfum gengið í gegnum
ánægjutíma og líka tíma sem
voru mjög erfiðir, við höfum
glímt við sorg og söknuð.

Það var ekki alltaf auðvelt
að sinna embættisskyldum á
þeim stundum, í því návígi
sem orðið er í fjölmiðlum á
okkar dögum þegar ágengni
við einkalíf er orðin starfs-
háttur og tíska margra miðla;
kannski óhjákvæmileg þróun
fjölmiðlunar á okkar tímum.
Að þessu leyti býr forsetinn
nú við allt önnur skilyrði en
hinir fyrri forsetar. Í tíð þriggja
fyrstu forsetanna var ekki
sama ágengni, einfaldlega
vegna þess að sjónvarpið var
ekki komið til skjala eða
miklu hófstilltara. Þá voru
heldur ekki gefin út tímarit
eða blöð sem byggðu framar
öðru á myndríkum frásögnum
af atburðum í lífi einstakl-
inga.“

Kastljós á persónurKastljós á persónurKastljós á persónurKastljós á persónurKastljós á persónur
„Að þessu leyti má segja,

að það sé flóknara fyrir forset-
ann nú en það var á fyrri ára-
tugum að takast á við þennan
vanda. Hér á Íslandi hafa, eins
og í öðrum löndum, komið til
sögunnar myndatímarit sem
gera fyrst og fremst út á ein-
hverjar frægðarmyndir af
fólki. Og það þarf að fylla
blaðið í okkar litla samfélagi
þar sem er kannski ekki eins
mikill efniviður og í ýmsum
öðrum löndum. Ég vona hins
vegar að við reynum að varð-

veita hér á Íslandi ákveðna
virðingu fyrir friðhelgi og
einkalífi einstaklinga eins og
hefur fylgt okkar samfélagi.

Ég hef tekið eftir því að
sumir hafa talað um í nei-
kvæðri merkingu það sem þeir
hafa nefnt „Séð-og-heyrt-
væðingu“ forsetaembættisins
– eins og það sé eitthvað sem
við hér höfum haft með að
gera. Við búum einfaldlega
við það, að hér í landinu er
nýr miðill sem getur eins og
hver annar miðill haft aðgang
að því að mynda forsetann
hvenær sem hann kemur fram
við hin og þessi tækifæri og
nýtir svo það efni stundum
með því að færa í stílinn og
hliðra samhengi. Ég get nefnt
sem dæmi, að stundum eru
dætur mínar með mér í leik-
húsi eða á tónleikum og lenda
með á myndum. Það er þó
ekki svo að þær hafi sóst eftir
þessu sviðsljósi; þótt ýmsir
miðlar hafi eftir því leitað öll
þessi ár að þær veittu viðtöl,
þá hafa þær aldrei gert það
heldur reynt fyrir sitt leyti að
draga ákveðnar varnarlínur.

Það verður vandasamt, að
ég hygg, bæði fyrir mig og þá
sem gegna forsetaembættinu
í framtíðinni, að feta sig áfram
í ljósi þeirra breytinga sem
orðið hafa í íslenskri fjölmiðl-
un. Með tilkomu sjónvarpsins
lendir kastljós umfjöllunar í
ríkara mæli á persónur. Hvað
embættið áhrærir ekki ein-
vörðungu á persónu forsetans
heldur einnig á það fólk sem
honum tengist. Þessi mynd-
væðing er nánast eðlisbreyt-
ing á umfjölluninni. Áður fyrr
voru þetta eingöngu textar og
sama myndin af Sveini
Björnssyni og Ásgeiri Ás-
geirssyni notuð ár eftir ár. Í
dag er myndatæknin með allt
öðrum hætti; myndir fara á
örskotsstundu um Netið, hvar
sem menn eru staddir í ver-
öldinni. Sjónvarpið hefur alið
upp heila kynslóð neytenda
og fjölmiðlafólks sem hugsar
kannski fyrst og fremst í
myndum og myndaáherslum.

Við sjáum bæði á Norður-
löndum, í Bretlandi og Banda-
ríkjunum, að þetta getur farið
út í öfgar. Við Íslendingar höf-
um enn ekki náð svo langt á
þeirri braut. Ég vona að á sama
hátt og við varðveitum það
öryggi og þá friðsæld sem ein-
kennir íslenskt samfélag, þá

muni íslenskir fjölmiðlamenn
ekki ganga eins langt og
starfsbræður þeirra og systur
gera í grannlöndum okkar.“

ÞjóðarheimiliÞjóðarheimiliÞjóðarheimiliÞjóðarheimiliÞjóðarheimili
ÍslendingaÍslendingaÍslendingaÍslendingaÍslendinga

– Hér býr forsetinn, á
Bessastöðum, á þessum fagra
stað sem er svo undarlega í
sveit settur, eins og eyland,
ríflega örskot frá ys borgar-
innar en samt svo langt í burtu
… Hvernig er að eiga hér
heima? Er hér alltaf svona
friðsælt? Eða kemur fyrir að
vart verði ónæðis og ágengni
forvitins fólks?

„Bessastaðir eru blessunar-
lega á opnu svæði; náttúran
og húsin renna saman í eina
heild sem hafið, fjöllin, sjón-
deildarhringurinn og síbreyti-
leg birtan sveipa dulúð. Þetta
blandast svo sögunni og ör-
lögum fyrri tíða sem við erum
minnt á í hverju spori hér á
staðnum. Það eru mikil for-
réttindi að búa á slíkum stað
og fá að njóta hans á hverjum
degi. Það hefur verið mér og
okkur kappsmál að staðurinn
sé opinn og öllum aðgengi-
legur, og við treystum enn á
heiðarleika gestanna, hvort
sem þar eru á ferð ráðamenn
eða almenningur.

Það koma margir hingað til
Bessastaða. Við höfum áætlað
að það séu nærri 100 þúsund
manns sem koma hingað í
hlaðið ár hvert – Íslendingar,
erlendir ferðamenn, stundum
ferðahópar eða útlendingar í
fylgd með Íslendingum. Kirk-
jan er ávallt opin og fólki er
frjálst að ganga hér um og
njóta staðarins. Við tökum líka
á móti mörgu fólki sem kemur
hingað til Bessastaða í form-
legum erindum við ýmis tæki-
færi. Það er breytilegt frá ári
til árs en okkur telst svo til að
við tökum formlega á móti
fimm til sjö þúsund manns
sem gestum hér inni á Bessa-
stöðum á hverju ári.

Þá eru ótaldir fjölmargir
sem koma á staðinn til að
skoða hann án þess að um
formlega móttöku eða atburð
sé að ræða; fólk sem til dæmis
skoðar fornleifakjallarann
sem er mikil gersemi. Þar eru
minjar um gamla konungs-
garðinn og hægt er að horfa
inn í dýflissuna þar sem Jón

Að mála grindverkið umhverfis Túngötu 3, horft til sjúkrahússins.

Á Balanum á Þingeyri.
Hreggviðsson sat, eins og
Halldór Laxness segir frá í
Íslandsklukkunni. Hér koma
menn líka til að skoða góða
gripi sem hér eru og tengjast
sögu lýðveldisins, sögu
Bessastaðastaða, sögu þjóðar-
innar.

Bessastaðir eru þjóðar-

heimili okkar allra, þjóðar-
heimili Íslendinga, og það á
að vera opið og aðgengilegt.
Það má kalla einstakt í veröld-
inni að þjóð sé svo friðsöm að
hver og einn geti gengið um
túngarð þjóðhöfðingjans án
þess að honum sé stuggað frá.
Á þessum síðustu og verstu

tímum eru mikil verðmæti í
því fólgin fyrir okkur sem þjóð
að búa við slíka friðsæld og
geta minnt veröldina á að ótti
og ofbeldi eru ekki óhjá-
kvæmilegur fylgifiskur mann-
legs samfélags.“

– hþm

Forsetinn horfir út um gluggan á Bessastöðum.
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Hafnargötu – Bolungarvík

Fiskmarkaður Suðurnesja
Sindragötu 11 – Ísafirði

Suðurgötu 9 – Ísafirði

Hafnarkanti – Flateyri

Fremri-Breiðadal · Önundarfirði

Sindragötu 1 – Ísafirði

Aðalstræti 9 – Ísafirði

Sakfelld fyrir umferðarlagabrot, þjófnað og þjófnaðartilraunSakfelld fyrir umferðarlagabrot, þjófnað og þjófnaðartilraunSakfelld fyrir umferðarlagabrot, þjófnað og þjófnaðartilraunSakfelld fyrir umferðarlagabrot, þjófnað og þjófnaðartilraunSakfelld fyrir umferðarlagabrot, þjófnað og þjófnaðartilraun

Svipt ökurétti í tvö ár ogSvipt ökurétti í tvö ár ogSvipt ökurétti í tvö ár ogSvipt ökurétti í tvö ár ogSvipt ökurétti í tvö ár og
dæmd til greiðslu sektardæmd til greiðslu sektardæmd til greiðslu sektardæmd til greiðslu sektardæmd til greiðslu sektar

Tæplega fertug kona á Ísa-
firði var í Héraðsdómi Vest-
fjarða í síðustu viku dæmd til
greiðslu 80 þúsund króna
sektar og sviptingar ökuréttar
í tvö ár. Konan var fundin sek
umferðarlagabrot, þjófnað og
tilraun til þjófnaðar. Einnig
var nítján ára piltur í Súðavík
dæmdur til 60 þúsund króna
sektar fyrir umferðarlagabrot.
Dómurinn varð hins vegar

ekki við kröfu ákæruvaldsins
um sviptingu ökuréttar þar
sem hann féllst ekki á mat
ákæruvaldsins á uppsöfnuð-
um ökuferilspunktum.

Konan var sakfelld fyrir of
hraðan akstur. Einnig fyrir að
hafa ekið undir áhrifum áfeng-
is og svo óvarlega að bifreið
hennar lenti utan í annarri bif-
reið og fyrir að hafa horfið af
vettvangi. Auk þess var hún

ákærð og sakfelld fyrir þjófn-
að á þremur brjóstahöldurum
úr verslun á Ísafirði, samtals
að verðmæti kr. 3.202, og til-
raun til þjófnaðar úr annarri
verslun. Þar taldist hún sönn
að því að hafa tekið tómt
geisladiskshulstur úr sölu-
rekka í þeirri villu að það inni-
héldi geisladisk, stungið því
á sig og ætlað með það út úr
versluninni án þess að greiða

fyrir vöruna, sem hefði verið
að verðmæti kr. 2.199.

Við ákvörðun dómsins yfir
konunni var tillit tekið til þess,
að hún hefur áður hlotið
refsingu fyrir umferðarlaga-
brot. Einnig var litið til þess,
að þýfið var ekki mjög verð-
mætt og skilaði sér að fullu til
eigenda. Loks var við ákvörð-
un refsingar höfð hliðsjón af
högum konunnar.

Öldin önnur á heimavist Menntaskólans á ÍsafirðiÖldin önnur á heimavist Menntaskólans á ÍsafirðiÖldin önnur á heimavist Menntaskólans á ÍsafirðiÖldin önnur á heimavist Menntaskólans á ÍsafirðiÖldin önnur á heimavist Menntaskólans á Ísafirði

Vistarbúum fjölgar ogVistarbúum fjölgar ogVistarbúum fjölgar ogVistarbúum fjölgar ogVistarbúum fjölgar og
allt húsnæðið í notkunallt húsnæðið í notkunallt húsnæðið í notkunallt húsnæðið í notkunallt húsnæðið í notkun

Það er liðin tíð að hinar
miklu heimavistarálmur
Menntaskólans á Ísafirði
standi að mestu leyti auðar og
ónotaðar, nema yfir sumar-
tímann þegar Hótel Ísafjörður
hefur þar útibú. Bæði fjölgar
verulega þeim nemendum
skólans sem hafa þar búsetu
yfir veturinn og jafnframt eru
húsakynnin og aðstaðan vel

nýtt í þágu þeirra sem stunda
fjarnám við Háskólann á
Akureyri. Eftir áramótin verða
20 nemendur MÍ búsettir á
heimavistinni en í fyrra voru
þeir 9. Bæði eru þetta nemend-
ur af suðursvæði Vestfjarða
og eins nemendur úr öðrum
landshlutum.

Þrátt fyrir fjölgun nemenda
á vistinni er hún ekki fullsetin,

að því leyti að ekki eru tveir í
herbergi eins og upphaflega
var gert ráð fyrir. Hver nem-
andi hefur tveggja manna her-
bergi fyrir sig og því verður
aðstaðan að teljast óvenjulega
góð. Verið er að leggja tölvu-
tengingar við skólanetið í öll
herbergi og margir nemendur
eru með sjónvarpstæki og
annan einkabúnað inni hjá sér.

Nemendur í fjarnámi í
hjúkrunarfræði og rekstrar-
fræði á vegum Fræðslumið-
stöðvar Vestfjarða hafa fengið
mikla og góða vinnuaðstöðu í
heimavistinni. Segja má, að
nú séu fullnýttar allar vistar-
verur í þessum byggingum,
sem til skamms tíma voru tald-
ar vandræðabörn og enginn
vissi hvað ætti að gera við.

Krakkarnir í yngstu
bekkjum Grunnskólans á

Ísafirði brugðu sér í
safnabyggðina í Neðsta-
kaupstað á Ísafirði í síð-

ustu viku til þess að kynna

sér hvernig jólahaldi var
háttað á fyrri tímum. Páll

Gunnar Loftsson leikari
tók á móti börnunum og

sagði þeim jólunum í sínu
ungdæmi en jafnframt var

ýmislegt til sýnis sem er
frábrugðið því sem núna
tíðkast. Þeir sem komnir

eru yfir miðjan aldur
minnast vel lyktarinnar af

eplum, sem þá fengust

yfirleitt ekki nema um
jólin. Samkaup á Ísafirði

gáfu epli á sýningunni,
sem að öðru leyti var sam-
starfsverkefni GÍ Byggða-
safnsins og Skjalasafnsins.

Kynntu sér jólahald á fyrri tíðKynntu sér jólahald á fyrri tíðKynntu sér jólahald á fyrri tíðKynntu sér jólahald á fyrri tíðKynntu sér jólahald á fyrri tíð
SkólabörSkólabörSkólabörSkólabörSkólabörn í heimsókn í Neðstakaupstað á Ísafirðin í heimsókn í Neðstakaupstað á Ísafirðin í heimsókn í Neðstakaupstað á Ísafirðin í heimsókn í Neðstakaupstað á Ísafirðin í heimsókn í Neðstakaupstað á Ísafirði

Páll Gunnar Loftsson að spjalla við börnin.
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Það var um miðjan nóvember árið 1918 að báti
var hrundið á flot í Ögurvíkinni og siglt sem leið
lá inn Ísafjarðardjúp og að Ármúla þar sem Sig-
valdi Kaldalóns læknir var búsettur. Læknirinn
ferðbjóst í snatri og síðan var siglt sömu leið til

baka. Um leið og komið var í land hélt læknirinn
beina leið upp í Ögur þar sem hann tók á móti

fyrsta barni þeirra Salóme Rannveigar Gunnars-
dóttur og Hermanns Hermannssonar. Þremur

dögum áður hafði lokum fyrri heimsstyrjaldar-
innar verið fagnað víða um heim en í Reykjavík
blöktu fánar í hálfa stöng sökum spænsku veik-

innar sem þá var í hámarki.
Árið hafði óneitanlega verið landsmönnum erfitt

og máttu þeir meðal annars takast á við frosta-
vetur aldarinnar, Kötlugos og inflúensufaraldur

auk þess sem skortur var á öllum nauðsynjum
sökum heimsstyrjaldarinnar. Telpukrílið sem í

heiminn kom 14. nóvember 1918 lét sig hins vegar
þetta allt saman litlu varða og helst mátti heyra

hana kvarta ef hún var svöng eða fékk ekki að
kúra í hlýjum móðurfaðmi. Fljótlega var henni

gefið nafnið Kristín Anna, eftir móðurömmu
hennar, en hún hefur hins vegar aldrei verið köll-

uð neitt annað en Anna eða Anna Hermanns.

Veit ekki hvernig hefði gengið að veraVeit ekki hvernig hefði gengið að veraVeit ekki hvernig hefði gengið að veraVeit ekki hvernig hefði gengið að veraVeit ekki hvernig hefði gengið að vera
með allan þennan hóp í kaupstaðmeð allan þennan hóp í kaupstaðmeð allan þennan hóp í kaupstaðmeð allan þennan hóp í kaupstaðmeð allan þennan hóp í kaupstað

– segir Anna Hermannsdóttir, 83 ára gömul og elst ellefu systkina frá Svalbarði í Ögurvík

móður minni að vera þarna
uppi á loftinu enda þurfti t.d.
að bera allt vatn upp bratta
stigana og sömuleiðis þurfti
að bera allt skolp niður.

Það var alltaf margt fólk í
Ögri. Ég man ekki eftir Þuríði
enda var ég ekki nema þriggja
ára þegar hún dó en ég þekkti
vel þær systur Halldóru og
Ragnhildi, dætur Þuríðar og
Jakobs Rósinkarssonar. Þær
voru húsfreyjur í Ögri og mikl-
ar myndarkonur. Þær voru
alltaf mjög góðar við okkur
krakkana en ég var eitthvað
um fermingu þegar Halldóra
dó. Ragnhildur var ákveðin
manneskja og varð líka að
vera það enda lenti það á henni
að stjórna þessu stórbúi. Hún
varð fyrir miklu áfalli þegar
Árni bróðir hennar fyrirfór sér
úti í Kaupmannahöfn og í
fleiri ár á eftir kom hún ekki á
hestbak en hafði áður gert
mikið af því að ríða út. Þarna
var líka Gísli Sæmundsson,
ráðsmaður, og heyrt hef ég að
honum og Halldóru hafi verið
vel til vina, hvað sem satt er í
því.

Þær systur giftu sig hins
vegar aldrei og ekki veit ég til
þess að Ragnhildur hafi nokk-
urn tímann litið á neinn mann.

Hófu búskapinn áHófu búskapinn áHófu búskapinn áHófu búskapinn áHófu búskapinn á
háaloftinu í Ögriháaloftinu í Ögriháaloftinu í Ögriháaloftinu í Ögriháaloftinu í Ögri

„Faðir minn, Hermann Her-
mannsson, var fæddur á
Krossanesi á Ströndum árið
1893, sonur Hermanns Þórð-
arsonar og Guðrúnar Bjarna-
dóttur. Móðir mín, Salóme
Gunnarsdóttir, var frá Eyri í
Skötufirði og fædd árið 1895.
Foreldar hennar voru Gunnar
Sigurðsson, garðyrkjumaður,
og Kristín Anna Haraldsdóttir.
Móðir hennar lést þegar hún
var rétt þriggja ára gömul og
eftir það var hún að mestu
alin upp í Ögri hjá Þuríði Ól-
afsdóttur.

Foreldrar mínir hófu sinn
búskap í Ögri og bjuggu fyrstu
árin uppi á háalofti í Ögur-
húsinu. Ég man ekki eftir öðru
en að það hafi verið ósköp
notalegt þarna og seinna var
mér sagt að ég hefði ævinlega
byrjað á að borða á háaloftinu,
síðan hefði ég fært mig niður
og borðað á miðloftinu og loks
hefði ég fengið að borða í
kjallaranum. Ég hef verið það
lítil að ég man ekki eftir þessu
en eitthvað hefur nú verið
dekrað við mann. Hins vegar
var þetta sjálfsagt erfitt hjá

Mamma og þessar konur
þarna voru stundum að pískra
sín á milli en aldrei man ég til
þess að þannig væri talað um
Ragnhildi. Milli Ögurs og
Garðsstaða var mikill sam-
gangur og voru Jón Auðuns
og hans fjölskylda mikið vina-
fólk Ögurfólksins. Á sumrin
var alltaf talsverður gesta-
gangur og kom þá jafnvel fólk
úr öðrum landshlutum og
dvaldi um tíma hjá þeim systr-
um.“

Haldið að vinnu fráHaldið að vinnu fráHaldið að vinnu fráHaldið að vinnu fráHaldið að vinnu frá
blautu barnsbeiniblautu barnsbeiniblautu barnsbeiniblautu barnsbeiniblautu barnsbeini
„Nokkrum árum seinna

byggði pabbi hús sem hann
kallaði Svalbarð og var það
nokkru utan til við túngarðinn
í Ögri. Þar hafði hann uppsátur
fyrir báta sína og túnbleðill
fylgdi. Þarna var hægt að vera
með smávegis búskap og
höfðum við nokkrar kindur
og hænsni. Seinna bættist við
ein belja. Ég var sjö ára þegar
við fluttum úr Ögri og vorum
við þá orðin fjögur systkinin;
ég, Þuríður, Gunnar og Þórður.
Hópurinn stækkaði síðan á
næstu árum og alls urðum við
ellefu systkinin en þau sem
bættust við eru Karítas, Sig-

ríður, Sverrir, Gísli Jón, Hall-
dór, Guðrún Dóra og Birgir.

Okkur var haldið að vinnu
frá blautu barnsbeini og þau
voru mörg verkin sem þurfti
að vinna. Við hjálpuðum t.d.
pabba alltaf við að beita og
hann tók strákana með sér á
sjó um leið og þeir höfðu getu
til. Þar var engin miskunn
sýnd enda urðu þeir allir harð-
duglegir menn. Pabbi var með

Anna og Ásgeir með börnum sínum og tengdabörnum, talið frá vinstri: Gísli Jón, Anna
Kristín, Sigga Bogga, Ólafur, Guðfinna og Hermann.

bát sem hét Hermóður og eitt
sumarið tóku þeir Gunnar og
Doddi, elstu bræður mínir, við
bátnum og reru honum um
sumarið vegna þess að pabbi
átti þá við einhver veikindi að
stríða.

Þegar frí gafst frá skyldu-
verkunum lékum við okkur
eins og barna er siður og ým-
islegt var þá gert sér til gam-
ans. Við vorum oft í bolta-

leikjum, komum okkur upp
skeljabúi, fórum í stuttar
berjaferðir upp á hjallana og
margt fleira.

Í Ögurvíkinni voru þá nokk-
ur önnur hús fyrir utan Ögur
og Garðsstaði. Skammt frá
Svalbarði stóð Oddi og þar
bjuggu hjónin Þórður Ólafs-
son og Kristín Helgadóttir
ásamt fjórum börnum sínum,
mjög gott fólk allt saman.
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Þarna var einnig lítið hús sem
hét Sólheimar og þar bjuggu
Sæmundur Bjarnason, kenn-
ari, og kona hans, Guðrún
Jónsdóttir. Á Grundunum
bjuggu tvær fjölskyldur í sama
húsi. Í öðrum enda þess
bjuggu hjónin Elísabet og
Kristján en í hinum endanum
Alfons og Hansína með þrjú
eða fjögur börn. Í Ögurnesinu
var einnig heilmikil byggð og
margt fólk, en sjaldan var leik-
ið við krakkana þar þótt aðeins
væri um hálftíma gangur
þarna á milli enda voru þau
sjálfum sér nóg rétt eins og
við.“

Jólasveinar héldu sigJólasveinar héldu sigJólasveinar héldu sigJólasveinar héldu sigJólasveinar héldu sig
eingöngu á fjöllumeingöngu á fjöllumeingöngu á fjöllumeingöngu á fjöllumeingöngu á fjöllum

„Ég hef líklega verið eitt-
hvað um átta ára gömul þegar
samkomuhúsið var reist og
síðan var læknishúsið byggt
nokkrum árum seinna. Á vet-
urnar var alltaf skóli í sam-
komuhúsinu en ekki man ég
hvernig skólahald var fyrir
þann tíma. Fyrsti kennarinn
minn var Guðmundur Vern-
harðsson frá Hvítanesi en síð-
an kenndi mér Sæmundur
Bjarnason, seinna skólastjóri
í Hrísey. Þetta var töluverður
hópur sem gekk þarna í skóla
og bæði var komið með
krakka úr Laugardal og Ögur-
nesinu. Í samkomuhúsinu
voru líka alltaf haldin böll
þrisvar á ári og fengu krakk-
arnir að þvælast þar með eins
lengi og þau megnuðu eða
þar til þau sofnuðu út af. Eins
var jafnan haldin þarna jóla-
trésskemmtun á jólum og
þangað mættu bæði börn og
fullorðnir.

Jólahaldið var nokkuð ólíkt
því sem nú gerist. Við fengum
spil og kerti en yfirleitt ekki
neitt annað. Þó man ég eftir
því að við eldri systkinin höf-
um fengið eitthvað smávegis
sent frá þeim systrum í Ögri.

Borðuð var skata á Þorláks-
messu og yfirleitt saltkjöt á
aðfangadag. Á jóladag var
hefðbundið hangikjöt og á
eftir var hrísgrjónagrautur og
einhverjar kökur. Ekki var
hægt að vera með nýtt kjöt
þar sem frystir var ekki til á
þessum tíma og helsta aðferð-
in við að geyma kjöt var að
salta það eða reykja. Jólahald-
ið var afskaplega rólegt og
okkur krökkunum þóttu jólin
ævinlega hátíðlegur og góður
tími. Í minni æsku sáust jóla-
sveinar aldrei heldur héldu
þeir sig eingöngu á fjöllum.
Auðvitað heyrðum við sögur
af þeim, Grýlu, Leppalúða og
jólakettinum, og vorum minnt
á að haga okkur vel fyrir jólin
annars væri aldrei að vita hvað
þessi lýður tæki upp á. Á gam-
lárskvöld var svo alltaf brenna
í Ögurvíkinni þar sem fólk
safnaðist saman og kvaddi
gamla árið.“

Hlustuðu samanHlustuðu samanHlustuðu samanHlustuðu samanHlustuðu saman
á Bör Börssoná Bör Börssoná Bör Börssoná Bör Börssoná Bör Börsson

„Fyrsti læknirinn sem ég
man eftir var Jón Benedikts-
son, myndarlegur maður, en
hann bjó þá í Skálavík. Knútur
Kristinsson tók við af honum

og síðan Bjarni Sigurðsson
sem mig minnir að hafi aðeins
verið í eitt ár og leigði hann á
meðan hjá systrunum í Ögri.
Næsti læknir var Högni
Björnsson og var læknishúsið
byggt sama ár og hann tók
við embættinu í Ögri, eða árið
1933. Hann var þarna í nokkur
ár, síðan kom Þórður Oddsson
og þá Baldur Johnsen. Baldur
bjó þarna með konu sinni, Jó-
hönnu Jóhannsdóttur söng-
konu, og þremur eða fjórum
börnum.

Síðasti læknirinn í Ögri var
Arngrímur Björnsson og lík-
lega hefur hann verið í ein tvö
ár. Hann var þarna með fjöl-
skyldu sína, kona hans hét
Þorbjörg Jensdóttir og áttu þau
tvö börn. Arngrímur kom jafn-
an í heimsókn til pabba og
hlustuðu þeir saman á þegar
verið var að lesa Bör Börsson
í útvarpinu. Á þessum tíma
var enginn vegur í Djúpinu
og var yfirleitt allt farið á bát-
um eða hestum. Pabbi fór ótal
læknisferðir inn í Djúp og
sömuleiðis Þórður í Odda, og
var þá stundum verið að brjót-
ast þetta í tvísýnu veðri en allt
gekk þetta nú sem betur fer
blessunarlega vel.

Annars man ég vel eftir sjó-
slysi sem varð í Ögri þegar ég
var tíu ára. Allir bátar voru
komnir í land og þegar leið á
kvöld sást bátur koma siglandi
undir land. En skyndilega
hurfu seglin og þá þótti sýnt
að ekki væri allt með felldu.
Einn mótorbátur var þarna en
ekki var hægt að koma vélinni
í gang þannig að á endanum
reru þeir út til að kanna hvað
hefði orðið um árabátinn.

Þegar að var komið var mar-
aði báturinn í hálfu kafi og
formaðurinn, Sigurjón Guð-
mundsson frá Hrafnabjörgum,
var fastur við bátinn. Hafði
hann náð að binda sig við
bátinn en reyndist látinn þegar
að var komið. Hinir þrír skip-
verjarnir sáust ekki og fundust
aldrei. Menn voru jafnvel að
halda svona eftir á að hægt
hefði verið að bjarga Sigur-
jóni, ef eitthver hefði haft
þekkingu til að gera á honum
lífgunartilraunir. Hann hafði
víst ætlað að leggja sjómenn-
skuna á hilluna og hætta að
róa til að geta aðstoðað for-
eldra sína við búskapinn á
Hrafnabjörgum. Talið var bát-
urinn hefði kollsiglt sig en
það var Þórður í Odda átti
þennan bát og gerði hann út.
Annars voru sjóslys sem betur
fer ekki tíð þarna.“

Ástin kviknaðiÁstin kviknaðiÁstin kviknaðiÁstin kviknaðiÁstin kviknaði
í Ögurvíkinnií Ögurvíkinnií Ögurvíkinnií Ögurvíkinnií Ögurvíkinni

Árið 1945 söðluðu Her-
mann og Salóme um og fluttu
til Ísafjarðar. Húsið í Odda
hafði brunnið til kaldra kola
stuttu áður og flutti þá Þórður
með fjölskylduna til Ísafjarð-
ar.

„Þegar fjölskyldan í Odda
var farin leist foreldrum mín-
um ekki á að vera þarna lengur
enda voru þau þá orðin ein
eftir í Ögurvíkinni fyrir utan
ábúendur í Ögri og á Garðs-
stöðum. Ég var hins vegar flutt
að heiman nokkrum árum áð-
ur en þetta gerðist og sjálf

komin með fjölskyldu á Ísa-
firði. Svalbarð var eftir þetta í
leigu í eitt ár en síðan var
húsið selt til Kópavogs. Ekki
veit ég hvernig staðið var að
flutningi þess en væntanlega
hefur það verið tekið eitthvað
í sundur.

Ég á góðar æskuminningar
úr Ögurvíkinni og tel mig hafa
verið heppna að fá að alast
upp í sveit og þar að auki í
stórum systkinahópi. Þarna
höfðum við frelsi sem börn í
kaupstöðum þekkja ekki og
aldrei voru foreldrar okkar
hrædd um okkur þarna. Ég
veit eiginlega ekki hvernig
hefði gengið að vera með allan
þennan hóp í kaupstað, það
hefði líklega verið öllu erfið-
ara en í sveitinni.

Þarna kynntist ég líka
manninum mínum, Ásgeiri G.
Sigurðssyni, en hann reri þá
hjá Þórði í Odda. Hann var frá
Bæjum á Snæfjallaströnd,
fæddur 7. október 1917, sonur
hjónanna Sigurðar Ólafssonar
og Maríu Rebekku Ólafs-
dóttur. Ég var tæplega tuttugu
og þriggja ára þegar við Geiri
giftum okkur og nokkrum
mánuðum seinna fæddist
fyrsta barnið okkar, Hermann
Jón. Alla okkar hjúskapartíð
bjuggum við á Ísafirði. Fyrst
vorum við í einhverju leigu-
húsnæði niðri á Tanganum og
bjuggum síðan á Felli þar til
það brann. Þá vorum við til
skamms tíma hjá foreldrum
mínum í Mjóstræti en keypt-
um svo annan endann í Aðal-
stræti 20 en Jón Grímsson átti
hinn endann. Árið 1972 keypt-
um við íbúðina hér að Grund-
argötu 6 þar sem ég bý enn í
dag.“

Þegar Fell brannÞegar Fell brannÞegar Fell brannÞegar Fell brannÞegar Fell brann

Fell brann til kaldra kola
aðfaranótt 15. apríl árið 1946
og fórust fimm manns.  Þar
bjuggu þá ellefu fjölskyldur
og nokkrir einhleypingar, en
alls voru sofandi 38 manns í
húsinu þegar eldurinn kom
upp. Hann breiddist út með
leifturhraða og þótti mikil
mildi að ekki skyldu fleiri
verða honum að bráð en sumir
sluppu mjög naumlega. Fæst-
um tókst að bjarga nokkru af
eigum sínum og stóðu því
flestar fjölskyldurnar uppi
allslausar á eftir.

„Það var mikið áfall þegar
Fell brann. Ég var ekki heima
þegar það gerðist af því að
mamma hafði farið til Húsa-
víkur að hitta Kaju systur og
á meðan var ég heima hjá
þeim í Mjógötunni með Her-
mann sem var þá fjögurra ára.
Um nóttina vaknaði ég upp
við brunalúðurinn og þrátt fyr-
ir að ég væri aldrei hrædd á
Felli, þá datt mér allt í einu í
hug: „Þetta skyldi þó ekki vera
Fell?“ Þegar ég leit út sá ég
hvar reykurinn steig upp og
flýtti mér þá af stað til að
aðgæta málið. Þá sá maður
þetta allt saman, húsið var
alelda og maður sá rúður
springa og blómsturvasa detta
úr gluggunum. Það var verk-
stæði í kjallaranum, málara-
verkstæði minnir mig, og við
heyrðum sprengingarnar
hverja á fætur annarri. Það

Hermann og Salóme með börnin ellefu (og fleiri). Aftari röð frá vinstri: Ásgeir G.
Sigurðsson (eiginmaður Önnu), Anna, Hermann Hermannsson, Gunnar, Salóme
Gunnarsdóttir, Gísli Jón, Þórður, Halldór og Sverrir. Fremri röð frá vinstri: Sigríður,
Guðrún Dóra, Birgir, Hermann Jón Ásgeirsson (sonur Önnu), Karítas Kristín með son
sinn Birgi og Þuríður með Eydísi Arnviðardóttur.
voru ung hjón sem fórust
þarna, Sigurvin Veturliðason
og Guðrún Árnadóttir.

Þar sem ég stend og horfi á
ósköpin kemur systir hennar
og spyr hvort ég hafi séð hana
Dúnu. Já, já, ég sagði henni
að ég hefði séð hana þarna
úti, en þá var það önnur kona
sem hafði fengið kápuna
hennar Dúnu lánaða og var í
henni þarna. Mér fannst alltaf
afskaplega sorglegt að hugsa
til þess að hafa sagt þetta þeg-
ar ég var spurð um hvort ég
hefði séð hana Dúnu. Þarna
fórust líka systkin en foreldrar
þeirra höfðu verið á hjónaballi
eins og margir Ísfirðingar
þessa nótt. Höfðu þau fengið
barnfóstru til að líta eftir yngra
barninu og brann hún líka inni.

Ég held að það hafi aldrei
verið vitað nákvæmlega af
hverju kviknaði í en menn
töldu að það hefði verið út frá
rafmagni. Það voru alltaf allir
hræddir við slíkt enda var þá
oft illa gengið frá rafmagns-
leiðslum. Við misstum allt
okkar þarna en lengi á eftir
komst náttúrulega ekkert ann-
að að hjá manni en tilhugsunin
um fólkið sem þarna hafði
farist. Það var ekki fyrr en
mörgum árum seinna sem
maður fór að hugsa til þeirra
veraldlegu eigna sem maður
hafði misst þarna og rifja upp
hvað maður hafði átt“.

Bakar pönnukökurBakar pönnukökurBakar pönnukökurBakar pönnukökurBakar pönnukökur
fyrir Sunnukórsböllinfyrir Sunnukórsböllinfyrir Sunnukórsböllinfyrir Sunnukórsböllinfyrir Sunnukórsböllin

Ásgeir lærði járnsmíði í

Skipasmíðastöð Marsellíusar
og var auk þess í Iðnskólanum
á Ísafirði í ein tvö ár. Hann
vann lengstan hluta ævinnar
hjá Marsellíusi en var reyndar
síðustu árin í Pólnum.

„Þá var heldur farið að síga
á ógæfuhliðina hjá Skipa-
smíðastöðinni og var Geira
sagt upp störfum þar. Hann
dó árið 1988 úr krabbameini,
rétt orðinn sjötugur. Við eign-
uðumst þrjú börn; Hermann
Jón, sem fæddur var 11. mars
1942 en lést árið 1991. Hann
var giftur Guðfinnu Gunn-
þórsdóttur, nú búsett í Kópa-
vogi, og eignuðust þau saman
fjögur börn. Næst er Sigríður
Borghildur, fædd 23. október
1947. Hennar maður er Ólafur
Þórarinsson og eiga þau fimm
börn. Þau búa á Akranesi.
Yngst er Anna Kristín sem er
fædd 8. nóvember 1958. Hún
er gift Gísla Jóni Hjaltasyni
og eiga þau fjögur börn. Þau
búa hér á Ísafirði.

Meðan börnin voru lítil
hugsaði ég mest um heimilið
og vann lítið úti. Það var ekki
fyrr en elsta barnið var um
fermingu, að ég fór að vinna í
Edinborgarfrystihúsinu. Eftir
það fór ég að vinna í Norður-
tanganum og var þar meira og
minna í ein þrjátíu ár. Ég hef
verið um sjötugt þegar ég
hætti að vinna og hef ekkert
nema gott eitt að segja um
árin þar. Það var alltaf svo
góður andi í Norðurtanganum
og þarna voru góðir yfirmenn,
Guðmundur Móses Jónsson
og fleiri karlar. Þá fengu allir

vinnu, meira að segja krakkar-
nir, og alltaf gat maður fengið
frí ef svo bar undir og nauðsyn
krafði.

Ekki er hægt að segja að ég
hafi tekið mikinn þátt í félags-
málum en þó var ég einu sinni
í Kvenfélaginu Hlíf í nokkur
ár. Fyrir Sunnukórsböllin bak-
aði ég alltaf pönnukökur fyrir
Geira en hann var í kórnum í
fjöldamörg ár og karlakórnum
líka enda hafði hann mjög
gaman af því að syngja. Nú
baka ég pönnukökur fyrir
Önnu Stínu sem einnig hefur
verið í Sunnukórnum um ára-
bil.“

Hef veriðHef veriðHef veriðHef veriðHef verið
ánægð með mittánægð með mittánægð með mittánægð með mittánægð með mitt

Anna segir að þegar hún
horfi til baka þá sjái hún auð-
vitað að sitthvað hefur breyst
en einhvern veginn sé þetta
nú þannig að allt hafi það gerst
hægt og rólega og renni saman
í eitt. Segir hún að það séu
helst gamlir, brottfluttir Ísfirð-
ingar sem taka eftir breyting-
um á bænum en þeir sem eru
á staðnum veiti því síður at-
hygli. Mest er þó kannski
breytingin á fólkinu eða eins
og Anna segir að lokum:

„Þegar ég var að alast upp
átti fólk yfirleitt litla peninga
og allir voru jafnir, þannig lag-
að. Maður öfundaði engan því
það var ekkert að öfunda. Sjálf
hef ég lifað ósköp hversdags-
legu lífi og verið ánægð með
mitt.“

Anna og Ásgeir áttu heima á Felli ásamt Hermanni syni sínum þegar það brann til grunna
í apríl 1946.
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Óútreiknanleg  ástÓútreiknanleg  ástÓútreiknanleg  ástÓútreiknanleg  ástÓútreiknanleg  ást

„Ég er orðinn leiður á
þessu öllu saman en þó er

ég alltaf í góðu skapi
núorðið.“

(Ólafur Helgi Kjartansson,
dagbók 23. febrúar 1971).

Sagan fjallar um ungan
mann (dreng) í menntskóla,

sem er að ströggla við
jólaprófin, fellur í stærð-

fræði og þarf að taka upp til
að komast áfram. Hún gerist
um 1970 og ungi maðurinn

er síðhærður, óhamingju-
samur og ástfanginn. Sagan

á sér enga stoð í raun-
veruleikanum aðra en þá að

hún hefði getað hent
ótalmarga á þessum árum.
Kveikjan er þetta örstutta

dagbókarbrot að ofan.

Enn voru fjórir dagar til
jóla. Lækjargatan iðaði af

bílaumferð. Varla var hræðu
að sjá. Rigningin lamdi bíl-

ana, götuna og Kjartan
Stein. Sítt hrokkið hárið stóð
ekki lengur út í loftið heldur

lak niður höfuðið og háls-
inn, ýmist utan eða ofan í
kragann á lopapeysunni.

Verra var að vatnið lak að
mestu eftir nærri sléttuðu

hárinu ofan í hálsmálið og
bakið var blautt. Peysan var
nærri rennblaut undir grænu
gæruúlpunni. Kannski hann

hefði átt að setja upp hett-
una. Hann blótaði og hugs-
aði sem svo að betra hefði
verið að vera í skyrtu eða

bol undir peysunni, þá hefði
ekki klæjað svona hræðilega

undan lopanum. Nú fann
hann hvernig vatnið lak nið-

ur í nærbuxurnar. Kjartan
var orðinn blautur í klofinu.

Það liti ekki vel út þegar
hann hneppti frá sér úlpunni.

Aðventan hafði verið af-
leit. Jólaprófin snerust upp í
martröð. Honum varð hugs-

að til foreldra sinna. Þau
höfðu hvatt soninn til þess

að lesa nú vel í allt haust. En
hver með fulla meðvitund
hafði áhuga á skólanum?

Hann langaði ekki til þess
að paufast gegnum mennta-

skólann. Fátt var hallæris-
legra en íslenzk pólitík. En
samt var Kjartan sammála

Jónasi frá Hriflu, einmitt
núna þegar hann hafði fallið

í stærðfræði. Jónas hafði
fyrirlitið Menntaskólann í
Reykjavík. Ástæðan hafði

verið ein, sú að þaðan komu
allir embættismenn og

reyndar flestir framámenn á
Íslandi langt fram efir

öldinni.
Hvern langaði svo sem til

þess að verða embættis-
maður og sitja bak við

skrifborð og fúlna þar það
sem eftir væri ævinnar? Þar

skildi þá Jónas að. Þegar
Kjartan hafði farið til dvalar

í sveitinni fyrir nokkrum
árum komst hann að því, að

framsóknarmennskan var
ekki heillandi, – ekki fyrir

mig, hugsaði hann. Ekki
voru Bítlarnir í pólitík. Roll-
ing Stones gáfu skít í kerfið.

Það gerðu flestir í rokkinu.
Sennilega yrði draumurinn
um að sjá Stones á tónleik-
um aldrei að veruleika. En

Led Zeppelin höfðu þó
komið til Íslands um

sumarið.
Eftir það skildi hann

ekkert í því hvers ungt fólk
væri að paufast í skóla.

Lagið „Your time is gonna
come“ hljómaði í huga hans.

Þetta voru kaldir náungar,
sennilega þeir svölustu sem
hann hafði séð í návígi. En

stærðfræðiprófið grúfði yfir
eins og dimmt ský.

„Stærðfræði eins og þessi
sem verið er að reyna að

troða í hausinn á okkur er

eitthvað það vesælasta sem
mannsandinn hefur fundið
upp“, hugsaði Kjartan með
sér þegar hrollurinn fór um

hann. Hann var ekki viss um
það hvort uppspretta hans

væri vatnið sam lak við-
stöðulaust niður grannan

bolinn um klofið og niður
lærin. Hann yrði orðinn
blautur innan frá fyrr en
varði. Prófið myndi ekki

taka langan tíma, hugsaði
hann. Ekki þyrfti ekki nema
klukkutíma til þess að koma

frá sér öllu því sem hann
hafði lært þetta haustið í

stærðfræði, sennilega dygði
hálftími.

Aftur kom fjandans hroll-
urinn yfir drenginn, sem
skalf nú eins og hrísla í

vindi.

Eini kosturinn var sá, að
kennarinn hafði lofað að

prófa Kjartan munnlega. Það
voru sameiginlegir hags-

munir þeirra og tæki styttri
tíma. Óþægindi þeirra yrðu

þannig fyrr að baki. Jólin
nálguðust og sennilega ólu

þeir báðir þá veiku von í
brjósti, að munnlegt próf

tæki skjótar af. Alltaf var sá
fjarlægi möguleiki fyrir
hendi að heppnin legði

Kjartani lið og drátturinn
færi þannig að hann hlyti

eitthvert einfalt og þægilegt
dæmi, eitthvað sem hann

kynni og myndi jafnvel
koma til skila á þann veg að

pródómaranum líkaði.
Klukkan var farin að

ganga þrjú og það hafði
varla birt í dag. En það var

ekki bara í umhverfinu sem
ekki birti. Um leið og hann

gekk út á gangbrautina kom
svört Volga með sendiráðs-

númeri á fullri ferð og
skvetti á hann vatni. Alltaf

voru þeir til vandræða Rúss-
arnir. Það var óþarfi að

skvetta á þá sem ekki voru
fylgispakir. Úlpan blotnaði

en ekki í gegn. Sennilega
myndi hún fyrr gegnblotna
innan frá eins og vatnið lak
niður hálsmálið á lopapeys-

unni. Kjartan blótaði aftur
og hljóp yfir götuna og upp

tröppurnar að Menntskól-
anum. Á leiðinni upp

tröppurnar fann hann fyrir
væntumþykju í garð gamla
skólans en vildi frekar vera
að gera eitthvað annað. Var
það kannski misskilningur?

Þau Særún höfðu ætlað að
hittast eftir prófið. En hon-

um leið afleitlega. Hárið var
blautt og honum fannst að

engin sjón væri að sjá hann
nú, bara hallærislegt. Þau

höfðu hitzt á balli í öðrum
skóla fyrr í mánuðinum,

sem reyndar var fyndið, því
bæði voru þau í MR.

Stærðfræði! Af hverju í
ósköpunum datt honum í
hug að fara í stærðfræði-

deild? Tungumál voru
skemmtilegri og sennilega

til meira gagns. En strákar-
nir sem völdu stærðfræðina
voru kaldari, meiri karlar í

krapinu, töffarar. Eða hvað?
Hann ákvað að fylgja vin-
unum og nú sat hann eftir
með upptökupróf og allir

farnir í jólafrí. Yfirkennarinn
hafði sagt við kynninguna á

skólanum fyrir þremur ár-
um, að alltaf kæmi að

skuldadögunum. Það var
stóri gallinn við þessa

gömlu kennara, að þeir voru
sannspáir, ekki yfirþyrmandi

skemmtilegir, en vissu
greinilega sínu viti. Vinirnir

voru farnir í jólafrí og hér
stóð Kjartan garmurinn og

vorkenndi sjálfum sér skelfi-
lega mikið. Hugurinn þráði

hlýtt rúm, rokktónlist og
Særúnu, sem var alltaf vel

lesin, vissi sínu viti og laun-

fyndin, hlý með mjúkar
varir, þær mýkstu sem hann

þekkti. Hann þekkti ekki
margar, reyndar engar aðrar

að sínum eigin frátöldum.
Rigningin lamdi úlpuna

og hárið lak niður, laumaðist
undir gleraugun, byrgði alla

sýn, fyllti augun. Hann hefði
eins getað verið að gráta.
Kalt vatnið fossaði niður
bakið, bringuna og ofan í

buxurnar. Hrollurinn heltók
grannan kroppinn.

Var það óttinn við stærð-
fræðiprófið, nú eða höfnun-
ina, færi svo að árangurinn
yrði annað fall, sem óhjá-

kvæmilega þýddi aukavetur
í MR, nú eða tilhugsunin
um mjúkan líkama stúlk-

unnar sem hann unni?
Eftirvæntingin og óttinn

tókust á svo hrikti í stoðum
sálarlífsins.

Loksins vaknaði drengur-
inn af hugsunum sínum.

„Sæll Kjartan minn,
stendurðu hér í rigningunni,
rennvotur, áttu ekki að vera

kominn í jólafrí vinur?“
Skúli gamli, sögukenn-

arinn hans, stóð fyrir framan
hann, eins og hann hefði

komið af himnum ofan. Af
honum lagði sterka brenni-
vínslykt. En hvað kom  það

drengnum við. Skúli var
fínn kennari, dálítið sérvitur
og drykkfelldur og Kjartan

hafði fengið 9 í sögu þótt
þeir Skúli deildu ekki áhuga

á rússnesku byltingunni.
Það var reyndar annað

áhyggjuefni. Það þótti fínt
að vera kommi en sjálfum

fannst honum það hallæris-
legt, hafði bara ekki þorað
að nefna það við Særúnu.
„Fjandinn!“ hugsaði hann

upphátt.
Hún vill mig ekki þegar
hún kemst að því, að ég

nenni ekki að hampa þessu

handónýta kúgunarkerfi
Rússanna. Ofan á allt annað

bönnuðu þeir rokktónlist.
Rokkið var órjúfanlega

bundið frelsinu í huga hans.
Rolling Stones voru topp-

urinn, harðir hráir, grófir að
ákveðnu marki, en ekki

væmnir. Þannig vildi hann
hafa þetta, ekkert stelpuhjal

heldur alvöru tónlist.
„Er allt í lagi vinur

minn?“ Gamli sögukennar-
inn horfði áhyggjufullur á
hann: „Ekki blóta drengur

minn.“
„Ég féll í helvítis stærð-
fræðinni og er að fara í

upptekt.“
„Á drengurinn minn,

gangi þér vel. Trotzkí þurfti
að berjast í ýmsu og allt

hafðist það þangað til Stalín

lét drepa hann.“
Skúli gekk niður stíginn í
átt að tröppunum niður á

Lækjargötuna. Kjartan hljóp
upp að gamla skólahúsinu.

Innra með sér hló hann.
Skúli var ekki hrifinn af

Stalín.
Um leið og Kjartan dáðist

að mönnum sem voru fastir
á meiningunni hafði hann
ímugust á kommúnisma,

kerfi sem hlekkjaði fólk við
vonlausa stefnu í áferðar-

fallegum búningi. En skurn-
in huldi ekki grimmdina,

vonleysið og blekkinguna
sem fyrir innan bjó.

Einhvern tíma hlyti hún
að brotna.

Sumir skólafélaganna
sögðu það sama um kapi-
talisma, sem var nú ekki

mikill á Íslandi, nú eða
kristna trú.

Sem barni þótti Kjartani
trúin góð. Allt var svo

einfalt og gott og líka full-
orðna fólkið. En það var

ekki auðvelt að verða full-
orðinn, þvert á móti. Með
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Atlastaðir ehf.
Seljalandsvegi 78
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Verkfræðistofa
Sigurðar Thoroddsen hf.,

Hafnarstræti 1 – Ísafirði

söknuði hugsaði hann til
jólanna í sveitinni. Allt var

svo fallegt, hvítt yfir öllu og
jólaljósin loguðu glatt. Þeim

fylgdi gleði þótt þau væru
fá. Jólin í sveitinni voru

einhvern veginn miklu fall-
egri en hér. En þetta var áður

en stelpur skiptu máli og
fóru að verða plássfrekar í

hugsun drengsins. Nú voru
það þær eða stærðfræðin

sem héldu hugsuninni fang-
inni, aðallega þær eða hún.
Þær kepptust um athyglina

þessa síðustu daga fyrir jól,
Særún og stærðfræðin.

Sú fyrri átti hug hans all-
an, hin heltók hann. Áfram

rigndi.
„Stærðfræði eins og þessi

sem verið er að reyna troða í
hausinn á okkur er eitthvað
það vesælasta sem manns-
andinn hefur fundið upp.“

En frá henni varð ekki
hlaupizt hvað sem það kost-
aði. Hann varð að ná henni,

prófið beið og Særún og
jólin. Ekkert þeirra yrði

flúið. Stundum langaði hann
til þess að búa yfir þeirri

náðargáfu að láta hið óþægi-
lega hverfa. En allt var

flóknara en þegar hann lítill
drengur hafði skapað sér
heim við hæfi og allt var

skemmtilegt, gott og fallegt.
Kjartan Steinn fann

hvernig blaut og köld fötin
límdust við líkamann og
rigningin lak niður eftir

honum innan klæða.
Skúli gamli haltraði burt

með byrðar byltingarinnar á
herðunum, á einum náttúru-
legum fæti og þeim sem til-
veran hafði úthlutað honum

í bland við byltinguna. Hann
hafði víst misst fótinn á

námsárum sínum í Kaup-
mannahöfn, tapað í barátt-
unni við sporvagninn sem
kostaði hann gangliminn.

Enginn fær flúið þau örlög
að tapa fyrir sporvagni á

fullri ferð. Hvort Skúli hafði
ætlað að stöðva sporvagninn

með því að bregða fyrir
hann fæti eða hrasað vissi

enginn af þeim sem Kjartan
þekkti. Hverju skipti það?

Sporvagninn nálgaðist
Kjartan í líki stærðfræði-

prófs. Hvor myndi hafa það
í þessari lotu?

Kjartan tautaði eitthvað,
sneri sér að skólanum og

fylltist djúpri lotningu,

Ólafur Helgi Kjartansson, sýslumaður á
Ísafirði, hefur um langt árabil ritað jóla-
sögur fyrir Bæjarins besta. Sú fyrsta birtist
í jólablaði BB árið 1986 og síðan hafa sögur
hans birst árlega að undanskildum árunum
1992 og 1993. Hér er nýjasta smásaga Ólafs
Helga, jólasagan Óútreiknanleg ást.

reyndar í hvert sinn er leit
skjöldinn til minningar um

Þjóðfundinn 1851. En nú
beið annað en sagan og Jón

Sigurðsson. Það yrði ekki
eins eftirminnilegt hlutverk
að taka prófið í stærðfræði.

Færri kæmu við sögu og
þjóðin léti sig það engu

skipta. Það var þungbært
gjaldið fyrir fallið.

Hann opnaði dyr þessarar
sögufrægu byggingar.

Hugsunin um Særúnu varð
yfirþyrmandi um leið og

hann steig yfir þröskuldinn.
Andlit hennar ljómaði í

hugskoti hans, græn augun,
rautt, strítt hárið og dular-

fullt brosið. Sennilega elsk-
aði drengurinn stúlkuna.

En elskaði hún hann?
Þegar inn var komið sneri

Kjartan til hægri. Prófið átti
að vera í stofu A-bekkjarins,
ekki úti í Fjósi þar sem hann

var vanur að vera. Nokkur
skref voru að dyrum stof-
unnar. Ætti hann að vera

kaldur og snúa við? Löng-
unin til að hlaupa og skilja

öll þessi leiðindi að baki
varð óumræðilega sterk.

Samt vissi hann það strax að
þó hann gæti hlaupið, skilað

læknisvottorði eftir áramót
og beðizt afsökunar, myndi

hann ekki gera það. Svoleið-
is gerir maður ekki. Hann

bara vissi það og byrjaði að
titra en um leið streymdi

adrenalínið um líkamann.
Af hverju ekki að biðja til

Guðs eins og í sveitinni áður
fyrr? Var það ekki bara hall-

ærislegt að biðja einhvern
sem maður hafði aldrei séð,
um eitthvað sem maður átti

ef til vill ekki skilið? Guð
myndi ekki hafa skilning á
íslenzkum sveitadrengjum,
sem hlustuðu á rokk og ról,

þó það ætti rætur sínar að
rekja til svartra þræla í

Bandaríkjunum, sem einmitt
trúðu á þennan sama Guð.

Þeir báðu til hans, lögðu líf
sitt í hendur hans og sungu

honum til dýrðar. Guð
myndi ekki hafa velþóknun

á sérvitringum, sem tóku
grófa tónlist og texta fram
yfir það ljúfa og eðlilega í

lífinu.
Reyndar var lífið svo

fjölbreytilegt að drengurinn
botnaði stundum hvorki upp

né niður í því. En áhættan
var engin. Í Biblíunni var

týnda syninum fagnað.
Hann kom aftur. Og Kjartan

byrjaði að biðja um styrk.
Blóðið dunaði í æðunum,

adrenalínið streymdi og
honum var ekki kalt, var

bara blautur. Særún gleymd-
ist eitt augnablik og stærð-
fræðin tók völdin af fullum

krafti. Auðvitað var það ekki
alveg satt, en formúlur og
sannanir runnu fram fyrir

hugskotssjónum hans. Djúpt
í huganum brauzt fram

hlátur.
Kjartan nam staðar

framan við dyrnar, dró djúpt
andann, rétti sig upp og fann

vatnið leka niður bringuna,
bakið, rassinn, kviðinn og

lærin. Hann sá Særúnu
standa framan við sig, fá-

klædda. Sennilega yrði það
aldrei að veruleika. En sýnin
var raunverulegri en formúl-

urnar áðan.
„Góði Guð, gefðu mér

styrk.“ Hann heyrði sjálfan
sig segja orðin upphátt. Þau
bergmáluðu í auðum gang-

inum. Skyldi Jón Sigurðsson
hafa beðið Guð um styrk í

þessu sama húsi fyrir hundr-
að og tutttugu árum, þegar
honum reið mest á? Hugs-

uninni laust niður í huga
hans eins og eldingu. Svo

leit hann á pollinn sem var
að myndast á gólfinu, dró

djúpt andann og lyfti hend-
inni til að berja. Um leið

opnuðst dyrnar og glaðlegur
stærðfræðikennarinn stóð

fyrir framan drenginn. Ótt-
inn hvarf Kjartani um leið. Í

huganum þakkaði hann
Guði fyrirfram styrkinn og
árangurinn. Voru þetta ein-

hvers konar viðskipti?
„Ertu svona blautur?“

spurði Steinólfur stærð-
fræðikennari.

Kjartan svaraði strax:
„Það er ekkkert. Það

þornar.“
„Ertu tilbúinn?“

„Já.“
„Þá byrjum við. Fáðu þér
sæti. Ertu klár í munnlegt

próf?“
„Já.“

Steinólfur kynnti próf-
dómarann, virðulegan mann

á óræðum aldri. Sá sagði
ekkert. Kjartan Steinn leit á

miðana á borðinu og vissi
að hin hliðin, sú sem sneri

niður, kynni að ráða nokkru,
kannski öllu, um örlög hans.

Næstu mínúturnar yrðu
kannski þær mikilvægustu í

lífi hans, að minnsta kosti
hingað til. Í huganum mynd-

uðst orð, sem urðu að bæn,
afar auðmjúkri, og hann

þakkaði Guði strax.
„Betra að gera það áður

en það gleymist“, hugsaði
drengurinn og hlýddi fyrir-
mælum um að draga miða,
sem hefði að geyma verk-

efnið, það sem réði hugsan-
lega framtíð hans og klár-

lega næstu mánuðum.
Kjartan Steinn sneri mið-
anaum við og sýndi hann,

án þess að gá sjálfur hvað á
honum stæði. Afleiður eða
differentíalar reyndust hafa

komið í hans hlut. Hugurinn
byrjaði strax að fást við það
sem hann vissi og rifja upp
það sem hann kunni í diffr-

unum. Af hverju fékk ég
ekki integrölin eða tegrun-

ina? spurði hann sjálfan sig í
hljóði. Það kunni hann

betur. En það skipti engu,
bara að reyna. Og svo

byrjaði hann hikandi. En
bæði prófdómarinn og

Steinólfur reyndust ljúfir og
umburðarlyndir. Kjartan

vissi að hann átti að kunna
þetta, var bara betri í inte-
gölunum. Auðvitað hefði
hann átt að læra betur en

ögurstundin var runnin upp
svo nú var að draga djúpt

andann.
Örlítið tafsandi byrjaði

hann að tala um integrölin
og reyna að tengja saman
við diffrunina eða afleið-

urnar. Úr andlitum Steinólfs
og prófdómarans skein sam-

úð og góðvild. Steinólfur
var miklu mýkri á svipinn

en þegar hann var að reyna
að halda þeim bekkjar-

bræðrunum vakandi í tím-
um. Um leið og Kjartan

Steinn bað til Guðs um að
detta niður á réttu lausnina
dró prófdómarinn hann að

landi og nefndi tenginguna
sem dugði. Adrenalínið

streymdi og hann sat örlítið
stífur, loks færðist yfir hann

ró. Hann fann hvorki fyrir
bleytunni né kuldanum,

skalf að vísu aðeins. Loks
sagði prófdómarinn:

„Var það nokkuð fleira
sem þú vildir segja?“

Kjartan vissi að nóg var
komið enda var hann aftur

farinn að hugsa um Sæunni
og hvort hún væri kominn til

að bíða hans.
„Nei.“

„Þú mátt bíða frammi
meðan við berum saman

bækur okkar. Það tekur bara
nokkrar mínútur.“

Kjartan stóð þungt hugsi
frammi á gangi og fann aftur

til bleytu og kulda og velti
því fyrir sér hvort hún

myndi koma eða einfaldlega
gefast upp á honum. Útlitið
var ræfilslegt og fötin blaut.
Hann gekk um gólf í þung-

um þönkum þegar hann
heyrði út undan sér dyrnar

að stofu A opnuðust og
Steinólfur bauð honum að

koma inn. Hann mundi helzt
að þeir voru almennilegir og

höfðu nokkurt mál um það
sem miður fór. Engu að

síður ljómaðist hann við að
heyra að einkunnin sem

hann hlaut var fimm. Þeir
óskuðu honum til hamingju,

hvöttu hann eindregið til
halda áfram á sömu braut og

leggja sig enn frekar fram.
Miðað við framfarirnar á
tæpri viku væri sjáanlega

um gott efni í stærðfræðing
að ræða.

„Jæja vinur, þetta var gott
hjá þér. Við sjáumst eftir
hátíðirnar. Gangi þér vel

heim. Gleðileg jól.“
Í huganum þakkaði Kjart-

an Guði fyrir hjálpina og leit
á Steinólf um leið og hann

óskaði honum gleðilegra
jóla. Prófdómarinn, sem

hafði sagt fátt, ræskti sig og
tók til máls alvörugefnum

rómi: „Ungi maður, þér
hefur vafalaust farið fram en

þú átt langt í land að ná
fullnægjandi árangri. Hugs-
aðu nú vel um það yfir jólin
að leggja harðar að þér við

stærðfræðina. Hún er grunn-
ur rökhugsunar. Gangi þér

vel. Þú komst á óvart miðað
við prófið um daginn.“

Kjartani var annað í hug
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StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur ritað vikulega pistla í Bæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins besta í mörg ár. Skoðanir hans á mönnum og málefnum hafa oft verið umdeildar og vakið umræður. Þær þurfa alls
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Netspurningin er birt viku-
lega á bb.is og þar geta
lesendur látið skoðun sína
í ljós. Aðeins er tekið við
einu svari frá hverri tölvu.
Niðurstöðurnar eru síðan
birtar hér.

Spurt var:

Borðarðu
jafnan skötu
á Þorláks-
messu?
Alls svöruðu 642.
Já sögðu 429 eða 66,82%
Nei sögðu 188 eða 29,28%
Kemur fyrir sögðu
25 eða 3,89%

varðandi jólin en stærð-
fræði. Hann langaði heim í
sveitina til foreldranna og
systkina sinna, vina sinna,

sem ekki gæfu tíeyringsvirði
fyrir diffrun og tegrun, ef

þau á annað borð vissu hvað
það þýddi. Enda hafði þjóð-
in komizt af án þeirrar vitn-
eskju lengst af. Henn hafði
dugað að þekkja sögu sína,

Íslendingasögur og ættfræði
höfðu reynzt andlega vega-

nestið sem dugði til að
þrauka í nærri ellefu aldir.
Svo myndu þeir fara á eitt

gott sveitaball með Mánum.
Svo varð hann aftur auð-

mjúkur, hlustaði á þá kveðja
og spyrja hvort honum væri

kalt. Í huganum ægði saman
þökkum fyrir bænheyrsluna,

áhyggjum af heimferðinni,
en aðallega af Særúnu. Hann

var orðinn alltof seinn og
ekki sjón að sjá hann, eins

og hundur af sundi dreginn,
eða öllu heldur eins og rón-

arnir, sem hvergi áttu stað til
að halla að höfði sínu.

Aftur stóð Kjartan fyrir
framan Menntaskólann,

Hinn Lærða Skóla í Reykja-
vík, og var léttari í lundu
þegar hann stikaði niður

göngustíginn í fótspor Skúla
gamla en á báðum þeim fót-
um sem Guð hafði úthlutað.

Báðir höfðu þeir Jón Sig-
urðsson mætt örlögum

sínum hér í þessu sama húsi,
hvor með sínum hættinum

þó. Enn ólgaði blóðið í æð-
unum. Ekki gat hann munað
hvernig hann hafði farið að

því að svara spurningunum.
Þetta var búið. Niðri í Lækj-
argötu mætti hann róna, sem

hann hafði stundum rétt
einhverja aura af vorkunn-

semi sinni. Sá leit á Kjartan
og sagði:

„Elsku drengurinn, er nú
svona komið fyrir þér“, og

rétti Kjartani hundrað króna
seðil. Kjartan maldaði í

móinn.
„Jú, þú þarft á þessu að

halda. Það kemur dagur eftir
þannan hjá mér. Svoleiðis
hefur það alltaf verið. Það

fer ekkert að breytast.“

Þar með var hann horfinn
og Kjartan hugsaði með

þakklæti til almættisins. Við
söfnunarpott Hjálpræðis-

hersins á horni Lækjargötu
og Austurstrætis lét hann

hundraðkallinn detta í pott-
inn og bætti við fimmhundr-

uðkalli frá sjálfum sér.
Maður á alltaf að þakka fyrir

sig. Honum var létt í hug,
hann hætti að hafa áhyggjur

af Særúnu. Við þekkjumst
ekki nógu vel til þess að

gefa hvort öðru jólagjafir,
hugsaði hann. Þurfum þess

ekki.
Hann greikkaði sporið og
skaust upp á Tröð, sleppti
því að fara í bókabúðina á

neðri hæðinni að þessu
sinni. Þegar hann sá spegil-

mynd sína í glerhurðinni
hætti hann næstum við að

fara upp. Nú skildi hann til
fulls af hverju róninn hafði
gefið honum hundraðkall-

inn. „Það skiptir engu“,
hugsaði hann og tók tröpp-

urnar í nokkrum skrefum.
Uppi sátu nokkrir félagar

hans, þeir lánsömu sem
náðu í fyrstu tilraun. Kjartan

kastaði á þá kveðju en þeir
tóku dauflega undir og stóðu

upp og tíndust út hver af
öðrum. Það dró dökkt ský
fyrir sólu í huga hans. Svo
beit hann á jaxlinn og leit í

kringum sig. Ekki kom hann
auga á Særúnu strax. Þarna
sat hún úti í horni og talaði

við Önnu vinkonu sína. Þær
voru báðar að teikna á laus

blöð og hlógu. Hláturinn
hætti þegar þær komu auga

á Kjartan.
Anna leit á hann með

vanþóknun og sagði svo
eitthvað við Særúnu, sem

brosti og svaraði og hló svo.
Báðar hlógu þær.

„Hæ Kjartan! Komdu og
seztu hjá mér.“ Særún brosti

til hans óræðu brosi og
yggldi brýrnar.

„Hvað er að sjá þig elsku
drengurinn minn, datztu í

poll eða hvað? Gleymdirðu
að fara í sundskýluna áður

en þú stakkst þér? Varstu
búinn að gleyma því að við

ætluðum að hittast?“
Þær hlógu báðar. Kjartan

varð vandræðalegur. Gleðin
og þakklætið yfir óvæntri

velgengninni í stærðfræði-
prófinu hafði sennilega

ruglað hann í ríminu. Þó var
dómgreind hans venjulega í

góðu lagi.
„Þú ert alveg hræðilegur
útlits, sagði Særún með

væntumþykju í röddinni. Nú
ætti að senda þig heim til
mömmu ef það væri ekki

svona langt að fara. Ég verð
sennilega að sjá um þig.“

Hún brosti blítt. „Anna
segir að ég geti ekki verið
þekkt fyrir að láta sjá mig

með þér hérna svo þú kemur
heim með mér. Er þér ekki

kalt? Ég ætlaði ekki að
þekkja þig þegar þú komst
inn. Og þegar þú hnepptir

frá þér úlpunni, þá var eins
og þú hefðir verið búinn að

míga á þig.“
„Þá stóðu strákarnir upp

og fóru“, sagði Anna. „Enda
leiztu út eins og þú værir

fullur eða dópaður. Þá
nefndi Særún stærðfræði-

prófið.“
„Hvernig gekk elsku

drengurinn minn?“
Kjartani varð svars vant.

Hann hafði ekki verið viss
um að henni þætti vænt um
hann. Særún stóð upp, tók

utan um hann og kyssti
hann, renndi vinstri hend-

inni upp og niður eftir bak-
inu, niður á rassinn og

sagði:
„Þú ert allur rennandi

blautur. Komdu strax heim.
Það verður að þurrka á þér
hárið svo þú verðir sjálfum

þér líkur aftur.“
Adrenalínið streymdi örar

en fyrr og ánægjan yfir því
að hafa náð stærðfræðinni
hvarf í skuggann af frekari

fyrirheitum aðventunnar um
gott hlutskipti. Hann áttaði

sig á því að hún var hærri en
hann sjálfur. Það var eitt af
því sem hann hafði reiknað

sér til vansa í þessu stutta
sambandi. Reyndar hafði
hann haldið að hún væri

búin að missa áhugann fyrir

honum. Þau höfðu rifist um
það fyrir nokkrum dögum að
hann færi heim í sveitina um

jólin. Særún tók í hendi
hans.

„Komdu! Bless Anna, við
sjáumst á morgun. Manstu

eftir textanum í Satisfaction,
I´m on a loosing streak? Þú

skalt fara heim um jólin en á
gamlársdag verðum við

saman. Lofarðu því? Nú
verður að hátta þig ofan í

rúm svo þú verðir ekki
veikur.“

Allt sem Kjartan gat sagt
var já. Hann hafði semsagt

fallið á fleiri prófum en
stærðfræðinni en nú fengi

hann greinilega færi á end-
urtekt. Hann hafði reyndar
leyft sér að biðja um meira

en að ná stærðfræðinni.
Bænheyrslan var alger.

Guð var óútreiknanlegur.
Bænin dugði.

Ástin var óútreiknanleg.
Jólin yrðu dásamleg.
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Prentsmiðjan Oddi

ÍÞRÓTTAHÚSIÐ Á TORFNESI
Óskum eftir að ráða starfsmann (karl-
mann) til starfa frá 1. janúar 2002 eða
eftir samkomulagi. Unnið er sam-
kvæmt vaktafyrirkomulagi.
Upplýsingar um starfið gefur for-
stöðumaður, Jóhanna Gunnarsdóttir,
alla virka daga í síma 456 5260.
Umsóknum skal skilað til forstöðu-
manns íþróttahúss fyrir 28. desember
2001.

SUNDLAUG VIÐ AUSTURVEG
Óskum eftir að ráða tvo starfsmenn,
ein kvenmann og einn karlmann við
gæslu fyrir 1.-4. bekk í búningsklefum
íþróttasalar á skólatíma grunnskólans.
Upplýsingar um starfið gefur vakt-
stjóri sundlaugarinnar, Guðjón Hösk-
uldsson í síma 456 3200 eða forstöðu-
maður Skóla- og fjölskylduskrifstofu,
Ingibjörg María Guðmundsdóttir í
síma 450 8001.
Umsóknum skal skila á Skóla- og
fjölskylduskrifstofu, 4. hæð í Stjórn-
sýsluhúsinu Ísafirði fyrir 28. desember
2001.

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður
KyrrðarstundKyrrðarstundKyrrðarstundKyrrðarstundKyrrðarstund
við kertaljósvið kertaljósvið kertaljósvið kertaljósvið kertaljós
Kyrrðarstund við kerta-

ljós verður í Ísafjarðar-
kirkju nk. laugardag, 22.
desember kl. 21:00.

Þetta er í þriðja skiptið
sem Kammerkórinn efnir
til aðventustundar þar sem
engin rafljós eru tendruð
utan ljós fyrir organista.

Með kórnum verður
einnig sr. Stína Gísladóttir
sem annast upplestur.
Stjórnandi kórsins er Guð-
rún Jónsdóttir og organisti
er Hulda Bragadóttir. Að-
gangur er ókeypis.
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Nú er senn liðið ár af nýrri öld. Hvort árið felur í sér vísbendingu um það hvað
komandi öld ber í skauti sér er óvitað. Sennilega er of skammt liðið af öldinni til
þess að draga marktækar ályktanir. Af öllum atburðum líðandi árs ber hæst árás
hryðjuverkamanna af trú Íslams hinn 11. september 2001. Skotmörk urðu World
Trade Center í New York og Pentagon í Washington, stjórnstöð hersins í Banda-
ríkjum Norður-Ameríku. Augljóst mátti vera hverjum hugsandi manni á Vestur-
löndum, að um var að ræða árás á vestræn gildi og þá menningu sem einkennir
hinn vestræna heim.

Viðbrögð þjóðarleiðtoga á Vesturlöndum urðu reyndar á eina
lund. Árásirnar töldust stríðsyfirlýsing og lagt skyldi til atlögu
við hryðjuverkamennina. Stríðið í Afganistan er rökrétt afleiðing
þess er á undan var gengið.

Í Ísrael geisar stríð. Arabar og Ísraelar berjast með auknum krafti og hinir
síðarnefndu hafa lýst því yfir að þeir séu að berjast við hryðjuverkamenn. Sú
yfirlýsing gefur því stríði nýtt yfirbragð. En það eru síst styrjaldir sem íbúar jarð-
arinnar þurfa á að halda. Stór hluti jarðarbúa skrimtir undir hungurmörkum.
Engu að síður er ljóst að stríð mun geisa, en með nýju yfirbragði og víðar um
heim en fyrr og snerta fleiri en áður, þótt mannfall verði vonandi minna en fyrr-
um.

Efnahagur heims hefur átt undir högg að sækja á liðnu ári. Til þess liggja
margar ástæður, þar á meðal hryðjuverkin sem getið var að ofan. Ferðaþjónusta

hefur átt undir högg að sækja og flugfélög um heim allan berjast í bökkum.
Íslendingar hafa ekki farið varhluta af þessum hremmingum. Þess vegna ber að
fagna sérstaklega samkomulagi Samtaka atvinnulífsins og Alþýðusambandsins
sem miða að því að tryggja kaupmátt launþega. Það er djarfmannlegt og skilar
vonandi góðu fyrir þjóðarbúið. Samþykkt fjárlaga veitir sömu vísbendingu. Þó
væntu margir meiri hlutar.

Vestfirðingum er væntanlega efst í huga kvótasetning á fisktegundir, sem
staðið hafa undir smábátaútgerðinni. Þeim finnst að sér sótt, enda kreppir að í

undirstöðu atvinnunnar í sjávarþorpum á Vestfjörðum. Hátt
ber einnig sölu Orkubús Vestfjarða, sem í aldarfjórðung var
tengt sjálfstæði fjórðungsins. Einnig má minna á það að kjör-
dæmaskipan var endanlega breytt með kosningalögum í fyrra,

árið 2000. Ýmsar breytingar hafa orðið og eru að verða á Vestfjörðum. En hér býr
gott og traust fólk, sem bíður það hlutverk að ná vopnum sínum fyrir sókn til
fjölgunar og betra lífs í fjórðungnum. Kosningar verða á næsta ári og nýjar sveit-
arstjórnir munu taka við, en hvort það breyti gangi sögunnar veit nú enginn.

Jólin vekja okkur hugsun um liðna tíð og þau gildi sem kristin trú hefur leitt inn
í þjóðlífið. Menn staldra við, líta inn á við, verja tíma með ástvinum og búa sig
undir nýtt ár, ný átök og sókn til framfara í einkalífi jafnt og þjóðlífi.

Gleðileg jól og farsælt komandi ár með þökkum fyrir samfylgdina á árinu sem
senn er horfið í aldanna skaut, þótt öldin sé ný.

51.PM5 19.4.2017, 09:5228
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GRUNNSKÓLINN Á ÍSAFIRÐI
Óskum að ráða starfsfólk til eftirtal-
inna starfa frá og með 1. janúar nk.
Umsjónarmann í Dægradvöl í 65%
starf. Um er að ræða starf við heils-
dagsvistun. Vinnutími er frá kl. 12:00
daglega.
Skólaliða í 100% starf. Um er að
ræða blönduð störf við ræstingu,
gæslu, aðstoð í mötuneyti o.fl. Vinnu-
tími frá kl. 07:45 daglega.
Stuðningsfulltrúa í 70% starf. Um
er að ræða aðstoð inni í bekk og önnur
skyld verkefni.
Leiðbeinanda í 35,7% starf. Um er
að ræða aðstoð við nemendur á ungl-
ingastigi í og utan kennslustunda.
Nánari upplýsingar veitir skólastjóri,
Kristinn Breiðfj. Guðmundsson.

Skólastjóri.

AðalfundurAðalfundurAðalfundurAðalfundurAðalfundur
Aðalfundur Sjómannafélags Ísfirðinga

verður haldinn miðvikudaginn 26. desember
nk. kl. 14:00 í Baldurshúsi, Pólgötu 2.

Dagskrá:
1. Venjuleg aðalfundarstörf.
2. Sameining verkalýðsfélaga.
3. Önnur mál.
Félagsmenn eru hvattir til að mæta.

Stjórnin.
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Ökuskóli Vestfjarða
Kristján · Auður · Gunnar

sem ég vísaði til áðan á lands-
fundi Samfylkingarinnar.
Hvaða skilaboð eru þetta til
þjóðarinnar og sérstaklega
unga fólksins? Jú, þetta er eitt
af því sem dregur úr árangri
forvarna. Þegar ungt fólk heyr-
ir „málsmetandi“ menn eins
og stjórnmálamenn tala fjálg-
lega um að lögleiða beri
kannabisefni af því að þau
séu skaðlaus, eða að rétt sé að
setja ekki smæstu fíkniefna-
brot á sakaskrá, þá er eðlilegt
að það fái það á tilfinninguna
að það sé allt í lagi að prófa
fíkniefni. Þau muni hvort eð
er líklega verða lögleidd fjót-
lega, eða stjórnmálamenn telji
þetta vera svo ómerkileg brot
að ekki taki því að setja það
inn á sakaskrána.

Nú má vel spyrja: Er ekki
málfrelsi í landinu? Má nú
ekki ræða opinberlega um
skoðanir sínar? Jú, vissulega.

En það er öllum hollt að hugsa
vel áður en maður talar, sér-
staklega opinberlega. Hér þarf
einfaldlega að hugsa hugs-
unina til enda. Við þessar að-
stæður sem við búum við í
dag, hvað varðar vímuefni og
vanda þann sem að ungu fólki
steðjar, er þetta nákvæmlega
ekki það sem okkur vantar.

Stjórnmálamenn og sér í
lagi alþingismenn! Þið hafið
athygli þjóðarinnar, þið eruð
fulltrúar okkar á þingi, ekki
bara þeirra sem eru fylgjandi
lögleiðingu kannabisefna og
fylgjandi því að fela þau brot
sem framin eru á fíkniefna-
löggjöfinni. Sem betur fer eru
flestir þeirra skoðunar að lög-
leiðing vímuefna væri hrapal-
leg mistök. Þingmenn! Þið er-
uð líka fulltrúar þessa fólks.
Hugsum áður en við segjum
eitthvað óviturlegt.

– Hlynur Snorrason.

Það ber vott um visku að
hugsa vel áður en maður talar.
Slíkt kennum við a.m.k. börn-
unum okkar, vonandi. Einu
sinni heyrði ég barn segja við
sjónvarpsmanninn Hemma
Gunn, að ástæðan fyrir því að
fólk er með einn munn en tvö
eyru væri vegna þess að fólk
ætti að hlusta meira og tala
minna. Margt til í þessu. Mér
kom þetta til hugar þegar frétt-
ir bárust af landsfundi Sam-
fylkingarinnar sem haldinn
var fyrir nokkru.

Ég verð að segja að ég varð
fyrir mjög miklum vonbrigð-
um með þær fréttir. Af mörg-
um vandamálunum sem hrjá
þjóðina þá datt mönnum í hug
að fara að eyða tímanum í að
ræða það hvort ekki ætti að
sleppa því að setja smæstu
fíkniefnabrot á sakaskrá.

Eftir því sem ég hef komist
næst, þá hafa Samfylkingar-
menn sérstakar áhyggjur af
því að velferð þeirra sem
fremja „smæstu“ fíkniefna-
brot sé hætta búin síðar á lífs-
leiðinni. Og einn ónefndur al-
þingismaður Samfylkingar-
innar sagði í sjónvarpsviðtali
vegna þessa merkilega mál-
futnings, að það sé alltaf
möguleiki á því að ungt fólk
„slysist“ til þess að prófa ólög-
leg fíkniefni örfáum sinnum.
Þetta mun sennilega bjarga
heiminum, að reyna af fremsta
megni að fela það að ungir
sem aldnir brjóti fíkniefna-
löggjöfina. Ég bendi á að
þarna talaði þingmaður.
Hverjir bera ábyrgð á lögum
landsins? Eru það ekki fulltrú-
arnir okkar á Alþingi? Þessi
sami þingmaður sagði hins
vegar að hann væri ekki fylgj-
andi því að lögleiða fíkniefni.

Er ekki pínulítill tvískiningur
í þessu?

Ég spyr einfaldlega: Er þetta
lausnin á vandanum? Er það
mikilvægast að fela það fyrir
þeim sem óska eftir sakavott-
orðinu okkar, að maður hafi
misstigið sig einhvern tíma
ævinnar? Hverjum er greiði
gerður með þessu? Hvers
vegna að leyna þessu en ekki
öðrum „smábrotum“? Hvaða
hagsmunum erum við að
bjarga?

Það veldur okkur, sem störf-
um að vímuefnaforvörnum
með einum eða öðrum hætti,
oft hugarangri hversu hægt
það gengur að sannfæra ungt
fólk um það að fara að neyta
áfengis á unglingsaldri og að
prófa fíkniefni hafi í för með
sér mikla áhættu. Forvarnir
virka, en við hefðum viljað
sjá þær virka hraðar. Allt of
margt ungt fólk fellur í valinn,
æskan okkar er í veði. Þetta
má einfaldlega lesa í nýút-
kominni ársskýrslu SÁÁ. Nóg
um þær hörmungar.

Ég er orðinn sannfærður um
það, eftir margra ára starf að
vímuefnaforvörnum, að þau
skilaboð sem við, fullorðna
fólkið, erum að senda út í
þjóðfélagið, þar á meðal til
unglinganna okkar, eru mjög
mótandi. Það er staðreynd að
það erum við sjálf sem mótum
samfélagið okkar. Ef ekki við,
hver þá?

Nú er ég að komast að
kjarna málsins. Óráðshjal,
eins og nánast á hverjum
landsfundi Sjálfstæðismanna,
um að lögleiða skuli „dauf-
ustu“ vímuefnin eins og
kannabisefni, eru mjög sterk
skilaboð út í þjóðfélagið.
Sama á við um þá umræðu

Hlynur Snorrason, lögreglufulltrúi á Ísafirði
og verkefnisstjóri Vá-Vest hópsins skrifar

,,... þegar stjórnmála-
menn tala fjálglega
um að lögleiða beri

kannabisefni...“

Hugsa áður en maður talar!Hugsa áður en maður talar!Hugsa áður en maður talar!Hugsa áður en maður talar!Hugsa áður en maður talar!
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Fjarlækningastofnun Ís-
lands ses.(sjálfseignarstofn-
un) var stofnuð á Ísafirði sl.
föstudag. Markmiðið er að
Heilbrigðistofnunin Ísafjarð-
arbæ verði miðstöð fjarheil-
brigðisþjónustu á landinu og
að þar verði stundaðar lækn-
ingar og hjúkrun í gegnum
netið og þróaðar aðferðir til
slíkrar vinnu, þar sem saman
fara læknislist og tölvutækni.
Formaður Fjarlækningar-
stofnunar Íslands var kjörinn
Hallgrímur Kjartansson yfir-
læknir en aðrir í stjórn eru
Ólafur Sigurðsson, ritari,
Rúnar Óli Karlsson, gjaldkeri,
Samúel J. Samúelsson og Örn
Ingólfsson.

Tilgangur Fjarlækninga-
stofnunar Íslands er að stuðla
að nýrri þekkingu, aukinni
menntun og þróun á tækni og

aðferðum í fjarheilbrigðis-
þjónustu. Þessa tækni mætti
síðan nota til að fjartengja
sjúklinga og sjúklingahópa
við heilbrigðisþjónustuna á
gagnvirkan hátt með það fyrir
augum að efla upplýsingagjöf
og bæta hjúkrun og lækningar.
Þá er stefnt að því að efla
þjónustu heilsugæslustöðva í
samvinnu við hugbúnaðar- og
tæknifyrirtæki hér á landi.
Slíkt myndi m.a. styrkja nú-
verandi starfsemi, efla rann-
sóknir og þróun og væntan-
lega fjölga atvinnutækifærum
á þessu sviðum.

Rúnar Óli Karlsson, at-
vinnumálafulltrúi Ísafjarðar-
bæjar og einn stjórnarmanna,
segir að starfsemi hinnar nýju
stofnunar sé enn á hugmynda-
stigi en aðstæður séu um
margt góðar á Vestfjörðum til

að starfrækja miðstöð fjar-
lækninga. Bæði sé margt vel
hæft fólk í heilbrigðisgeiran-
um í fjórðungnum, auk frum-
kvöðla í tölvutækni. Ísafjarð-
arbær sé talinn heppilegur
til þróunar lausna á þessu
sviði þar sem hann saman-
stendur af stórum kjarna
ásamt minni byggðakjörnum
með heilsugæslustöðvar og
öldrunarheimili. Slíkt um-
hverfi þykir mjög hentugt til
tilrauna á sviði fjarheilbrigðis-
tækni. Milli þessara stofnana 
eru nú þegar töluverð netsam-
skipti sem hægt væri að þróa
frekar.

Rúnar Óli segir að á Ísa-
firði séu nokkur fyrirtæki sem
búa yfir mikilli þekkingu sem
myndi nýtast í þróun hugbún-
aðar og vélbúnaðar á þessu
sviði. Mætti þar nefna Snerpu

sem sérhæfir sig í þróun og
sölu hugbúnaðar. Fyrirtækið
hefur m.a. þróað hugbúnað
sem kallast INmobil og er
ætlaður til netsamskipta við
skip og gæti nýst til fjarlækn-
inga. POLS rafeindavörur
sérhæfa sig í þróun hugbún-
aðar og vélbúnaðar fyrir sjáv-
arútveginn. Í fyrirtækinu er
mikil þekking á þróun hvers
kyns rafeindabúnaðar.

Að sögn Rúnars Óla voru í
mars á þessu ári undirritaðar
viljayfirlýsingar um samstarf
milli Heilbrigðisstofnunar-
innar Ísafjarðarbæ og Ís-
lenskrar erfðagreiningar,
Taugagreiningar, Framtíðar-
tækni og SKÝRR. Einnig hafa
fleiri aðilar sýnt verkefninu
áhuga s.s. Flaga, Skyn, Tele-
medIce, eMR og doc.is. Segir
Rúnar Óli næstu skref í málinu

vera að sækja um fjármagn í
hina ýmsu sjóði og tryggja
stofnuninni nægilegt fjár-

magn til að ráða starfsmann
til að vinna að þeim hugmynd-
um sem fram hafa komið.

Frá stofnfundinum.
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NorðurlöndumNorðurlöndumNorðurlöndumNorðurlöndumNorðurlöndum
– Dorothee Lubecki ferðamálafulltrúi hlaut

þýsku verðlaunin „Scandinavian Travel Award 2001“

Dorothee Lubecki, ferða-
málafulltrúi Atvinnuþróunar-
félags Vestfjarða, var á dög-
unum í Berlín þar sem hún
tók á móti „Scandinavian
Travel Award 2001“ eða
Ferðaþjónustuverðlaunum
Norðurlanda 2001. Verðlaun-
in voru afhent á tveggja daga
Skandinavíuhátíð sem kynn-
ingarfyrirtækið Nordis í
Þýskalandi stóð fyrir. Nordis
er mjög þekkt kynningar- og
útgáfufyrirtæki sem sérhæfir
sig í útgáfu á tímaritum þar
sem eingöngu er fjallað um
Norðurlönd, jafnframt því að
gefa árlega út ferðahandbók
(Das Skandinavien Reise-
handbuch) um sama efni.

Að sögn Dorothee virðist
sem umræddum aðilum þarna
ytra hafi fundist lítið nýtt vera
að gerast í ferðaþjónustunni
og jafnvel að hálfgerð stöðnun
ætti sér stað. Þess vegna var
ákveðið í sumar að auglýsa
eftir tillögum um áhugaverð
verkefni á Norðurlöndum og
veita þeim bestu þeirra viður-
kenningu. Var lagt upp með
fimm flokka þar sem verðlaun
voru veitt fyrir besta áfanga-
staðinn, besta ferðamátann,
bestu ferðaskrifstofuna, besta
minjagripinn, bestu ferða-
skrifstofuna og besta ferða-
málaráðið. Það er skemmst
frá því að segja að samkvæmt
úrskurði dómnefndar hlutu
Vestfirðir viðurkenningu sem
besti áfangastaðurinn á Norð-
urlöndum.

Dorothee segir að upphafið
að þessu öllu saman megi
rekja til þess að hún fékk sent
eyðublað frá Nordis þar sem
hægt var að koma á framfæri
tillögum. Hún segist gera ráð
fyrir að þetta hafi verið sent
til sín þar sem hún hafi und-

anfarin ár verið með auglýs-
ingu í ferðahandbókinni og
líklega hafa flestir þeir sem
auglýsa þar fengið svona
eyðublöð.

„Þegar ég skoðaði málið til
að sjá hvort þetta væri eitthvað
fyrir okkur, þá var ég í raun
ekki viss um að ég ætti að
senda neitt inn. Ég hafði því
samband út til Þýskalands og
ráðfærði mig við þessa aðila
hjá Nordis en þeir hvöttu mig
eindregið til að vera með.
Fyrst sendi ég inn upplýsingar
um heildarhugmyndina í
ferðaþjónustu á Vestfjörðum
þar sem reynt er að vinna í
takt við náttúru, menningu og
mannafla í fjórðungnum“.

Dorothee segist síðan hafa
nefnt sérstaklega þrjú verkefni
sem dæmi um það sem hér
væri að gerast. Í fyrsta lagi
Sagnarekann þar sem verið er
að miðla staðbundinni þekk-
ingu til ferðamanna sem hætt
er við að hverfi í fjórðungnum,
en sagnareki er bæði í senn
sögustaðamerking og um-
hverfislistaverk. Þá nefndi hún
einnig Galdrasýninguna á
Ströndum og segir að þótt hún
eigi ekki heiður af henni, þá
sé hún hluti af þeim verkefn-
um sem unnin eru á svæðinu
og getur þess að heimasíða
Galdrasýningarinnar hafi
fengið mikið hrós dómnefnd-
ar. Síðast en ekki síst nefndi
hún Svaðilfarir-Hestaferðir en
það verkefni vakti heilmikla
athygli og var sá þáttur sem
dómnefndin tiltók sérstaklega
í áliti sínu. Segir Dorothee að
viðurkenning sem þessi skipti
óneitanlega miklu máli fyrir
ferðaþjónustuna á Vestfjörð-
um.

Hún segir miklu skipta að
dómnefndin var skipuð sér-
fræðingum í markaðs- og
kynningarmálum á Norður-
löndum og álit þeirra sé gríð-
arlega mikilvægt. Hún sjálf
segist alltaf vera dálítið gagn-
rýnin á það sem hér er verið
að gera og finnist oft að gera
mætti hlutina miklu betur.
Þarna sýndi það sig hins vegar
að Vestfirðingar eru á réttri
leið í markaðssetningu svæð-
isins fyrir ferðamenn. Dóm-
nefndin var mjög hrifin af því

kynningarefni sem lagt var
fram, hvort sem um var að
ræða bæklinga eða upplýs-
ingar á Netinu, og það þrátt
fyrir að það væri að mestu á
íslensku. „Og það sem mér
fannst líka svo skemmtilegt
við þetta allt saman var að ég
þurfti ekki að galdra fram neitt
efni eða búa það til í snarhasti
af þessu tilefni. Allt var þetta
fyrir hendi og tilbúið til
notkunar“, segir Dorothee.

Skandinavíuhátíðin í Ber-
lín, sem fram fór dagana 24.-
25. nóvember, er í raun heil-
mikil kaupstefna og þar gefst
fólki kostur á að kynna það
helsta sem það er að gera í
tengslum við ferðamennsku.
Segir Dorothee að kaupstefn-
an hafi verið gríðarlega vel
sótt og telur að allt að sex
þúsund manns hafi komið
þessa tvo daga sem hátíðin
stóð. Þarna voru fjölmargir
sölu- og kynningarbásar þar
sem allt mögulegt var kynnt í
tengslum við Norðurlönd.
Dorothee segist sjálf hafa
verið með bás þar sem hún
dreifði vestfirskum bækling-
um og auglýsingum. Hún seg-
ir þessa kynningu hafa vakið
heilmikla athygli og fékk hún
fjölmargar heimsóknir í bás-
inn til sín og dreifði líklega
yfir þúsund bæklingum þessa
tvo daga. Þá var hún einnig
með tvær litskyggnusýningar
sem hún segir að hafi komið
mjög vel út.

„Ég fékk mikið af fyrir-
spurnum og nú þegar eru
blaðamenn búnir að hafa sam-
band sem vilja koma og skrifa
um svæðið. Þá er ég einnig að
vinna að því að skipuleggja
heimsókn ungs manns sem
vinnur hjá Nordis og langar
að heimsækja Vestfirði strax
eftir áramót. Þannig að það er
ekki spurning að kynningin í
Berlín er strax farin að hafa
áhrif“, segir Dorothee.

Aðspurð um það helsta
framundan segir Dorothee að
nú sé hið hefðbundna vetrar-
starf í gangi þar sem allar
upplýsingar eru uppfærðar og
unnið að gerð nýrra þjónustu-
bæklinga. Í janúar er síðan
önnur kaupstefna (Reisepav-
ilion) þar sem markmiðið er
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– til kominn vegna þess orðs sem fer af fyrirtækinu vestra
Fyrirtækið 3X-Stál á Ísa-

firði hefur gengið frá sölu-
samningi á vinnslubúnaði í
nýja rækjuverksmiðju sem
sett verður upp á Nýfundna-
landi næsta vor. Um er að ræða
sölu á stærstum hluta vinnslu-
búnaðarins í verksmiðjunni,
ásamt því að yfirumsjón með
uppsetningu og prufukeyrslu
verksmiðjunnar er í höndum
3X-Stáls.

„Þetta er stærsti sölusamn-
ingur 3X-Stáls frá upphafi“,
segir Jóhann Jónasson, fram-
kvæmdastjóri fyrirtækisins.
„Þetta eru ánægjuleg tíðindi

fyrir 3X-Stál og eitt lítið skref
í útrás okkar 3X-manna á er-
lenda markaði.

Það sem er virkilega ánæ-
gjulegt fyrir okkur er að segja
má að þessi sölusamningur
byggi á árangri okkar undan-
farin ár í Kanada. Þeir sem
eiga þessa verksmiðju komu
fyrst til okkar, vegna þess orð-
spors sem við höfum á Ný-
fundnalandi. Nýstofnað útibú
3X-Stáls í St. Johns á Ný-
fundnalandi hefur enn bætt
þjónustuna við hina fjölmörgu
viðskiptavini þar“, segir Jó-
hann Jónasson.

Þessi verksmiðja hefur ver-
ið í undirbúningi frá því á
sjávarútvegssýningunni í
Boston í vor. Starfsmenn 3X-
Stáls komu að skipulagningu
hennar frá upphafi og sáu m.a.
um hönnun á fyrirkomulagi í
henni. 3X-Stál hefur eins og
kunnugt er smíðað vinnslu-
búnað í rækjuverksmiðjur í
Kanada allt frá árinu 1997. Á
þeim tíma hefur fyrirtækið
smíðað og hannað stóran hluta
af vinnslubúnaði í sex rækju-
verksmiðjur víðs vegar um
Nova Scotia, Nýfundnaland
og Labrador.

Höfuðstöðvar 3XS-Stáls ehf., á Ísafirði.

græn ferðamennska. Þá eru í
undirbúningi gönguleiðaverk-
efni fyrir næsta sumar og þeg-
ar hefur fengist styrkur upp á
hálfa milljón króna í gerð
kynningarefnis fyrir göngu-
leiðirnar. Einnig þarf að útbúa
fleiri sagnarekaskilta en eins
og staðan er í dag vantar allt
fjármagn í það verkefni og
segir Dorothee að reynt verði
að finna aðila sem mögulega
gætu styrkt það. Einnig er í
bígerð að koma upp heima-
síðu á erlendum tungumálum.

Nýjar áherslur í menning-
artengdri ferðaþjónustu eru
verkefni um Gísla sögu Súrs-
sonar og segir Dorothee að
þegar sé búið að vinna úttekt
á  verkefninu og ákveða að
sviðsetja Gísla sögu. Ekki er
vitað nákvæmlega hvernig að
því verður staðið en ljóst er
að verkefnið muni teygja sig
frá norðanverðum Vestfjörð-
um og suður á Barðaströnd.
Þá er ýmislegt á döfinni í
Reykhólasveit og sú hugmynd
í bígerð að setja þar upp
hlunnindasafn. Galdrasýning-
in á Ströndum heldur áfram
að vefja upp á sig og stefnt er
að því að opna annan áfanga í
Bjarnarfirði næsta sumar. Að
lokum megi líka nefna að At-
vinnuþróunarfélag Vestfjarða
vinni þessa dagana að stórri
úttekt í Vestur-Barðarstrandar-
sýslu um möguleika og fram-
tíðarsýn í ferðamálum þar. Dorothee Lubecki með verðlaunagripinn.
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Á morgun, Þorláksmessu, er stórleikur í enska boltanum þegar Liverpool tek-
ur á móti Arsenal. Leikurinn fer fram á heimavelli Liverpool, Anfield, og verður
án efa um harða baráttu að ræða enda um að ræða tvö af efstu liðunum í
ensku úrvalsdeildinni. Leikurinn er sýndur á Sýn og hefst útsending kl. 15:55.

Stórleikur á Anfield

karlsöngvarar í Peking-óperunni. Annar
þeirra sérhæfir sig í kvenhlutverkum og
hefur ætíð rennt hýru auga til félaga
síns. Við fylgjumst með örlögum þeirra
en þeir voru uppi á miklum umbrotatím-
um í heimalandi sínu. Aðalhlutverk:
Gong Li, Leslie Cheung, Chang Fengyi.
03.25 Dagskrárlok og skjáleikur

Fimmtudagur 27. desember
18.20 NBA-tilþrif
18.50 Sjónvarpskringlan
19.05 Trufluð tilvera (16:17)
19.30 Heimsfótbolti með West Union
20.00 Hasar úr lofti (2:12)
21.00 Náttfatateiti. (House Party 2)
Allir muna hvernig fór þegar táningurinn
Kid óhlýðnaðist pabba sínum og fór í
villt partí hjá vini sínum. Það var í fyrstu
myndinni en nú er Kid orðinn eldri og
ábyrgðarfyllri og er kominn í mennta-
skóla. Sóknarnefndin í gamla hverfinu
heima kostar drenginn til náms og það er
eins gott að bregðast ekki traustinu. En
freistingarnar eru á hverju strái og það er
erfitt að einbeita sér að náminu.  Aðalhlut-
verk: Christopher Reid, Christopher
Martin, Martin Lawrence, Iman, Tony
Burton.
22.30 Heklusport
23.00 Óðs manns æði. (In the Mouth of
Madness) Von er á nýrri bók frá rithöf-
undinum Sutter Cane. Fyrri bækur hans
hafa selst í milljónum eintaka og nýjustu
skáldsögunnar er beðið með eftirvænt-
ingu. En rétt áður en Cane á að skila
handritinu í prentun gufar hann bókstaf-
lega upp. Útgefendurnir eru forviða og
ráða spæjarann John Trent til að finna
Cane. Trent er tortrygginn að eðlisfari
og hann grunar að hvarfið sé auglýsinga-
brella.  Aðalhlutverk: Sam Neill, Jurgen
Prochnow, Charlton Heston, David
Warner, John Clover.
00.40 Lögregluforinginn Nash
01.25 Dagskrárlok og skjáleikur

Föstudagur 28. desember

18.00 Heklusport
18.30 Sjónvarpskringlan
19.00 Gillette-sportpakkinn
19.30 Alltaf í boltanum
20.00 Fífl og furðufuglar (16:18)
21.00 Með hausverk um helgar
23.00 Mac. Niccolo (Mac) Vitelli er
elstur þriggja bræðra og tekur við stjórn
fjölskyldunnar er faðir hans deyr. Fað-
irinn var byggingameistari og synirnir
taka við störfum hans. Í fyrstu vinna þeir
fyrir skussann og svikahrappinn Polow-
ski en gefast fljótlega upp á því og ákveða
að stofna eigið fyrirtæki. Viðskiptin
ganga vel en vinnufíkn og fullkomnunar-
árátta Macs reynist bræðrunum erfið við-
ureignar. Aðalhlutverk: Nicholas Turt-
urro, Ellen Barkin, Matthew Sussman.
00.55 Martröðin tekur enda. (Freddy´s
Dead: The Final Nightmare (6)) Það var
2. nóvember árið 1984 sem martröðin
hófst í Álmstræti í Springwood í Banda-
ríkjunum. Freddy Krueger kom fram á
sjónarsviðið og eftirleikinn þekkja flestir.
En svo fór að lokum að íbúarnir höfðu
betur og Freddy Krueger kvaddi þennan
heim. Eða svo héldu flestir. Höfðu þeir

Ron Crawford, Francis Guinan.
23.25 Ben Húr. Sannkölluð stórmynd
sem sópaði til sín 11 Óskarsverðlaunum
á sínum tíma. Hér segir af Ben Húr sem
lendir upp á kant við æskuvin sinn, her-
stjóra í Róm, og er í framhaldinu gerður
að galeiðuþræl en fjölskylda hans er send
í fangelsi. Ben Húr sver þess dýran eið
að koma fram hefndum. Aðalhlutverk:
Charlton Heston, Jack Hawkins, Stephen
Boyd, Haya Harareet.
02.50 Dagskrárlok og skjáleikur

Þriðjudagur 25. desember
15.30 Útilegan. (Father and Scout)
Gamanmynd. Spencer Paley og sonur
hans, Michael, eru ekki neinir perluvinir.
Eiginkonan Donna vill bæta andrúms-
loftið á heimilinu og hvetur því feðgana
til að fara saman í útilegu. Með í för eru
strákar úr skólanum hans Michaels og
feður þeirra. Útilegan snýst hins vegar
upp í martröð og Michael er að því kom-
inn að gefast upp og halda heim á leið.
Aðalhlutverk: Bob Saget, Brian Bonsall,
Heidi Swedberg, Stuart Pankin, Troy
Evans.
17.05 Malaika
18.40 Tónleikar Elizabeth Taylor. Eng-
landsdrottning veitti Elizabeth Taylor
viðurkenningu fyrir framlag hennar til
leiklistar og líknarmála.Á þessum
tónleikum til heiðurs leikkonunni koma
m.a. fram: Tony Bennett, Marti Pellow,
Andrea Boccelli og Reba McIntyre.
20.05 Sú eina sanna. (She´s the One)
Rígurinn á milli bræðranna Mickeys og
Francis hefur ætíð verið mikill og ekki
skánar ástandið þegar Francis heldur
fram hjá konunni sinni með Heather,
fyrrverandi unnustu Mickeys. Hún vill
fara aftur til Mickeys en hann kærir sig
ekki lengur um hana þar sem hann telur
sig hafa fundið hina einu sönnu ást með
Renee. Aðalhlutverk: Edward Burns,
Cameron Diaz, Jennifer Aniston.
21.40 Martha, má ég kynna Frank.
(Martha, Meet Frank, Daniel & Laur-
ence) Ein af betri gamanmyndum síðari
ára. Martha hefur fengið nóg af lífinu í
Minneapolis og heldur á vit ævintýranna
í London. Á leiðinni kynnist hún Daniel
og eftir komuna til Englands hittir hún
Frank og Laurence. Þremenningana hittir
hún hvern í sínu lagi en svo ótrúlega vill
til að þeir eru allir góðir vinir. Allir hríf-
ast þeir af Mörthu og það teflir að sjálf-
sögðu vinskap þeirra í verulega hættu.
Aðalhlutverk: Monica Potter, Rufus
Sewell, Tom Hollander, Joseph Fiennes.
23.05 Rithöfundurinn. (Author Author)
Rithöfundurinn Ivan Travalian er í þann
mund að sjá verk sitt sett upp á Broadway.
Þótt allt virðist ganga honum í haginn í
starfi verður það sama tæpast sagt um
einkalífið. Konan hefur yfirgefið hann
og skilið hann eftir með börnunum.  Að-
alhlutverk: Al Pacino, Dyan Cannon,
Tuesday Weld.
00.55 Dagskrárlok og skjáleikur

Miðvikudagur 26. desember

11.30 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Arsenal og Chelsea.
14.00 Hasar úr lofti (6:12)
14.50 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Everton og Manchester United.
17.00 Sirkus. (At the Circus) Óborganleg
gamanmynd. Sirkusstjórinn Jeff Wilson
skuldar viðskiptafélaga sínum, John
Carter, umtalsverða peninga. Wilson ætl-
ar að standa í skilum en áður en til þess
kemur stelur Carter peningunum og
heimtar í þokkabót að taka við stjórninni
í sirkusnum. Tveir starfsmenn hliðhollir
Wilson stíga þá fram og hefja ítarlega
leit að þjófnum.  Aðalhlutverk: Groucho
Marx, Chico Marx, Harpo Marx, Kenny
Baker.
18.25 Bernskubrek Caspers. (Casper:
A Spirited Beginning) Ungur og örvænt-
ingarfullur mætir Casper ekki í þjálfunar-
búðir drauga og yfirmaður drauganna
sendir menn sína af stað til þess að hafa
uppi á honum í mannheimum.  Aðalhlut-
verk: Brendon Ryan Barrett, Steve Gutt-
enberg, Lori Loughlin, Rodney Danger-
field.
20.00 Kyrrahafslöggur (8:22)
21.00 Frægðin er fallvölt. (Price Of
Glory) Arturo Ortega var snjall boxari
sem hefði getað náð langt. Synir hans,
Sonny, Jimmy og Johnny, iðka allir
íþróttina og eiga framtíðina fyrir sér.
Árin líða og bræðurnir eru hársbreidd
frá stóra tækifærinu. Pabbi þeirra stjórnar
öllu en kannski er ráðríki hans einmitt
þeirra versti óvinur. Aðalhlutverk: Jimmy
Smits, Jon Seda, Clifton Collins, Jr..
22.55 Rómeó og Júlía. Sígilt leikrit
Shakespeares er fært til nútímans í hreint
magnaðri útfærslu. Orðræðan er hin sama
og söguþráðurinn en umgjörðin er
grámyglulegur nútíminn þar sem stoltir
menn láta byssurnar tala og knýja fram
blóðuga hefnd. Aðalhlutverk: Claire
Danes, Leonardo DiCaprio, Brian
Dennehy, John Leguizamo.
00.55 Farvel, frilla mín. (Farewell My
Concubine) Aðalsöguhetjurnar eru tveir

kannski rangt fyrir sér? Er hann aftur
kominn á stjá? Aðalhlutverk: Robert
Englund, Lisa Zane, Shon Greenblatt,
Leslie Deane, Ricky Dean Logan.
02.25 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 29. desember
18.00 Íþróttir um allan heim
18.54 Lottó
19.00 Í ljósaskiptunum (12:17)
20.00 Eitt sinn þjófur (16:22)
21.00 Aleinn heima 3. (Home Alone 3)
Fjörug fjölskyldumynd um átta ára snáð-
ann Alex sem fær fjarstýrðan bíl að gjöf
frá nágranna sínum. Hann vissi hins veg-
ar ekki að fjórir njósnarar höfðu stolið
verðmætum tölvukubb og falið í bílnum.
Það hittir svo illa á að Alex er einn heima
þegar þrjótarnir ákveða að endurheimta
kubbinn en hann er viðbúinn komu
þeirra.  Aðalhlutverk: Alex D. Linz, Olek
Krupa, Rya Kihlstedt.
22.40 Léttlynda Lola. Erótísk kvikmynd.
00.20 Ástarhreiðrið. Erótísk kvikmynd.
01.30 Dagskrárlok og skjáleikur

Sunnudagur 30. desember
15.40 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Fulham og Manchester United.
18.00 Sjónvarpskringlan
18.15 Einkaspæjarinn (6:14)
19.00 NBA-tilþrif
19.30 NBA. Bein útsending frá leik
Sacramento Kings og Boston Celtics.
22.30 Keðjuverkun. (Chain Reaction)
Hörkuspennandi vísindatryllir. Á rann-
sóknarstofu Háskólans í Chicago er verið
að gera merkilega uppgötvun. Niður-
staða vísindamannanna mun skipta
sköpum en áður en hún er gerð opinber
er framið voðaverk. Einn rannsakend-
anna er myrtur og sökinni er komið á
Eddie og Lily sem störfuðu með hinum
látna. Skötuhjúin leggja á flótta og freista
þess sjálf að leysa hina flóknu morðgátu.
Aðalhlutverk: Keanu Reeves, Morgan
Freeman, Rachel Weisz, Fred Ward.
00.15 Í sömu mynt. (Murphy´s War)
Breskt flutningaskip verður fyrir tundur-
skeyti frá þýskum kafbáti undan strönd-
um Venesúela á síðustu dögum seinni
heimsstyrjaldarinnar. Murphy skipstjóri
kemst einn lífs af og leitar skjóls á eyju í
Kyrrahafinu. Þar áformar hann að koma
fram hefndum gegn áhöfn kafbátsins en
það reynist þrautin þyngri. Aðalhlutverk:
Peter O´Toole, Sian Phillipps, Horst
Janson, Philippe Noiret.
02.00 Dagskrárlok og skjáleikur

Mánudagur 31. desember
21.00 Texas á tónleikum
22.00 Madonna á tónleikum
23.50 Áramót
00.30 U2 á tónleikum
02.00 Tom Jones á tónleikum
03.10 Demantsránið. (The Hot Rock)
Þriggja stjarna glæpamynd á léttum nót-
um. John Archibald Dortmunder og tveir
félagar hans ætla að stela demanti frá
virtu listasafni og koma aftur í hendur
réttra eigenda, íbúum lítils lands í Afríku.
Aðalhlutverk: Robert Redford, George
Segal, Ron Leibman.
05.00 Dagskrárlok og skjáleikur

Föstudagur 21. desember
18.00 Heklusport
18.30 Sjónvarpskringlan
19.00 Gillette-sportpakkinn
19.30 Alltaf í boltanum
20.00 Fífl og furðufuglar (15:18)
21.00 Með hausverk um helgar
23.00 Rándýrið 2. (Predator II) Rándýr-
ið leikur nú lausum hala í Los Angeles.
Þar starfar lögreglumaðurinn Harrigan
sem á fullt í fangi með hafa hendur í hári
eiturlyfjasala. Hann býður nú skrímslinu
birginn og þarf að glíma við hinn óboðna
gest með hyggjuviti sínu. Aðalhlutverk:
Danny Glover, Gary Busey, Ruben Blad-
es, Adam Baldwin.
00.40 Fullkominn föstudagur. (Perfect
Friday) Bresk kvikmynd. Graham er
óvenjulegur bankastjóri. Viðskiptin
ganga ágætlega en hann er samt ekki
ánægður og vill fá meiri peninga til eigin
nota. Þá er bara eitt til ráða og það er að
ræna eigin banka. Graham þarf á vitorðs-
mönnum að halda og hefur samband við
hjónin Nicholas og Britt Dorset, sem eru
traustir viðskiptamenn bankans. Aðal-
hlutverk: Stanley Baker, Ursula Andress,
David Warner, Paticene Collier.
02.15 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 22. desember
18.00 Íþróttir um allan heim
18.54 Lottó
19.00 Í ljósaskiptunum (11:17)
20.00 Eitt sinn þjófur (15:22)
21.00 Með fullri reisn. (The Full Monty)
Ein vinsælasta gamanmynd síðari ára
sem fjallar um nokkra atvinnulausa stál-
iðjuverkmenn sem deyja ekki ráðalausir
þótt á móti blási. Neyðin kennir naktri
konu að spinna og félagarnir fá þá hug-
mynd að gerast nektardansarar til að
geta séð sér og sínum farborða. Gallinn
er bara sá að þeir kunna ekki að dansa,
eru taktlausir, of þungir og óframfærnir.
Aðalhlutverk: Robert Carlyle, Tom
Wilkinson, Mark Addy, Lesley Sharp.
22.30 Hnefaleikar. Útsending frá hnefa-
leikakeppni í Bandaríkjunum.
00.30 Tvöfalt líf. Erótísk kvikmynd.
02.00 Dagskrárlok og skjáleikur

Sunnudagur 23. desember
13.45 Ítalski boltinn. Bein útsending.
15.55 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Liverpool og Arsenal.
18.00 Sjónvarpskringlan
18.15 Einkaspæjarinn (5:14)
19.00 Járnbrautarbörnin. (Railway
Children) Systkinin Bobbie, Phyllis og
Peter eru venjulegir krakkar í Hamp-
stead, einu úthverfa Lundúna. Dag einn
hrynur veröld þeirra þegar ókunnugir
menn koma á heimilið og hafa pabba
þeirra á brott með sér. Í kjölfarið flytur
fjölskyldan út í sveit en þar er lífið mjög
frábrugðið því sem þau eiga að venjast í
stórborginni. Aðalhlutverk: Jenny Agutt-
er, Gary Warren, Sally Thomsett, Dinah
Sheridan, Bernard Cribbins, William
Mervyn.
21.00 Hjónabandsmiðlarinn. (Match-
maker) Rómantísk gamanmynd. Marcy
Tizard er aðstoðarkona bandarísks þing-
manns. Hún er send sérstakra erinda til
Ballinagra á Írlandi en lendir mitt í árleg-
um hátíðarhöldum innfæddra. Hjóna-
bandsmiðlararnir Dermot og Millie
hugsa sér gott til glóðarinnar og eru
bæði staðráðin í að finna þeirri banda-
rísku efnilegan eiginmann. Aðalhlutverk:
Janeane Garofalo, David O´Hara, Milo
O´Shea, Denis Leary, Jay O. Sanders.
22.35 Með tak á Hollywood. (Hijacking
Hollywood) Gamanmynd um starfsmann
í kvikmyndaveri í Hollywood sem lætur
ekki bjóða sér hvað sem er. Tökur standa
yfir á stórmyndinni Moby Dick. Fram-
leiðandinn og aðstoðarmaður hans
skeyta skapi sínu á starfsfólkinu en eng-
inn fær eins slæma útreið og Kevin
Conroy. Honum ofbýður þessi yfirgang-
ur og ákveður að grípa til sinna ráða.
Aðalhlutverk: Henry Thomas, Scott
Thompson, Mark Metcalf.
00.05 NBA. Bein útsending frá leik San
Antonio Spurs og Milwaukee Bucks.
02.55 Dagskrárlok og skjáleikur

Mánudagur 24. desember
21.00 Þrúgur reiðinnar. (Grapes of
Wrath) Leikgerð sígildrar sögu eftir John
Steinbeck sem gerist á kreppuárunum.
Þegar Tom Joad kemur heim úr fangelsi
hefur fjölskyldan afráðið að flytja frá
Oklahoma til Kaliforníu. Eftir erfitt
ferðalag koma þau til Vesturstrandar-
innar en þar tekur ekkert betra við. At-
vinnuleysið er alls staðar og útlitið er
svart. Deilur um kaup og kjör bæta ekki
ástandið en þar hefur Tom Joad sig mikið
í frammi.  Aðalhlutverk: Robert Breuler,

Föstudagur 21. desember
06.58 Ísland í bítið
09.00 Glæstar vonir
09.20 Í fínu formi 4
09.35 Oprah Winfrey (e)
10.20 Á Lygnubökkum (19:26) (e)
10.45 New York löggur (12:22) (e)
11.30 Myndbönd
12.00 Nágrannar
12.25 Í fínu formi 5
12.40 Ástir og átök (10:22) (e)
13.00 Daman frá Shanghai
14.25 Ein á báti (21:24) (e)
15.10 Simpson-fjölskyldan (6:23) (e)
15.35 Andrea (e)
16.00 Barnatími Stöðvar 2
17.45 Sjónvarpskringlan
18.05 Seinfeld
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 Simpson-fjölskyldan (7:21)
20.00 Egypski prinsinn. (Prince of Eg-
ypt) Heillandi teiknimynd um þekkta
sögu. Í Egyptalandi til forna var gefin út
sú skipun að drekkja skyldi nýfæddum
gyðingadrengjum. Í upphafi myndar
fylgjumst við með örvæntingarfullri
móður leggja ungan son sinn í körfu á
ánni og fela hann í hendur Guði sínum.
Drengurinn átti eftir að vaxa úr grasi og
hafa mikil áhrif á sögu heimsins. Fjöldi
þekktra leikara leggur til raddir.
21.45 Blóðsugubaninn Buffy (14:22)
22.35 Leikið á dauðann. (Final Desti-
nation) Alex Browning og samnemendur
hans eru á leiðinni í skólaferð til Parísar.
Hópurinn er kominn um borð í flugvél
þegar Alex fær á tilfinninguna að vélin
muni farast. Hann skýrir frá þessu og er
þá vísað frá borði ásamt sex öðrum. Svo
ótrúlega vill til að flugvélin springur í
loft upp og sjömenningarnir hrósa happi.
Hópurinn furðar sig á því hvernig þeim
tókst að leika á dauðann en kannski hafa
þau hrósað happi einum of snemma!
Aðalhlutverk: Devon Sawa, Ali Larter,
Kerr Smith.
00.15 Skrifstofublók. (Office Space)
Skrifstofublókin Peter Gibbons er búin
að fá nóg af starfi sínu og ákveður að
gera allt til þess að verða rekin. Hann
tekur upp á því að mæta alltof seint í
vinnuna og suma daga heldur hann sig
bara heima. En fyrirætlanir hans fara á
annan veg en ætlað var því að hegðunin
er rækilega misskilin og það lítur ekki út
fyrir annað en hann sé á hraðri uppleið
innan fyrirtækisins. Aðalhlutverk: Jenni-
fer Aniston, Ron Livingston, David Her-
man.
01.45 Ránið mikla. (The Big Hit) Leigu-
morðinginn Melvin Smiley er ekki við
eina fjölina felldur í kvennamálum. Hann
kemst í hann krappan þegar honum verð-
ur á að ræna dóttur yfirmanns síns. Fórn-
arlambið fellur fyrir honum en Melvins
bíður varla björt framtíð.  Aðalhlutverk:
Lou Diamond Phillips, Mark Wahlberg.

kirkjakirkjakirkjakirkjakirkja
Ísafjarðarkirkja:

 Fjölskyldumessa kl. 11:00
á Þorláksmessu. Miðnæt-
urmessa á aðfangadags-
kvöld kl. 23:30. Hátíðar-

messa á jóladag kl. 14:00.
Aftansöngur á Gamlárs-

dag kl. 18:00.
Hnífsdalskapella:

Aftansöngur á
aðfangadag kl. 18:00.

Hólskirkja:
Þorláksmessa,

23. desember kl. 11:00.
Sunnudagaskóli. 5. bekkur

G.B. flytur helgileik.
Aftansöngur kl. 18:00 á

aðfangadag 24. desember.
Hátíðarguðsþjónusta

kl. 14:00. Helgistund á
sjúkrahúsinu kl. 15:00.

Aftansöngur kl. 18:00 á
gamlársdag 31. desember.

Staðarprestakall:
Aftansöngur í Suðureyrar-
kirkju kl. 18:00 á aðfanga-
dag. Hátíðarguðsþjónusta
í Súðavíkurkirkju kl. 11:00

á jóladag og kl. 15:00 í
Vatnsfjarðarkirkju. Guðs-
þjónusta í Ögurkirkju kl.
14:00, fimmtudaginn 27.
desember. Aftansöngur í

Staðarkirkju kl. 18:00 á
gamlársdag.

Flateyrarkirkja:
Aftansöngur  kl. 18:00 á

aðfangadag. Aftansöngur
kl. 17:00 á gamlársdag.

Holtskirkja:
Hátíðarguðsþjónusta kl.
14:00 á jóladag. Nýárs-

guðsþjónusta kl. 14:00 á
Nýársdag.

Þingeyrarkirkja:
Hátíðarguðsþjónusta

kl. 16:00 á jóladag.
Nýársguðsþjónusta

kl. 17:00 á Nýársdag.
Mýrakirkja:

Hátíðarguðsþjónusta
kl. 14:00 á 2. í jólum.

helginhelginhelginhelginhelgin
Edinborgarhúsið:

Á Þorláksmessu verður
menningardagskrá í Ed-

inborgarhúsinu til styrktar
Rakel Maríu Björnsdóttur
frá Þórustöðum í Önund-

arfirði sem fæddist í mars
á þessu ári með hjarta-
galla og hefur síðan þá
þurft að fara í tvær að-

gerðir erlendis vegna
þess. Einnig hefur verið
opnaður söfnunarreikn-

ingur til styrktar Rakel
Maríu og er númerið 314

við Sparisjóð Vestfirðinga.
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03.15 Seinfeld
03.40 Ísland í dag
04.05 Tónlistarmyndbönd

Laugardagur 22. desember
08.00 Barnatími Stöðvar 2
10.10 Tumi bjargar málunum
11.20 Simpson-fjölskyldan (2:23) (e)
11.50 Glæstar vonir
13.35 60 mínútur (e)
14.20 Alltaf í boltanum
14.50 Enski boltinn. Bein útsending.
17.05 Best í bítið
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir
18.55 Lottó
19.00 Ísland í dag
19.30 Dharma og Greg (15:24)
20.00 Ó, ráðhús (19:23)
20.30 Það er engin leið að hætta. (For
Love of the Game) Hafnaboltaleikmað-
urinn Billy Chapel stendur á tímamótum.
Árum saman hefur hann verið burðarás
í liði Detroit Tigers en nú hefur félagið
ekki lengur áhuga á starfskröftum hans.
Á sama tíma er sambandið við konuna
hans að liðast í sundur og hún er ákveðin
í að yfirgefa hann. Billy verður að endur-
meta líf sitt og takast á við erfiðleikana.
Aðalhlutverk: Kevin Costner, Kelly
Preston, John C. Reilly.
22.55 Á Guðs vegum. (Keeping the
Faith) Gamanmynd um tvo vini sem
berjast um hylli sömu konunnar. Brian
og gyðingurinn Jakob eru æskuvinir sem
ólust upp í New York. Þeir hafa báðir
kosið að ganga á Guðs vegum og boða
fagnaðarerindið með sínum hætti. Vin-
áttan er traust en þegar gamalli vinkonu
skýtur upp kemur babb í bátinn. Báðir
falla fyrir Önnu Riley og það býður
hættunni heim. Aðalhlutverk: Ben Stiller,
Edward Norton, Jenna Elfman, Anne
Bancroft.
01.05 Tveir á toppnum. (Lethal Weapon
4) Lögreglumennirnir Murtaugh og
Riggs eru mættir aftur og er óhætt að
lofa góðri skemmtun og vænum skammti
af hasar. Félagarnir glíma við asísk
glæpasamtök sem svífast einskis til þess
að ná settum markmiðum.  Aðalhlutverk:
Mel Gibson, Danny Glover, Rene Russo,
Joe Pesci, Chris Rock, Jet Li.
03.10 Strokufangar. (Two for Texas)
Árið 1836 leynast tveir strokufangar í
Sjálfstæðisher Texas. Þeir halda að nú sé
þeim borgið en þess í stað lenda þeir í
fremstu víglínu í baráttunni um sjálfstæði
Texas undan oki Mexíkós.  Aðalhlutverk:
Kris Kristofferson, Peter Coyote, Scott
Bairstow.
04.45 Tónlistarmyndbönd

Sunnudagur 23. desember
08.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Sjónvarpskringlan
12.15 Nágrannar
14.15 60 mínútur II (e)
15.00 Jólasaga
16.45 Andrea (e)
17.10 Sjálfstætt fólk (e)
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 Jonathan Creek (18:18)
20.30 Undraland. (Wonderland) Bresk
kvikmynd um litríka fjölskyldu í Lon-
don. Við kynnumst hjónunum Bill og
Eileen en hún hefur flest á hornum sér.
Saman eiga þau þrjár uppkomnar dætur
sem hafa ekki verið sérlega heppnar í
karlamálum. Nadine leitar að drauma-
prinsinum, Debbie er einstæð móðir og
Molly er ólétt eftir mann sem virðist
ekki líklegur til afreka. Aðalhlutverk:
Shirley Henderson, Gina McKee, Molly
Parker.
22.25 60 mínútur
23.15 Hrökkva eða stökkva. (Kicking
and Screaming) Daginn sem Grover lýk-
ur námi við menntaskólann tilkynnir
kærastan að hún sé á leið í háskólanám
til Prag. Grover er ekki reiðubúinn að
taka svo stórt stökk frekar en vinir hans
sem allir eru á leið í háskólanám á heima-
slóðum. Hann fær miður góðar fréttir af
veru hennar í Tékklandi og ljóst að nú
verður hann að hrökkva eða stökkva
vilji hann ekki glata kærustunni að eilífu.
Aðalhlutverk: Eric Stolz, Josh Hamilton,
Olivia D´Abo.
00.50 Vonarneisti. (Hope Floats) Birdee
Pruitt kemst að því í beinni útsendingu í
sjónvarpsþætti Tonis Posts að eiginmað-
ur hennar og besta vinkona hafa átt í ást-
arsambandi. Hún flýr á heimaslóðir sínar
í Texas með dóttur sína og leitar hugg-
unar hjá móður sinni. Birdee hittir þar
Justin sem hefur ætíð rennt hýru auga til
hennar og hver veit nema ástin blómstri
á ný í lífi stúlkunnar. Aðalhlutverk: Gena
Rowlands, Sandra Bullock, Harry Conn-
ick Jr..
02.45 Tónlistarmyndbönd

Mánudagur 24. desember
08.00 Barnatími Stöðvar 2
10.45 Álfhóll: Kappaksturinn mikli.
12.15 Ævintýri Elmos
13.30 Fréttir

13.45 Jólastjarna. Sigrún Hjálmtýs-
dóttir flytur lög af jólaplötu sinni.
14.15 Svanaprinsessan.
15.25 Jón Oddur og Jón Bjarni. Tví-
burarnir Jón Oddur og Jón Bjarni búa í
úthverfi Reykjavíkur. Amma þeirra keyr-
ir um á stórum jeppa og er kölluð amma
dreki. Æskan er ævintýraheimur og tví-
burarnir brögðóttu taka upp á ýmsu sem
gleður augað.
17.00 Hlé
20.00 Hvít jól. (White Christmas) Klass-
ísk kvikmynd. Eftir seinni heimsstyrjöld-
ina ákveða félagarnir Bob og Phil að
starfa saman sem skemmtikraftar. Þeir
kynnast systrunum Betty og Judy, sem
eru sömuleiðis að hasla sér völl með
dans- og söngatriði. Þær eru á leiðinni til
Vermont og félagarnir ákveða að halda
þangað líka.  Aðalhlutverk: Bing Crosby,
Danny Kaye, Rosemary Clooney, Vera-
Ellen.
22.00 Hamlet. Þriggja stjörnu mynd
Kenneths Branaghs eftir leikverki Shake-
speares um Hamlet Danaprins sem leitar
réttar síns og hyggst koma fram hefndum
gegn þeim sem myrtu föður hans. Hann
kemst á rétta sporið en ætti hann að taka
lögin í eigin hendur? Aðalhlutverk:
Kenneth Branagh, Derek Jacobi, Julie
Christie, Kate Winslet.
01.55 Tónlistarmyndbönd

Þriðjudagur 25. desember
08.00 Barnatími Stöðvar 2
11.40 Pottþétt jólasveinninn. (Must Be
Santa) Gamansöm ævintýramynd. Frá
norðurpólnum berast þær fréttir að
jólasveinninn sé kominn á grafarbakk-
ann og það verði samstundis að finna
annan í hans stað. Af einhverjum ástæð-
um berast böndin að Floyd Court, mis-
heppnuðum náunga sem hefur engan
áhuga á þessu. Það styttist óðum í jólin
og nú má ekkert út af bregða því annars
verða engar gjafir frá sveinka þetta árið.
Aðalhlutverk: Arnold Pinnock, Deanna
Milligan, Dabney Coleman.
13.20 Jól á fjöllum. (Smoky Mountain
Christmas) Lorna Davis hlakkar ekki til
jólanna. Hún er þreytt og viðskotaill en
kannski aðallega bara einmana. Hún
ákveður að eyða jólunum í afskekktum
fjallakofa en þegar þangað kemur hittir
hún fyrir sjö börn sem hafa strokið af
munaðarleysingjahæli. Lorna og krakk-
arnir gera með sér samkomulag um að
segja engum frá því hvar þau eru nið-
urkomin.  Aðalhlutverk: Dolly Parton,
Lee Majors.
14.55 Sarah Brightman
16.00 Heima um jólin. Björgvin Hall-
dórsson og gestir hans flytja úrval sígildra
jólalaga. Áður á dagskrá 1999.
16.40 Nicholas Nickleby (1:2) Sígild
saga Charles Dickens um Nicholas Nick-
leby og baráttu hans við illa frændan
Ralph og fleiri fúlmenni.  Aðalhlutverk:
Charles Dance, James D´Arcy, Sophia
Myles, Diana Kent.
18.30 Fréttir
18.50 Argentísk messa. Selkórinn og
söngvararnir Bubbi Morthens og Jóhann
Helgason, ásamt hljómsveit, flytja arg-
entínska messu, Misa Criolla eftir Ariel
Ramírez.
19.20 Jólakirkjur (e) Heillandi þáttur í
umsjá Björns G. Björnssonar þar sem
fjallað er um kirkjur höfuðborgarinnar,
sögu þeirra, byggingartíma, arkitekta og
listaverkin sem húsin prýða.
20.00 Sjálfstætt fólk. Hinn ástsæli sjón-
varpsmaður, Jón Ársæll Þórðarson, held-
ur áfram að kynna okkur áhugaverða
samborgara í nýjum myndaflokki sem
er vikulega á dagskrá. Jón Ársæll heim-
sækir konur og karla á öllum aldri og
leyfir landsmönnum að kynnast nýrri
hlið á þeim sem eru í eldlínunni.
20.30 Stúart litli. (Stuart Little) Stór-
skemmtileg, þriggja stjarna gamanmynd
fyrir alla fjölskylduna. Stuart er einstök
mús sem Little-fjölskyldunni tekur í fóst-
ur. Heimili þeirra er ósköp venjulegt en
þar leynast samt margar hættur fyrir for-
vitna mús. Einna mesta hættan stafar af
heimiliskettinum en samskipti músa og
katta ganga sjaldnast áfallalaust.  Aðal-
hlutverk: Geena Davis, Hugh Laurie,
Jonathan Lipnicki, Michael J. Fox.
22.00 Erin Brockovich. Saga Erin
Brockovich hefur vakið heimsathygli.
Hún átti tvö misheppnuð hjónabönd að
baki og var einstæð móðir með þrjú
börn þegar hún hóf störf hjá lögfræði-
stofu eftir að hafa nánast grátbeðið eig-
andann um vinnuna. Erin tók að sér það
verkefni að rannsaka öflugt orkufyrir-
tæki sem losaði úrgang með hörmulegum
afleiðingum. Þetta virtist vonlaus barátta
en trúin á réttlætið fleytti Erin áfram.
Aðalhlutverk: Julia Roberts, Albert Finn-
ey, Aaron Eckhart.
00.15 Regnmaðurinn. (Rain man)
Margföld Óskarsverðlaunamynd.  Aðal-
hlutverk: Dustin Hoffman, Tom Cruise,
Valeria Golino.
02.25 Millan við ána. (Mill On the Floss)
Maggie Tulliver er ástfangin af Philip
Wakem. Bróðir hennar lítur málið alvar-
legum augum og minnir á að faðir Philips

hafi á sínum tíma hrifsað til sín fyrirtæki
Tulliver-fjölskyldunnar. Maggie er sann-
arlega ástfangin en er hún tilbúin að
ganga þvert á vilja bróður síns?  Aðalhlut-
verk: Emily Watson, Ifan Meredith, Jam-
es Frain.
04.15 Tónlistarmyndbönd

Miðvikudagur 26. desember
08.00 Barnatími Stöðvar 2
10.50 Allra hunda jól
12.05 Frosti. (Jack Frost) Hugljúf mynd
fyrir alla fjölskylduna. Jack Frost er söng-
vari að atvinnu og vegna vinnu sinnar er
hann mikið á ferðinni og hefur því lítinn
tíma til að sinna syni sínum, Charlie.
Þegar Jack Frost deyr í bílslysi er Charlie
eðlilega niðurbrotinn en þá grípa örlögin
öðru sinni í taumana með eftirminnileg-
um hætti. Aðalhlutverk: Michael Keaton,
Kelly Preston, Joseph Cross.
13.45 Heima um jólin. (Home for Christ-
mas) Elner gamli býr á götunni og á
varla annað en fötin utan um sig.  Hann
er þó lífsglaður og útsjónasamur og
skrimtir með því að stela svolitlu hér og
þar. Fyrir tilviljun kynnist hann stelpu
sem heldur að jólasveinninn hafi fært
sér afa.  Aðalhlutverk: Mickey Rooney,
Simon Richards, Lesley Kelly og Noah
Plener.
15.25 Sjálfstætt fólk (e)
15.55 Strákarnir á Borginni. Bergþór
Pálsson og Helgi Björnsson eru tveir af
ástsælustu söngvurum þjóðarinnar. Í
þessum glæsilega skemmtiþætti, þar sem
andi jólanna svífur yfir vötnum, fara fé-
lagarnir á kostum. Auk þeirra koma fram
Borgardætur, leikarinn Stefán Karl og
ung söngstjarna, Jóhanna Guðrún.
16.45 Nicholas Nickleby (2:2) Sígild
saga Charles Dickens um Nicholas Nick-
leby og baráttu hans við illa frændan
Ralph og fleiri fúlmenni.
18.30 Fréttir
18.55 Víkingalottó
19.00 Andrea Bocelli
20.00 Einn, tveir og elda
20.35 Viltu vinna milljón?
21.40 Kapphlaupið mikla (13:13)
22.30 Ég og Irene. (Me, Myself and Ir-
ene) Charlie Baileygates er lögreglumað-
ur á Rhode Island. Að öllu jöfnu er hann
samviskusamur fjölskyldufaðir en þegar
hann gleymir að taka meðalið sitt eru
vandræði á næsta leiti. Þá breytist Charlie
í Hank Baileygates, sjálfselskan rudda
með kynlíf á heilanum. Og þegar Charlie
og Hank falla báðir fyrir sömu konunni
fer allt í háaloft. Aðalhlutverk: Jim Carr-
ey, Reneé Zellweger, Anthony Anderson.
00.25 Notting Hill. Rómantísk gaman-
mynd. William Thacker er bóksali í Nott-
ing Hill í Lundúnum en Anna Scott er
bandarísk kvikmyndastjarna. Þau virðast
eiga fátt sameiginlegt en þegar þau hittast
fyrir tilviljun taka hlutirnir óvænta stefnu.
Ástin er vissulega óútreiknanleg en getur
þetta samband virkilega gengið? Aðal-
hlutverk: Hugh Grant, Julia Roberts,
Hugh Bonneville, Emma Chambers,
James Dreyfus.
02.25 Tónlistarmyndbönd
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Fimmtudagur 27. desember
06.58 Ísland í bítið
09.00 Glæstar vonir
09.20 Í fínu formi 4
09.35 Heima (6:12) (e)
10.00 Nærmyndir (21:35) (e)
10.40 Sarah Brightman
11.25 Myndbönd
12.00 Nágrannar
12.25 Í fínu formi 5
12.40 Ástir og átök (11:22) (e)
13.00 Gestirnir 2.
14.55 Gerð Lord of the Rings
16.00 Barnatími Stöðvar 2
17.45 Sjónvarpskringlan
18.05 Seinfeld
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 Andrea
20.00 Flóttamaðurinn (20:22)
20.50 Panorama
20.55 Fréttir
21.00 Réttarlæknirinn (1:22) (Crossing
Jordan) Hörkuspennandi þættir um
Jordan Cavanaugh, hörkukvendi sem
starfar hjá dánardómstjóranum í Boston.
Jordan er líkskoðari og er kölluð til þegar
andlát ber að höndum en hún gegnir
iðulega lykilhlutverki við rannsókn flók-
inna sakamála.
21.55 Fréttir
22.00 Þau borða hunda í Kína. (I Kina
spiset de hunde) Dönsk verðlaunamynd
af bestu gerð. Við kynnumst Harald,
gjaldkera í Kaupmannahöfn, sem stöðvar
bankarán og verður hetja á svipstundu.
Harald er þó engin hetja í augum kærust-
unnar sem yfirgefur hann á frægðar-
stundu. Og þegar eiginkona óheppna
bankaræningjans lætur Harald líka fá
það óþvegið fer hann að efast um rétt-
mæti gjörða sinna. Aðalhlutverk: Kim
Bodina, Dejan Cukic, Nikolaj Lie Kaas,
Thomas Villum Jensen.
23.35 Kattarfólkið. (Cat People) Syst-
kinin Irena og Paul eru ekkert venjulegt

fólk. Irenu er ekki enn kunnugt um að
hún sé einungis hálfmennsk en brátt
gengur dýrið í henni laust og umbreyting
hennar verður öllum ljós. Dulmögnuð
mynd sem hristir heldur betur upp í
áhorfandanum. Aðalhlutverk: John
Heard, Malcolm McDowell, Nastassja
Kinski.
01.30 Háskagripur. (Natural Enemy)
Spennutryllir um kaupsýslumanninn Ted
Robards sem fær til samstarfs ungan og
metnaðarfullan pilt að nafni Jeremy Har-
per. Smám saman kemur í ljós að þessi
ungi maður gengur ekki heill til skógar.
Hann hefur djöfulleg áform og enginn
er óhultur, síst af öllu eiginkona Teds
sem á sér dularfulla fortíð.  Aðalhlutverk:
Donald Sutherland, Lesley Ann Warren,
William McNamara.
03.00 Seinfeld
03.25 Ísland í dag
03.50 Tónlistarmyndbönd

Föstudagur 28. desember
06.58 Ísland í bítið
09.00 Glæstar vonir
09.20 Í fínu formi 4
09.35 Oprah Winfrey (e)
10.25 Á Lygnubökkum (20:26) (e)
10.50 New York löggur (13:22) (e)
11.35 Myndbönd
12.00 Nágrannar
12.20 Í fínu formi 5
12.35 Ástir og átök (12:22) (e)
12.55 Því fleiri því betra
14.35 Með allt á hreinu. (Heimilda-
þáttur) Nýr þáttur tileinkaður einni allra
vinsælustu kvikmynd á Íslandi, Með allt
á hreinu. Tónlistin skipaði stóran sess í
myndinni og við heyrum nú aftur gömlu,
góðu lögin en í nýjum búningi.
15.35 Andrea (e)
16.00 Barnatími Stöðvar 2
17.45 Sjónvarpskringlan
18.05 Seinfeld
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 Simpson-fjölskyldan (8:21)
20.00 Maurar. (Antz) Teiknimynd sem
hefur farið sigurför um heiminn. Aðal-
söguhetjan er Z, vinnumaur sem á sér
stóra drauma. Hann er neðarlega í virð-
ingarstiga maurasamfélagsins og virðist
því ekki líklegur til að vinna ástir fallegu
prinsessunnar. En í ævintýrunum er allt
mögulegt og við spyrjum að leikslokum.
Aðalhlutverk: Anne Bancroft, Dan Aykr-
oyd, Woody Allen.
21.30 Blóðsugubaninn Buffy (15:22)
22.20 Vígvöllurinn Jörð. (Battlefield
Earth) Ein mestumtalaða 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.
00.20 Heimsyfirráð eða dauði. (To-
morrow Never Dies) James Bond glímir
við fjölmiðlarisann Elliot Carver sem
hyggur á heimsyfirráð. Þetta er átjánda
myndin um njósnara hennar hátignar og
Bond hefur aldrei verið betri.  Aðalhlut-
verk: Pierce Brosnan, Jonathan Pryce,
Teri Hatcher, Michelle Yeoh.
02.20 Jarðaförin. (The Funeral) Þegar
ungi mafíósinn Jonny Tempio er myrtur
kemur fjölskyldan saman til að kveðja
hann. Bræður hans tveir, Ray og Chez,
taka missinum á ólíkan hátt. Ray er stað-
ráðinn í að finna þann sem myrti bróð-
urinn en Chez er viti sínu fjær af hræðslu.
Aðalhlutverk: Christopher Walken,
Benicio Del Toro, Vincent Gallo.
04.00 Seinfeld
04.25 Ísland í dag
04.50 Tónlistarmyndbönd

Laugardagur 29. desember

08.00 Barnatími Stöðvar 2
10.10 Alvöruævintýri
11.25 Simpson-fjölskyldan (3:23) (e)
11.50 Glæstar vonir
12.35 Snjókarlinn. (The Snowman)
Skemmtileg ballettútfærsla fyrir alla
fjölskylduna á sögu Raymonds Briggs.
Lítill strákur býr til snjókarl úti í garði
og töfrar jólanna gæða hann lífi. Bern-
skudraumarnir um að geta flogið lifna
við í þessu ljúfa ævintýri.
13.35 60 mínútur (e)
14.20 Alltaf í boltanum
14.45 Enski boltinn. Bein útsending.
17.00 Að hætti Sigga Hall (13:18) (e)
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir
18.55 Lottó
19.00 Ísland í dag
19.30 Dharma og Greg (16:24)
20.00 Ó, ráðhús (20:23)
20.30 Kevin & Perry. Gamanmynd um
vinina Kevin og Perry sem eiga sér þann
draum heitastan að slá í gegn sem
plötusnúðar. Líkurnar á því eru hverfandi
en þeir lifa í voninni og skella sér í stuðið
á Ibiza. Þar er næturlífið í miklum blóma
og fagrar blómarósir á hverju strái. Í
þessari paradís ætla strákarnir að láta til

sín taka og við sjáum hvernig fer.  Aðal-
hlutverk: Harry Enfield, Kathy Burke,
Rhys Ifans, Laura Fraser.
22.00 Bardagareglur. (Rules of Engag-
ement) Terry Childers á að baki farsælan
feril í bandaríska hernum. Ótal viður-
kenningar eru til vitnis um það en samt
er orðstír hans í hættu. Childers er sak-
aður um að hafa skipað mönnum sínum
að skjóta á óbreytta borgara við sendiráð-
ið í Jemen með hörmulegum afleiðing-
um. Hann er nú kominn fyrir herrétt þar
sem allur sannleikurinn verður leiddur í
ljós. Aðalhlutverk: Tommy Lee Jones,
Samuel L. Jackson, Guy Pearce.
00.10 Valdatafl. (Hoodlum) Myndin
fjallar um valdabaráttu tveggja bófa-
flokka í Harlem á 4. áratugnum. Glæpa-
foringinn Lucky Luciano reynir að miðla
málum en hefur ekki erindi sem erfiði.
Heiftin er orðin of mikil og blóðugum
átökum verður ekki afstýrt.  Aðalhlut-
verk: Andy Garcia, Laurence Fishburne,
Tim Roth.
02.20 Hættulegt háttalag. (Disturbing
Behaviour) Steve Clark er nýbyrjaður í
menntaskóla og á erfitt með að passa inn
í hópinn. Hann gæti vel fallið inn í hóp
íþróttakappanna en þeir eru grunsamlega
fullkomnir og hann kemst brátt á snoðir
um að ýmislegt gruggugt gangi á sem
gæti ógnað lífi hans sem og annarra
nemenda. Aðalhlutverk: James Marsden,
Katie Holmes, Nick Stahl.
03.45 Tónlistarmyndbönd

Sunnudagur 30. desember
08.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Mesta saga allra tíma
15.10 Nágrannar
16.00 60 mínútur II
16.45 Andrea (e)
17.10 Sjálfstætt fólk (e)
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 Viltu vinna milljón?
20.40 Bræðrabönd (1:10) (Band of
Brothers) Myndaflokkur um sögu liðs-
manna 506. herdeildar en þeir tilheyrðu
sveit fallhlífarhermanna númer 101 í
bandaríska hernum. Hér er dregin upp
mjög trúverðug mynd af ógleymanleg-
um atburðum seinni heimsstyrjaldar-
innar á vígvöllum Evrópu og hetjudáðum
þessara hermanna. Framleiðendur eru
Steven Spielberg og Tom Hanks.
22.00 60 mínútur
22.50 Efnilegur eiginmaður. (Oscar
Wilde´s an Ideal Husband) Robert Chilt-
ern er stjórnmálamaður á hraðri uppleið.
Margir ætla honum leiðtogahlutverk en
hinir sömu myndu hugsa sig um tvisvar
ef þeir þekktu fortíð Roberts. Hann komst
til metorða með ólögmætum hætti og
allt bendir til að nú sé komið að skulda-
dögum. Það eina sem gæti bjargað Robert
er að hann á góða að. Aðalhlutverk:
James Wilby, Sadie Frost, Prunella Scal-
es, Robert Hardy.
00.20 Mulholland-hæðir. (Mulholland
Falls) Kraftmikil glæpamynd um fjögur
hörkutól sem störfuðu saman í lögregl-
unni í Los Angeles á sjötta áratugnum.
Fjórmenningarnir kölluðu ekki allt
ömmu sína og útlit þeirra og verklag
varð til þess að almenningur taldi þá oft
vera hina verstu bófa. Þeir fóru oft sínar
eigin leiðir til að framfylgja lögunum en
lentu í úlfakreppu þegar einn þeirra var
bendlaður við morðmál. Aðalhlutverk:
Melanie Griffith, Nick Nolte, Chazz Pal-
minteri.
02.05 Fyrir rangri sök. (Mistrial) Lög-
regluþjónar eru myrtir við skyldustörf
sín. Lögreglufulltrúinn Steve Donahue
rannsakar málið. Strax berast böndin að
eiginmanni annars lögregluþjónsins en
hann er þekktur baráttumaður. Samfélag-
ið á erfitt með að samþykkja sekt hans.
Málið snýst allt í höndunum á Donahue
lögreglufulltrúa og önnur mál bætast við.
Þetta er frábær spennumynd sem hefur
hlotið afbragðsdóma gagnrýnenda.  Að-
alhlutverk: Bill Pullman, Blair Under-
wood, Robert Loggia.
03.35 Tónlistarmyndbönd

Mánudagur 31. desember

08.00 Barnatími Stöðvar 2
08.50 Skriðdýrin
10.10 Lína Langsokkur
11.20 Smáborgararnir
13.00 Simpson-fjölskyldan (1:21) (e)
13.30 Fréttir
13.50 Kryddsíld 2001. Fréttamenn
Stöðvar 2 taka á móti góðum gestum úr
heimi stjórnmálanna og ræða í gamni og
alvöru um það sem helst hefur staðið
upp úr á árinu sem er að líða.
14.55 Mótorsport 2001 (e) Hestöfl, velt-
ur og tilþrif. Allt sem tengist bílaíþróttum
á Íslandi árið 2001 er hér samankomið í
kraftmiklum þætti.
15.45 Mjallhvít. (Snow White) Mögnuð
uppfærsla á Grimmsævintýrinu Mjallhvít
og dvergarnir sjö. Mun dekkri mynd er
dregin upp af Mjallhvíti og ævintýrum
hennar en gengur og gerist og er myndin
alls ekki við hæfi yngstu áhorfenda.  Að-

alhlutverk: Sam Neill, Sigourney Weaver,
Gil Bellows.
17.25 Hlé
20.00 Ávarp forsætisráðherra
20.25 Fréttaannáll 2001. Fjallað er á
lifandi og skemmtilegan hátt um helstu
atburði ársins 2001 bæði hér heima og
erlendis.
21.30 Ég var einu sinni nörd. Uppistand
með Jóni Gnarr.
23.20 Cold Play á tónleikum
00.15 Nýársrokk
00.45 Truman-þátturinn. (The Truman
Show) Truman Burbank er þekktasta
andlitið á sjónvarpsskjánum allan sólar-
hringinn. En gallinn er sá að Truman
hefur ekki minnstu hugmynd um það!
Einn góðan veðurdag vaknar hann af
værum blundi og sér líf sitt í nýju og
óvæntu ljósi.  Aðalhlutverk: Jim Carrey,
Ed Harris, Laura Linney.
02.25 Dauðsfall á heimavist. (Dead
Man on Campus) Gamanmynd um tvo
félaga og reynslu þeirra á heimavistinni
í háskólanum. Þeir hafa skemmt sér full-
mikið og sjá ekki fram á að ná önninni.
Þeir telja sig hafa dottið í lukkupottinn
þegar þeir finna leið til að fá 10 í öllu.
Aðalhlutverk: Poppy Montgomery, Tom
Everett Scott, Mark-Paul Gosselaar.
04.00 Tónlistarmyndbönd

Þriðjudagur 1. janúar
08.00 Biblíusögur
08.45 Lína í Suðurhöfum
11.30 Klaufar í keilu
13.00 Ávarp forseta íslands
13.20 Fréttaannáll 2001. Fjallað er á
lifandi og skemmtilegan hátt um helstu
atburði ársins 2001 bæði hér heima og
erlendis.
14.25 Kryddsíld 2001. Fréttamenn
Stöðvar 2 taka á móti góðum gestum úr
heimi stjórnmálanna og ræða í gamni
og alvöru um það sem helst hefur staðið
upp úr á árinu sem er að líða.
15.30 Simpson-fjölskyldan (2:21) (e)
15.55 Með allt á hreinu. Nýr þáttur til-
einkaður einni allra vinsælustu kvik-
mynd á Íslandi, Með allt á hreinu. Tón-
listin skipaði stóran sess í myndinni og
við heyrum nú aftur gömlu, góðu lögin
en í nýjum búningi.
16.50 Með allt á hreinu. Vinsælasta
kvikmynd allra tíma á Íslandi. Hljóm-
sveitirnar Stuðmenn og Grýlurnar slást
um athygli unga fólksins. Samkeppnin
er gríðarleg og öllum brögðum er beitt.
Baráttan fer úr böndunum og önnur
hljómsveitin situr eftir með sárt ennið.
Aðalhlutverk: Egill Ólafsson, Ragnhild-
ur Gísladóttir, Eggert Þorleifsson.
18.30 Fréttir
19.00 Andre Riou (e)
20.05 Sjálfstætt fólk. Hinn ástsæli sjón-
varpsmaður, Jón Ársæll Þórðarson,
heldur áfram að kynna okkur áhuga-
verða samborgara í nýjum myndaflokki
sem er vikulega á dagskrá. Jón Ársæll
heimsækir konur og karla á öllum aldri
og leyfir landsmönnum að kynnast nýrri
hlið á þeim sem eru í eldlínunni.
20.35 Reglur hússins. (Cider House
Rules) Fjögurra stjarna meistaraverk.
Homer Wells elst upp á munaðarleys-
ingjahæli í Maine í Bandaríkjunum.
Hann er mikill efnispiltur sem lendir
undir verndarvæng Wilbur Larch læknis.
Wilbur kennir Homer margt um töfra
læknisfræðinnar en pilturinn er haldinn
útþrá og vill sjá hvað veröldin hefur upp
á bjóða.  Aðalhlutverk: Tobey Maguire,
Charlize Theron, Delroy Lindo, Michael
Caine.
22.40 Skylmingaþrællinn. (Gladiator)
Fimmföld Óskarsverðlaunamynd. Max-
imus er mikilsvirtur hershöfðingi sem
lýtur í lægra haldi eftir valdabaráttuna í
Róm. Fjölskyldan hans á engrar undan-
komu auðið og sjálfur endar hann sem
skylmingaþræll. Öll sund virðast lokuð
fyrir Maximus sem verður að horfast í
augu við dauðann. Maltin gefur fjórar
stjörnur. Aðalhlutverk: Russell Crowe,
Joaquin Phoenix, Connie Nielsen, Oliver
Reed, Richard Harris, Derek Jacobi.
01.10 Dóttir hershöfðingjans. (The
General´s Daughter) Spennumynd.
Liðsforinginn Paul Brenner verður að
taka á honum stóra sínum þegar hann
fær hrottalegt morðmál til úrlausnar.
Dóttir mikilsvirts hershöfðingja finnst
látin en rannsókn leiðir í ljós að henni
hefur verið nauðgað. Við nánari eftir-
grennslan koma Paul og Sara aðstoðar-
kona hans víða að lokuðum dyrum. Svo
virðist sem hátt settir menn í hernum
tengist málinu. Aðalhlutverk: John Trav-
olta, Madeleine Stowe, James Cromwell,
Timothy Hutton, Leslie Stefanson.
03.05 Tónlistarmyndbönd
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Sportiðí beinnií beinni○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

SýnSýnSýnSýnSýn
Sunnudagur 23. desember kl. 13:45
Ítalski boltinn: Leikur óákveðinn
Sunnudagur 23. desember kl. 15:55
Enski boltinn: Liverpool – Arsenal
Sunnudagur 23. desember kl. 00:05

NBA: San Antonio Spurs – Milwaukee Bucks
Miðvikudagur 26. desember kl. 11:30

Enski boltinn: Arsenal – Chelsea
Miðvikudagur 26. desember kl. 14:50

Enski boltinn: Everton – Manchester United
Sunnudagur 30. desember kl. 15.40

Enski boltinn: Fulham – Manchester United
Sunnudagur 30. desember kl. 19:30

NBA: Sacramento Kings – Boston Celtics

Á jóladag er vakin sérstök athygli á tveimur kvikmyndum á Stöð 2. Sú fyrri er
fjölskyldumyndin Stúart litli en í henni segir frá einstakri mús sem Little-fjöl-
skyldan tekur í fóstur. Seinni myndin er með Juliu Roberts en hún fékk Óskar-
inn fyrir frammistöðu sína í myndinni. Julia leikur Erin Brockovich, einstæða
móður með þrjú börn eftir tvö misheppnuð hjónabönd. Fyrir náð og miskunn
fékk hún starf á lögfræðistofu. Hún tók að sér verkefni sem enginn kærði sig
um. Stúart litli hefst kl. 20:30 og myndin um Erin Brockovich hefst kl. 22:00.

Stúart litli og Erin Brockovich

hæsta fjalls Evrópu, sem er í Kákasus-
fjöllum Rússlands.
21.20  Stúlkan á bláa hjólinu (3:6)
22.15  Dáðadrengir. (Paint Your Wag-
on) Bandarísk bíómynd frá 1969 um
bónda og gullgrafara og svallsöm ævin-
týri þeirra í Kaliforníu. Aðalhlutverk:
Clint Eastwood, Lee Marvin og Jean
Seberg.
00.40  Tónlist úr ýmsum áttum
01.40  Zink - kynningar
01.45  Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Föstudagur 21. desember
17.05  Leiðarljós
17.50  Táknmálsfréttir
18.00  Stubbarnir (70:90)
18.30  Jóladagatalið
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.35  Kastljósið
20.10  Töfrar jólanna. (One Magic Chr-
istmas) Fjölskyldumynd um ævintýri lít-
illar stúlku sem tekst að kveikja vonar-
neista í brjósti mömmu sinnar. Aðalhlut-
verk: Mary Steenburgen, Gary Basar-
aba, Elizabeth Harnois, Harry Dean
Stanton og Arthur Hill.
21.40  Af fingrum fram (11:11) Gestur
Jóns Ólafssonar í kvöld er Magnús Kjart-
ansson.
22.25  Beint á ská 33 1/3. (Naked Gun
33 1/3: The Final Insult) Bandarísk gam-
anmynd frá 1994. Hinn seinheppni lög-
reglumaður, Frank Drebin, rannsakar
dularfullt mál en um leið er konan hans
að verða honum fráhverf. e. Aðalhlut-
verk: Leslie Nielsen, Priscilla Presley,
George Kennedy, O.J. Simpson og Fred
Ward.
23.50  Barnsfaðir óskast. (Limited En-
gagement) Þýsk sjónvarpsmynd um
unga framakonu sem þráir að eignast
barn og lítur í kringum sig eftir manni til
að feðra það. Aðalhlutverk: Veronica
Ferres, Jan Josef Liefers, Anna Böttcher
og Wigald Boning.
01.20  Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 22. desember
09.00  Morgunsjónvarp barnanna
09.01  Stubbarnir (72:90)
09.30  Mummi bumba (63:65)
09.35  Bubbi byggir (13:26)
09.45  Litlu skrímslin (24:52)
09.50  Gulla grallari (11:26)
10.20  Pokémon (25:52)
10.45  Búrabyggð (33:96)
11.10  Kastljósið
11.30  Mósaík
12.05  At
12.30  Skjáleikurinn
15.10  Norðurlandamót í dansi
17.10  Markaregn
17.55  Zink - kynningar
18.00  Táknmálsfréttir
18.10  Skólinn minn er skemmtilegur
18.30  Jóladagatalið
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.35  Kastljósið
20.20  Ung í annað sinn. (Seventeen ag-
ain) Bandarísk fjölskyldumynd um strák
sem býr til yngingarlyf. Afi hans og
amma komast í snertingu við efnið og
yngjast um marga áratugi. Aðalhlutverk:
Tamera Mowry og Tia Mowry.
21.55  Útskriftarafmælið. (Romy and
Michele´s High School Reunion) Banda-
rísk gamanmynd frá 1997 um tvær vin-
konur sem setja allt á annan endann á út-
skriftarafmæli í gamla skólanum þeirra.
Aðalhlutverk: Lisa Kudrow, Mira Sor-
vino, Janeane Garofalo.
23.20  Innrás frá Mars. (Mars Attacks)
Bandarísk bíómynd frá 1996 um þau
undur sem eiga sér stað þegar Marsbúar
gera innrás á jörðina með illviðráðanleg
vopn og grimmilegt skopskyn. Leikend-
ur: Annette Bening, Pierce Brosnan,
Glenn Close, Lukas Haas, Jack Nichol-
son, Sarah Jessica Parker, Danny De
Vito, Michael J. Fox, Natalie Portman,
Martin Short og Rod Steiger.
01.40  Zink - kynningar
01.45  Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 23. desember
09.00  Morgunsjónvarp barnanna
09.02  Disneystundin
09.55  Kobbi
10.05  Babar (25:65)
10.30  Húsdýrið mitt
10.45  Stafakarlarnir (11:24)
10.55  Hrefna og Ingvi
11.20  Kastljósið
11.40  Skjáleikurinn
14.30  Tónlist úr ýmsum áttum
15.30  Jólaævintýri á ís
16.20  Mósaík
16.55  Zink - kynningar
17.00  Geimferðin (1:26)
17.50  Táknmálsfréttir
18.00  Baugalín
18.30  Jóladagatalið
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.35  Á köldum klaka. Kvikmynd frá
1994 eftir Friðrik Þór Friðriksson. Japani
kemur til Íslands til að minnast foreldra
sinna við á í óbyggðum þar sem þau
drukknuðu. Á Íslandi mæta honum mikl-
ar furður og hremmingar. e.  Aðalhlut-
verk: Masatoshi Nagase, Fisher Stevens,
Lily Taylor, Gísli Halldórsson og Laura
Hughes.
21.00  Tindarnir sjö. Þáttur um ferð
Haraldar Arnar Ólafssonar á tind Elbrus,

Mánudagur 24. desember
09.00  Morgunsjónvarp barnanna
09.02  Stubbarnir
09.30  Mummi bumba
09.40  Bubbi byggir
09.50  Gulla grallari
10.15  Krakkarnir í stofu 402
10.45  Litlu skrímslin
10.55  Hrefna og Ingvi
11.00  Pokémon
11.25  Franklín og græni riddarinn
12.50  Táknmálsfréttir
13.00  Fréttir og veður
13.25  Beðið eftir jólum með Bólu
13.30  Jóladagatal
14.00  Áslákur api
14.10  Við jólatréð
15.00  Jól hjá Guffa
15.25  Jóladagatalið
16.15  Bóla kveður
16.20  Hlé
20.40  Jólatónleikar í Langholtskirkju
Kammersveit Reykjavíkur leikur hljóm-
sveitarsvítur eftir Johan Sebastian Bach.
Einleikari á flautu er Martial Nardeau.
22.00  Aftansöngur jóla. Biskup Íslands,
herra Karl Sigurbjörnsson prédikar.
23.00  Fyrir þá sem minna mega sín
Upptaka frá jólatónleikum Fíladelfíu-
kirkjunnar í Reykjavík. Fram koma: Páll
Rósinkrans, Guðrún Gunnarsdóttir, Lof-
gjörðarhópur Fíladelfíu, Þóra Gréta Þór-
isdóttir, Erdna Varðardóttir, Hjalti Gunn-
laugsson, Geir Jón Þórisson, Gospel-
kompaníið og God Speed.
00.00  Yngismeyjar. (Little Women)
Bandarísk bíómynd frá 1994 byggð á
sögu eftir Louisu May Alcott um unga
konu á sjöunda áratug nítjándu aldar
sem býður viðteknum hugmyndum um
hlutverk kynjanna birginn og ákveður
að verða rithöfundur. Aðalhlutverk: Win-
ona Ryder, Susan Sarandon, Trini Alvar-
ado, Eric Stoltz og Gabriel Byrne.
01.55  Dagskrárlok

Þriðjudagur 25. desember
09.00  Morgunsjónvarp barnanna
09.02  Mikki mæðist í mörgu
09.45  Jólatré Plútós
09.55  Jólakveðja
10.45  Hrefna og Ingvi
10.50  Jólin hennar Jóhönnu
11.05  Búrabyggð
11.30  Kobbi
11.45  Ester

13.15  Mary Poppins. Bandarísk Ósk-
arsverðlaunamynd um lífsglaða barn-
fóstru og ævintýri hennar. e.  Aðalhlut-
verk: Julie Andrews og Dick van Dyke.
15.30  Páll postuli (1:2) (The Bible:
Paul of Tarsus) Sjónvarpsmynd byggð
á frásögn Nýja testamentisins um Pál frá
Tarsus, helsta boðbera kristni í öndverðu.
Seinni hluti myndarinnar verður sýndur
á öðrum degi jóla. Meðal leikenda: Jo-
hannes Brandrup, Thomas Lockyer, Bar-
bora Bobulova, G.W. Bailey.
17.00  Jólabjöllur. (Jingle Bells) Fátæk
bændafjölskylda reynir að upplifa töfra
jólanna þrátt fyrir að þröngt sé í búi.
17.50  Táknmálsfréttir
18.00  Jólastundin okkar
19.00  Fréttir og veður
19.20  Jólatónleikar í Vínarborg
20.35  Englar alheimsins. Kvikmynd
eftir Friðrik Þór Friðriksson byggð á
sögu Einars Más Guðmundssonar um
ungan mann og glímu hans við tilveruna.
Aðalhlutverk: Ingvar E. Sigurðsson,
Baltasar Kormákur, Björn Jörundur
Friðbjörnsson, Hilmir Snær Guðnason.
23.05  Forrest Gump. (Forrest Gump)
Óskarsverðlaunamynd frá 1994 um treg-
gáfaðan pilt sem flýtur í gegnum lífið og
er vitni að ýmsum stórviðburðum síðustu
aldar án þess að skilja fyllilega hvað
fram fer. Aðalhlutverk: Tom Hanks, Rob-
in Wright, Gary Sinise og Sally Field.
01.25  Dagskrárlok

Miðvikudagur 26. desember
09.00  Morgunsjónvarp barnanna
09.02  Litlu skrímslin
09.10  Ungur uppfinningamaður
09.35  Jólaævintýri Mikka
10.25  Hrefna og Ingvi
10.30  Bangsímon færir jólavon
11.15  Barbí og hnotubrjóturinn
12.35  La Traviata verður til
13.30  La Traviata
15.40  Páll postuli (2:2)
17.15  Elskarðu mig, mamma?
17.50  Táknmálsfréttir
18.00  Disneystundin
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.30  Maður eigi einhamur

20.20  Jólasveinninn (The Santa Clause)
Ævintýramynd frá 1994 um mann sem
lendir í því fyrir tilviljun að taka að sér
hlutverk jólasveinsins með öllum þeim
skyldum sem því fylgja. Aðalhlutverk:
Tim Allen, Judge Reinhold og Wendy
Crewson.
22.00  101 Reykjavík. Bíómynd eftir
Baltasar Kormák byggð á sögu Hallgríms
Helgasonar um dáðleysingjann Hlyn
Björn og flækjurnar í lífi hans. Aðalhlut-
verk: Hilmir Snær Guðnason, Victoria
Abril og Hanna María Karlsdóttir.
23.25  Bréfberinn. (Il postino) Ítölsk/
frönsk bíómynd frá 1994 um chileska
skáldið Pablo Neruda og vináttu hans og
mannsins sem færir honum póstinn. e.
Aðalhlutverk: Massimo Troisi, Philippe
Noiret og Mara Gracia Cucinotta.
01.10  Dagskrárlok

Fimmtudagur 27. desember
17.05  Leiðarljós
17.50  Táknmálsfréttir
18.00  Baugalín (2:2)
18.30  Gamla brúðan
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.35  Mér líkar ekki malbikið. Þáttur
um séra Baldur Vilhelmsson í Vatnsfirði.
Farið er með honum um prestakallið, í
Laugabakka og Bæi, Kaldalón og kirkj-
una í Unaðsdal. Siglt er út í Borgarey
með klerki, fylgst með honum kasta fyrir
silung og - síðast en ekki síst - segir hann
skoðanir sínar á mönnum og málefnum.
20.05  Íþróttamaður ársins. Bein út-
sending frá hófi samtaka íþróttafrétta-
manna og ÍSÍ.
21.25  Með tvo í takinu (3:3)
22.20  Beðmál í borginni (13:18)
22.50  Heimur tískunnar (8:34)
23.15  Dagskrárlok

Föstudagur 28. desember
17.10  Leiðarljós
17.55  Táknmálsfréttir
18.05  Stubbarnir (71:90)
18.35  Nornin unga (10:24)
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.35  Kastljósið
20.15  Yndisfríð og ófreskjan. (Beauty
and the Beast) Teiknimyndmeð söngv-
um frá 1997.
21.25  Grunaður um græsku. (Under
Suspicion) Bíómynd frá 2000. Lögmað-
ur sem orðið hefur vitni að morði er beð-
inn að koma á lögreglustöðina að ganga
frá nokkrum lausum endum en dvöl hans
þar dregst á langinn. Aðalhlutverk: Gene
Hackman, Morgan Freeman, Thomas
Jane og Monica Bellucci.
23.10  Ódauðleg ást. (Immortal Belov-
ed) Bandarísk bíómynd frá 1994. Eftir
lát Ludwigs van Beethovens reynir að-
stoðarmaður hans að hafa uppi á fyrr-
verandi ástkonu hans og erfingja og
kemst í leiðinni að ýmsu um tónskáldið.
Aðalhlutverk: Gary Oldman, Jeroen
Krabbe, Valeria Golino og Isabella
Rosselini.
01.05  Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 29. desember
09.00  Morgunsjónvarp barnanna
09.01  Stubbarnir (73:90)
09.30  Mummi bumba (64:65)
09.35  Bubbi byggir (14:26)
09.45  Lísa (1:21)
09.50  Gulla grallari (12:26)
10.25  Pokémon (26:52)
10.45  Búrabyggð (34:96)
11.10  Kastljósið
11.35  Guffi fer á flakk
12.55  Blessuð bjallan
14.40  Hver skellti skuldinni á Kalla?
16.25  Jesús (1:2)
17.55  Zink - kynningar
18.00  Táknmálsfréttir
18.10  Vinsældir (15:22)
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.35  Kastljósið
20.15  Kona klerksins. (The Preacher´s
Wife) Bíómynd frá 1996. Engill er sendur
til jarðar til að aðstoða prest en verður
ástfanginn af konunni hans. Aðalhlut-
verk: Denzel Washington, Whitney Hou-
ston, Courtney B. Vance, Gregory Hines
og Jennifer Lewis.
22.15  Myrkrahöfðinginn. Bíómynd
eftir Hrafn Gunnlaugsson byggð á
atburðum úr píslarsögu Jóns Magnús-
sonar. Aðalhlutverk: Hilmir Snær Guð-
nason, Sara Dögg Ásgeirsdóttir, Guðrún
Kristín Magnúsdóttir, Hallgrímur H.
Helgason og Alexandra Rapaport.
00.10  Litli risinn. (Little Big Man)
Banadrísk bíómynd frá 1970 þar sem
121 árs maður rifjar upp eftirminnileg
atvik á ævi sinni í vestrinu, m.a. uppvöxt
hjá indíánum, drykkju með Villta-Bill
Hickock og frægar orrustur. Aðalhlut-
verk: Dustin Hoffman, Faye Dunaway,
Martin Balsam og Richard Mulligan.
02.25  Zink - kynningar
02.30  Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 30. desember

09.00  Morgunsjónvarp barnanna
09.02  Disneystundin

09.55  Kobbi
10.05  Babar (26:65)
10.30  Húsdýrið mitt
10.55  Hrefna og Ingvi
11.05  Kastljósið
11.50  Lassie
13.25  J.R.R. Tolkien
14.25  Fyrir þá sem minna mega sín
15.25  Jesús (2:2)
16.55  Zink - kynningar
17.00  Geimferðin (2:26)
17.50  Táknmálsfréttir
18.00  Stundin okkar
18.30  Ráðagóða stelpan
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.30  Stórsöngvaraveisla. Upptaka frá
Listahátíð í Reykjavík.
21.35  Stúlkan á bláa hjólinu (4:6)
22.30  Neðanjarðar. (Underground)
Margverðlaunuð júgóslavnesk bíómynd
frá 1995. Sagan hefst í seinna stríði, í
vopnaverksmiðju neðanjarðar í Belgrad.
Braskaranum sem selur vopnin láist að
láta verksmiðjufólkið vita þegar stríði
lýkur en að hálfri öld liðinni fer það að
gruna að ekki sé allt með felldu. Aðalhlut-
verk: Miki Manojlovic, Lazar Ristovski,
Mirjana Jokovic, Slavko Stimac og Ernst
Stötzner.
01.15  Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Mánudagur 31. desember
09.00  Morgunsjónvarp barnanna
09.02  Mummi bumba
09.10  Bubbi byggir
09.25  Gulla grallari
09.50  Litlu Skrímslin
10.00  Hrefna og Ingvi
10.05  Pokémon
10.30  Síðasti hvítabjörninn
11.00  Róbert bangsi
11.30  Ástríkur í Bretlandi
12.50  Táknmálsfréttir
13.00  Fréttir og veður
13.25  Jólastundin okkar
14.25  Andinn í bjöllunni
14.45  Pappírs-Pési
15.00  Saga um svín
15.30  Komdu heim, Snoopy
16.00  Vestfjarðavíkingur 2001
17.00  Formúluannáll 2001
18.00  Hlé
20.00  Ávarp forsætisráðherra.
20.20  Svipmyndir af innlendum

vettvangi
21.20  Svipmyndir af erlendum

vettvangi
22.30  Áramótaskaup Sjónvarpsins
23.30  Kveðja frá Ríkisútvarpinu
00.10  Haukur í lit. Þáttur frá 1977 þar
sem Haukur Morthens syngur nokkur
lög við undirleik hljómsveitar. e.
00.45  Áfram pilsvargar. (Carry On
Up the Khyber) Bresk gamanmynd frá
1968 um kostulega sveit skoskra her-
manna sem stendur í ströngu í Khyber-
skarði. Aðalhlutverk: Sid James, Kenn-
eth Williams, Charles Hawtrey, Roy
Castle og Joan Sims.
02.10  Dagskrárlok

Þriðjudagur 1. janúar

09.00  Morgunsjónvarp barnanna
09.02  Önnur stjarna til vinstri

09.55  Kobbi
10.10  Babar
10.40  Húsdýrið mitt
10.55  Litli bróðir minn
11.15  Nýárstónleikar í Vínarborg.
Bein útsending frá tónleikum Fílharm-
óníusveitar Vínarborgar.
13.00  Ávarp forseta Íslands
13.40  Svipmyndir af innlendum

vettvangi
14.40  Svipmyndir af erlendum

vettvangi
15.35  Kristni í þúsund ár
16.30  Tenórarnir þrír. Upptaka frá
jólatónleikum José Carreras, Plácido
Domingo og Lucianos Pavarottis í Vín-
arborg í fyrra.
17.50  Táknmálsfréttir
18.00  Maður fyrir mömmu. Ný íslensk
mynd um níu ára stelpu sem leitar að
manni til að gera við heimilistækin fyrir
mömmu sína. Leikendur: Elísabet Birta
Sveinsdóttir, Örn Arnarson og Jóhanna
Vigdís Arnardóttir.
18.15  Pysjuævintýri. Barnamynd eftir
Svein Sveinsson um systkinin Önnu og
Braga sem reyna að vinna til verðlauna
með því að bjarga sem flestum lundapysj-
um í Vestmannaeyjum. Aðalhlutverk:
Hjálmar Viðarsson, Írena Dís Jóhannes-
dóttir og Ingvar Örn Bergsson. e.
18.30  Stuðboltastelpur (10:26)
19.00  Fréttir og veður
19.30  Sálmar lífsins d
20.05  Jóhann Kristinn Pétursson.
Heimildarmynd um Jóhann Svarfdæling,
risann sem vann árum saman í fjölleika-
húsum í Bandaríkjunum og Evrópu.

20.55  Íslenski draumurinn. Bíómynd

eftir Robert Douglas um hremmingar
ungs manns sem ætlar sér að verða
ríkur á sígarettuinnflutningi. Aðal-
hlutverk: Þórhallur Sverrisson, Lauf-
ey Brá Jónsdóttir og Jón Gnarr.

22.25  Kletturinn. (The Rock) Bandarísk
spennumynd frá 1996. Efnafræðingur
og fyrrverandi fangi eru kallaðir til þegar
hermenn hóta að gera taugagassárás á
San Fransisco frá Alcatraz-fangelsinu.
Aðalhlutverk: Sean Connery, Nicolas
Cage, Ed Harris og John Spencer.
00.35  Dagskrárlok

Föstudagur 21. desember
16.30 Muzik.is
17.30 Jay Leno (e)
18.30 Johnny International (e)
19.30 Yes Dear
20.00 CBS – Special news
20.50 Málið
21.00 Þátturinn
22.00 Djúpa Laugin
22.50 Spy TV (e)
23.20 Temptation Island II (e)
00.10 Profiler
01.00 Jay Leno (e)
02.00 Muzik.is
03.00 Óstöðvandi tónlist
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Fasteignaviðskipti
Sendi viðskiptavinum mínum
sem og Vesfirðingum öllum,
bestu óskir um gleðileg jól
og farsæld á komandi ári.

Þakka viðskiptin á
árinu sem er að líða
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12.00 Titus
12.30 Charmed
13.30 Kimberly
15.00 Malcolm in the Middle
15.30 Spy TV
16.00 King of Queens
16.30 Will & Grace
17.00 Two guys and a girl
17.30 Jay Leno
18.30 Djúpa Laugin (e)
19.30  Jagúar – the movie
20.00 Providence
21.00 Survivor III. Það er ekkert jóla-
frí hjá þraukurunum í Afríku og við
fylgjumst með innbyrðis sálfræðistríði
og óblíðum náttúruöflum.
22.00 Law & Order
22.50 Jay Leno
23.40 Kammertónleikar (e)
00.30 Malcolm in the Middle
01.00 Boston Public
01.40 Law & Order
02.30 Muzik.is
03.30 Óstöðvandi Tónlist

Miðvikudagur 26. desember
11.00 Two guys and a girl
11.30 Conrad Bloom
12.00 Titus
12.30 Charmed
13.30 Kill the man
15.00 Malcolm in the Middle
15.30 Spy TV
16.00 King of Queens
16.30 Will & Grace
17.00 Two guys and a girl
17.30 Jay Leno
18.30 Survivor III (e)
19.30 Beðið eftir Godot
20.00   Fyrirgefðu. Fyrirgefðu er ný,
íslensk þáttaröð um mátt fyrirgefning-
arinnar í daglegu lífi Íslendinga. Felix
Bergsson tekur hús á venjulegu fólki
sem vill biðja einhvern fyrirgefningar
og leiðir deilur, stórar sem smáar til
lykta.
21.00 Fólk – með Sirrý
22.00 Judging Amy
22.50 Jay Leno
23.40 Law & Order (e)
00.30 Malcolm in the Middle
01.00 Boston Public
01.40 Law & Order – SVU
02.30 Muzik.is
03.30 Óstöðvandi tónlist

Fimmtudagur 27. desember
16.30 Muzik.is
17.30 Jay Leno
18.30 Fólk – með Sirrý (e)
19.30 Adrenalínferð gegn rasisma
20.00 Reykjavík Collection
20.30 Spy TV
21.00 Everybody Loves Raymond
21.30 King of Queens
22.00 Temptation Island II
22.50 Jay Leno
23.40 Judging Amy (e)
00.30 Malcolm in the Middle
01.00 Boston Public
01.40 Law & Order – SVU
02.30 Muzik.is
03.30 Óstöðvandi tónlist

Laugardagur 22. desember
12.00 Jóga
12.30 48 Hours (e)
13.30 Law & Order (e)
14.30 Jay Leno (e)
15.30 Djúpa laugin (e)
16.30 Survivor III (e)
17.30 Þátturinn (e)
18.30 Mótor (e)
19.00  Everybody Loves Raymond
19.30 King of Queens
20.00 Johnny International. Johnny
International fer að huga að heilsunni og
einu íþróttirnar sem hann þekkir eru
dvergakast, strútapóló og kvennafót-
bolti!
21.00 Íslendingar
22.00 Profiler
22.50 Turbulance. Spennumynd um
ótta í háloftunum eftir að farþegaþotu er
stolið. Aðalhlutverk Ray Liotta, Lauren
Holly, Brendan Gleeson.
00.20 Jay Leno (e)
01.10 Jay Leno (e)
02.00 Muzik.is
03.00 Óstöðvandi tónlist

Sunnudagur 23. desember
12.00 Jóga
12.30 Silfur Egils
14.00 Titus (e)
14.30 City of Angels (e)
15.30 Providence (e)
16.30 Innlit-Útlit (e)
17.30 Judging Amy (e)
18.30 Fólk – með Sirrý (e)
19.30 Spy TV (e)
20.00 Dateline
21.00 Silfur Egils
22.30 Tantra – listin að elska 2001.
23.20 Íslendingar (e)
00.10 Mótor (e)
00.40 48 Hours (e) Vandaður, banda-
rískur fréttaskýringaþáttur með Dan
Rather í fararbroddi
01.30 Muzik.is
02.30 Óstöðvandi tónlist

Mánudagur 24. desember
11.00 Two guys and a girl
11.30 Conrad Bloom
12.00 Titus
12.30 Charmed
13.30 If You Only Knew
15.00 Malcolm in the Middle
15.30 Spy TV
16.00 King of Queens
16.30 Will & Grace
17.00 Two guys and a girl
17.30 Everybody Loves Raymond
18.00 Aftansöngur í Grafarvogskirkju.
Bein útsending frá aftansöng í Grafar-
vogskirkju. Egill Ólafsson syngur ásamt
kór Grafarvogskirkju. Séra Vigfús Þór
Árnason predikar og þjónar fyrir altari.
19.00 Hátíðarhlé
22.00 Kammertónleikar á Kirkju-
bæjarklaustri. Sýnt frá glæsilegum tón-
leikum sem haldnir voru á Kirkjubæjar-
klaustri í haust.
22.50 Jay Leno
23.40 Johnny International (e)
00.30 Malcolm in the Middle
01.00 Boston Public
01.40 Law & Order - SVU
02.30 Muzik.is
03.30 Óstöðvandi Tónlist

Þriðjudagur 25. desember
11.00 Two guys and a girl
11.30 Conrad Bloom

keppni er Ungfrú Skandinavía, Íris Björk
Árnadóttir.
21.00 Þátturinn
22.00 Djúpa laugin
22.50 Spy TV
23.20 Temptation Island II
00.10 Profiler (e)
01.00 Jay Leno (e)
01.50 Law & Order – SVU
02.30 Muzik.is
03.30 Óstöðvandi tónlist

Laugardagur 29. desember
11.00 Two guys and a girl
11.30 Conrad Bloom
12.00 Jóga
12.30 48 Hours
13.30 Law & Order
14.30 Jay Leno
15.30 Djúpa laugin
16.30 Survivor III
17.30 Þátturinn
18.30 Titus
19.00 Everybody Loves Raymond
19.30 King of Queens
20.00 Johnny International
21.00 Íslendingar
22.00 Profiler
22.50 If You Only Knew. Rómantísk
gamanmynd sem fjallar um Parker Con-
cord. Hann flytur til Manhattan og ætlar
það að slá í gegn í fjölmiðlaheiminum en
endar sem símamiðill! Aðalhlutverk: Gab-
relle Anwar, James Le Gros.
00.20 Jay Leno
01.10 Boston Public
01.50 Law & Order – SVU
02.40 Muzik.is
03.30 Óstöðvandi tónlist

Sunnudagur 30. desember
11.00 Two guys and a girl
11.30 Conrad Bloom
12.00 Jóga
12.30 Boðorðin 10
13.30 Boðorðin 10
14.30 City of Angels (e)
15.30 Providence (e)
16.30 Kammertónleikar
17.30 Judging Amy (e)
18.30 Fólk – með Sirrý (e)
19.30 Spy TV
20.00 Fyrirgefðu. Fyrirgefðu er ný, ís-
lensk þáttaröð um mátt fyrirgefningarinn-
ar í daglegu lífi Íslendinga.
21.00 Chicago Bo
22.00 Miss Eurpe (e)
00.00 Íslendingar (e)
00.40 48 Hours (e)
01.30 Malcolm in the Middle
02.00 Law & Order - SVU
03.00 Muzik.is
04.00 Óstöðvandi tónlist

Mánudagur 31. desember
11.00 Two guys and a girl
11.30 Conrad Bloom
12.00 Skotsilfur
13.00 Silfur Egils – sérstök útgáfa
16.00 King of Queens
16.30 Will & Grace
17.00 Two guys and a girl
17.30 Charmed
18.30 Chicago Bo (e)
19.30 Spy TV
20.00 Ávarp Davíðs Oddssonar
20.30 Will & Grace
21.00 Everybody Loves Raymond
21.30 Two guys and a girl
22.00 Jagúar.  Upptaka frá tónleikum
funkhljómsveitarinnar Jagúar sem haldnir
voru í Háskólabíói síðasta sumar í tilefni
af útgáfu geisladiskins “Get the funk out”
22.50 Jay Leno
23.40 Johnny International (e)
00.30 Malcolm in the Middle
01.00 Boston Public
01.40 Law & Order - SVU
02.30 Muzik.is
03.30 Óstöðvandi tónlist

Þriðjudagur 1. janúar 2002
11.00 Two guys and a girl
11.30 Conrad Bloom
12.00 Charmed
13.00 Ávarp forseta Íslands.
13.30 The Breaks
15.00 Malcolm in the Middle
15.30 Spy TV
16.00 King of Queens
16.30 Will & Grace
17.00 Two guys and a girl
17.30 Jay Leno (e)
18.30 Djúpa laugin (e)
19.30 Everybody Loves Raymond (e)
20.00 Providence
21.00 Survivor III. Það fækkar í hópn-
um í Afríku og við fylgjumst með inn-
byrðis sálfræðistríði og óblíðum náttúru-
öflum.
22.00 Law & Order
22.50 Jay Leno
23.40 Kimberly. Rómantísk gaman-
mynd um fjóra félaga sem tala aðallega
um konur.
01.00 Boston Public
01.40 Law & Order – SVU
02.30 Muzik.is
03.30 Óstöðvandi tónlist

Föstudagur 28. desember
16.30 Muzik.is
17.30 Jay Leno
18.30 Reykjavík Collection (e)
19.00 Miss Europe. Bein útsending
frá Miss Europe en keppnin er haldin í
Beirút. Keppnin er sú glæsilegasta í alla
staði. Verðugur fulltrúi Íslands í þessari

afmæliafmæliafmæliafmæliafmæli
70 ára70 ára70 ára70 ára70 ára

Þriðjudaginn 18. des-
ember sl. varð Pétur
Sigurðsson, forseti

Alþýðusambands
Vestfjarða, til heimilis að

Hjallavegi 15, Ísafirði
sjötugur. Af því tilefni

tekur hann og eiginkona
hans, Hjördís Hjartar-

dóttir, á móti ættingjum
og vinum laugardaginn

22. desember kl. 16-19
í Stjórnsýsluhúsinu á

Ísafirði, 4. hæð.

Siggi Björns skemmtir
 laugardagskvöldið 22. desember.

Stórbandið MIÐNES skemmtir
á 2. í jólum

Gleðilega hátíð!
netiðnetiðnetiðnetiðnetið

Hver eru uppáhalds
bókamerkin þín á Netinu?

Einar Kristinn Guð-
finnsson alþingismaður:

,,Ég byrja
alltaf á því á

morgnana að
skoða bb.is

til að sjá hvað
er helst tíð-

inda af Vest-
fjörðum. Vef-
irnir mbl.is og vísir.is eru

sömuleiðis vinsælir hjá
mér. Oft lít ég líka á

interseafood.com til að
fylgjast með því sem er að

gerast í sjávarútvegi og
strik.is skoða ég líka

stundum og stórum of
sjaldan pólitísku vefritin á

borð við andriki.is og
fleiri. Af erlendum vefjum
eru það einkanlega tveir
breskir vefir sem ég kíki

annað slagið á,
 thetimes.co.uk og
economist.co.uk.

netiðnetiðnetiðnetiðnetið
Undir veffanginu simnet

.is/jolavefur má finna
Jólavef Rúnu en það er
skemmtileg heimasíða

sem Guðrún Benjamíns-
dóttir á Patreksfirði á veg

og vanda af. Eins og nafn-
ið gefur til kynna eru jólin í
hávegum höfð og allt sem

þeim viðkemur. Síðan er
skemmtilega myndskreytt

en meðal þess sem þarna
má finna eru hugleiðingar
um eitt og annað varðandi
jólin og undirbúning þeirra,

smáköku- og tertuupp-
skriftir, texta við jólalög,
jólamyndir og jólaguð-

spjallið. Þarna eru vísur
um íslensku jólasveinana
og til að brjóta engan höf-

undarrétt samdi Guðrún
bara sjálf jólasveinavísur-

nar. Þá er líka hægt að
leita til Rúnu ráðagóðu

sem svarar ýmsum spurn-
ingum, t.d. hvernig hangi-

kjöt er búið til og hvað á
að setja mikið í skóinn.

Það sem líklega er
skemmtilegast á jólavefn-
um hennar Rúnu er jóla-

dagatalið en þar er í gangi
framhaldssaga og fá

krakkarnir að fylgjast með
Buslu, forvitnu kisunni

sem lendir í nýjum ævin-
týrum á hverjum degi.

veðriðveðriðveðriðveðriðveðrið
Horfur á föstudag:
Hæg vestan og suðvestan
átt og léttskýjað á Suð-
austurlandi en smáél en
síðar skúrir norðan- og
vestantil. Hlýnandi veður.
Horfur á laugardag
og sunnudag:
Hæg vestan og norðvest-
anátt. Skúrir eða slydduél,
einkum norðan og vestan-
til. Milt á laugardag en
kólnandi á sunnudag.

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

ÚtgefendurÚtgefendurÚtgefendurÚtgefendurÚtgefendur
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LífeyrissjóðurLífeyrissjóðurLífeyrissjóðurLífeyrissjóðurLífeyrissjóður
VestfirðingaVestfirðingaVestfirðingaVestfirðingaVestfirðinga

óskaróskaróskaróskaróskar
VestfirðingumVestfirðingumVestfirðingumVestfirðingumVestfirðingum
árs og friðar!árs og friðar!árs og friðar!árs og friðar!árs og friðar!

Séreignarsparnaður hjá Lífeyrissjóði
Vestfirðinga er jólagjöfin í ár!
Þú sleppur við jólaköttinn
ef þú gengur frá
samningi fyrir
áramót!

Séreignarsparnaður hjá Lífeyrissjóði
Vestfirðinga er jólagjöfin í ár!
Þú sleppur við jólaköttinn
ef þú gengur frá
samningi fyrir
áramót!

LífeyrissjóðurLífeyrissjóðurLífeyrissjóðurLífeyrissjóðurLífeyrissjóður
VestfirðingaVestfirðingaVestfirðingaVestfirðingaVestfirðinga

óskaróskaróskaróskaróskar
VestfirðingumVestfirðingumVestfirðingumVestfirðingumVestfirðingum
árs og friðar!árs og friðar!árs og friðar!árs og friðar!árs og friðar!
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