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– segir Lech Stanislaw Szyszko,
sem kennt hefur tónlist á Vest-
fjörðum í áratug. Sjá viðtal í
miðopnu.
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Stjórn sushiverksmiðjunnar
Sindrabergs ehf. á Ísafirði
ákvað í síðustu viku að stöðva
vinnsluna frá mánudeginum
og fram yfir jól og áramót og
að líkindum fram í seinni hlut-
ann í janúar. Ástæðan er sú,
að sögn Elíasar Jónatanssonar
framkvæmdastjóra, að fram-
leiðslan hefur að undanförnu
verið meiri en salan og birgðir
hafa safnast upp. Starfsfólk-
inu, sem er um 20 manns,
verður ekki sagt upp heldur
nýtur það reglna um vinnu-
stöðvun vegna skorts á hráefni
og fær greiðslur úr trygging-

um meðan stöðvunin varir.
Sala á framleiðslu Sindra-

bergs á þessu ári er orðin svip-
uð og allt árið í fyrra en ney-
tendamarkaðurinn í Bretlandi,
sem vonir voru bundnar við
fyrir jólin, hefur brugðist.

„Við höfum verið að vinna
á fjórum mörkuðum, þ.e. bæði
á veitingamarkaði og neyt-
endamarkaði í Bretlandi og
Þýskalandi. Samningar um
sölu á neytendamarkaði í
Bretlandi hafa ekki skilað því
sem ætlað var og því höfum
við ákveðið að hætta að selja
inn á hann. Á þessum tíma í

fyrra seldum við um 25 tonn á
þann markað en það gengur
ekki núna eins og við höfðum
vonast eftir“, segir Elías.

„Á síðasta ári fluttum við
út samtals um 65 tonn. Salan
á þessu ári er komin í sama
magn, þannig að aukningin á
hinum mörkuðunum hefur
vegið upp brestinn á neyt-
endamarkaðnum í Bretlandi
og það getum við verið
ánægðir með. Hins vegar höf-
um við séð birgðirnar vaxa að
undanförnu og sáum okkur
því knúna til að grípa til
þessarar framleiðslustöðvun-

ar. Þetta breytir engu fyrir við-
skiptavini okkar því að bæði
eigum við birgðir og eins get-
um við kallað inn fólk til starfa
hvenær sem sérstakar pantanir
kunna að krefjast þess. Ég
býst þó ekki frekar við því að
þess gerist þörf.“

Elías segir afar mikilvægt
að Sindraberg skuli vera kom-
ið inn í kerfið hjá Atvinnu-
leysistryggingasjóði, þannig
að ekki þurfi að grípa til upp-
sagna í vinnustöðvun, „enda
er þetta fiskvinnsla og við er-
um hér að vinna ferskan fisk,“
sagði Elías.
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– segir Lech Stanislaw Szyszko,
sem kennt hefur tónlist á Vest-
fjörðum í áratug. Sjá viðtal í
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Fram kom á sínum tíma
hér í blaðinu að horfur
væru á því að fjórir af sex
læknum á heilsugæslu-
sviði í Ísafjarðarbæ
myndu hverfa frá störfum
um þetta leyti. Kristín
Theodóra Hreinsdóttir á
Þingeyri er farin í fæðing-
arorlof fyrir nokkru og
Guðni Á. Sigurðsson á
Ísafirði lætur af störfum í
lok þessarar viku fyrir ald-
urs sakir.

Hugsanleg er einhver
frestun á því að Andri
Konráðsson á Ísafirði fari
til sérnáms en það er þó
ekki ljóst ennþá. Hall-
grímur Kjartansson yfir-
læknir heilsugæslusviðs
frestaði gildistöku upp-
sagnar sinnar til 1. mars
eins og hér hefur komið
fram. Ekki hafa fengist
neinir læknar til að fylla í
skörðin. Hallgrímur segir
þó ekkert neyðarástand
skapast af þessum sökum.

„Það má kalla þetta
vandræðaástand“, segir
Hallgrímur, og segir að
þetta kalli á aukið álag á
þá lækna sem eftir eru.
Þeir tveir heilsugæslu-
læknar í Ísafjarðarbæ sem
ekki hafa sýnt á sér farar-
snið eru Ólafur Sigmunds-
son á Ísafirði og Lýður
Árnason á Flateyri.

Aukið álagAukið álagAukið álagAukið álagAukið álag
á þá heilsu-á þá heilsu-á þá heilsu-á þá heilsu-á þá heilsu-
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Sölustaðir á Ísafirði:Sölustaðir á Ísafirði:Sölustaðir á Ísafirði:Sölustaðir á Ísafirði:Sölustaðir á Ísafirði:
HamraborgHamraborgHamraborgHamraborgHamraborg, Hafnarstræti

7, sími 456 3166. Flug-Flug-Flug-Flug-Flug-
barinnbarinnbarinnbarinnbarinn, Ísafjarðarflugvelli,

sími 456 4772. BónusBónusBónusBónusBónus,
Ljóninu, Skeiði, sími 456
3230. BókhlaðanBókhlaðanBókhlaðanBókhlaðanBókhlaðan, Hafn-

arstræti 2, sími 456 3123.
BensínstöðinBensínstöðinBensínstöðinBensínstöðinBensínstöðin, Hafnarstræti,

sími 456 3574. SamkaupSamkaupSamkaupSamkaupSamkaup,,,,,
Hafnarstræti 9-13, sími 456
5460. KríliðKríliðKríliðKríliðKrílið, Sindragata 6,

sími 456 3556.

Lausasöluverð er  kr. 200
eintakið m.vsk. Áskriftarverð

er  kr. 170 eintakið. Veittur
er afsláttur til elli- og

örorkulífeyrisþega. Einnig
sé greitt með greiðslukorti.

Handsal stjórnvalda við Landssamband aldraðra var sagt marka tímamót. Eftir
að hafa búið við fjögurra ára tímabil tilskipana, þvert á loforð stjórnvalda um við-
ræður, var talsmönnum samtakanna loks vísað til sætis. Víst voru það tímamót. Af-
rakstur síðdegisboðsins í ráðherrabústaðnum er aftur á móti ekkert til að hrópa
húrra yfir: Lítilræði, af því sem búið er að hafa af fólki síðastliðinn áratug, var skil-
að. Kannski ekki við öðru að búast. Skattamál ekki á dagskrá: Persónuafslátturinn,
sem ætti að vera 14 þúsund krónum hærri en hann er, tvísköttun lífeyris. Morgun-
blaðsmynd Sigmunds af þessu tilefni segir allt sem segja þarf. Hækkun persónu-
afsláttar að kröfu Alþýðusambands Íslands er hænufet í rétta átt, sem vart verður
minnst sem tímamótaviðburðar.

Orðaleikurinn um kaupmáttaraukningu í stað hækkun persónuafsláttar, sem
komi hátekjufólki fyrst og fremst til góða, sæmir ekki stjórnmálamönnum, sem
vilja láta taka sig alvarlega. Ef afslátturinn hefði haldið gildi sínu væru 100 þúsund
króna laun skattfrjáls. Fólk með slíkar tekjur munar mikið um 14 þúsund á mánuði.
Maðurinn með hálfa milljón, milljón eða þaðan af meira á mánuði, tæki hins vegar
ekki eftir því þótt fjölgaði í buddunni hans um þessar fáu krónur, frekar en þótt
fluga tyllti sér á hattinn hans. Spurningaþátturinn: Hvort fólk vilji ekki heldur hafa

200 þúsund á mánuði og borga skatta en 100 þúsund og borga enga skatta, dæmir sig sjálfur. Þeir sem
þennan leik iðka vita manna best, að slík laun eru ekki í sjónmáli fyrir þann hóp fólks, sem um er að
ræða. Það er mikið úrval af spurningaleikjum á markaðnum fyrir jólin svo menn, sem hafa gaman af
slíku, ættu ekki að vera í vandræðum.

BruðlBruðlBruðlBruðlBruðl
Vaxandi þáttur í rekstri hins opinbera eru kaup á svokallaðri ráðgjafaþjónustu af fyrirtækjum, sem

sjálf ákveða umfang og þar með kostnað við ráðgjöfina. Á síðasta ári kostaði þetta ríkið litla þrjá
milljarða og hafði aukist um hálfan milljarð á ári í þrjú ár. Svo ánetjað er „kerfið“ orðið þessari hand-
leiðslu að Ríkissjónvarpið, sem alltaf er skítblankt, eyddi nær einni milljón í ráðgjöf um ráðningu í
stöðu fréttastjóra. Einhvern tíma hefði ekki þótt mikið gefandi fyrir stjórnendur fyrirtækja, sem ekki
treystu sér til að ráða fólk í vinnu!

Á sama tíma og fyrrum húsbændur okkar, Danir, draga saman seglin og loka sjö sendiráðum í
sparnaðarskyni, byggjum við veislusal hjá þýskurum og dritum niður sendiráðum út um allar trissur.
Hvað svona ráðslag heitir á máli stjórnmálamanna er erfitt að geta sér til um. Hitt er víst, að í flestra
augum er þetta ekkert annað en bruðl og sýndarmennska á sama tíma og alls staðar vantar peninga
í þarfari verkefni. s.h.
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Tekjur Ísafjarðarbæjar fyr-

stu tíu mánuði þessa árs voru
1.537 milljónir en voru 1.390
milljónir á sama tíma í fyrra.
Gjöldin fyrstu tíu mánuði
þessa árs voru 1.449 milljónir
en voru 1.354 milljónir á sama
tíma í fyrra. Tekjur umfram
gjöld í janúar til október í ár

(framlegð frá rekstri) eru því
88 milljónir en voru 36 millj-
ónir á sama tímabili í fyrra.
Rekstrarbatinn skýrist með
áföllnum vaxtatekjum af
bankainnistæðum upp á 72
milljónir sem bókaðar voru í
haust.

Útsvar einstaklinga (stað-

greiðsla) var 617 milljónir á
þessu tímabili í ár en var 526
milljónir í fyrra.

Fjármagnskostnaður bæjar-
ins hefur lækkað úr 107 millj-
ónum í 9 milljónir milli ára en
aðrir liðir hafa hækkað um-
talsvert. Laun og launatengd
gjöld hafa hækkað úr 573

milljónum í 638 milljónir og
vörukaup úr 47 milljónum í
100 milljónir. Þjónustukaup
hafa hækkað úr 407 milljón-
um í 552 milljónir.

Þessar upplýsingar koma
fram í skýrslu Þóris Sveins-
sonar, fjármálastjóra, sem
kynnt var í bæjarráði.
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legum kvótalegum kvótalegum kvótalegum kvótalegum kvóta
Fiskvinnslan Fjölnir hf.

á Þingeyri hefur keypt um
530 þorskígildistonna
kvóta af Háanesi hf. á Patr-
eksfirði. Kvótinn var upp-
haflega á togaranum Guð-
rúnu Hlín BA sem gerður
var út til rækjuveiða á
Flæmingjagrunni undir
eistneskum fána.

Vísir hf. í Grindavík og
Búlandstindur hf. á Djúpa-
vogi, sem er hluti af Vísis-
samsteypunni, eiga 51% í
Fjölni. Pétur H. Pálsson,
framkvæmdastjóri Vísis
hf., segir að markmið kaup-
anna sé að styrkja kvóta-
stöðu fyrir fiskvinnsluna
fyrir vestan.

Fjölnir hf. er með um 900
þorskígilsdistonna kvóta.
Auk þess er fyrirtækið með
hálfnaðan fimm ára samn-
ing um tæplega 400 tonna
byggðakvóta. Pétur segir
að stefnt sé að því að Fjölnir
hf. verði sjálfum sér nógur
um þann kvóta sem þarf til
vinnslunnar.
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Árni M. Mathiesen, sjávar-
útvegsráðherra, hefur ákveðið
í samráði við Byggðastofnun
skiptingu byggðakvóta milli
landsvæða. Um er að ræða
2.000 tonn af óslægðum botn-
fiski í þorskígildum talið, sem
er til stuðnings byggðarlögum
sem lent hafa í vanda vegna
samdráttar í sjávarútvegi.

Byggðir við Húnaflóa og
nyrðri hluti Vestfjarða fá stær-
sta hlutdeild í byggðakvótan-
um eða rúmlega 31%. Þetta

er í fyrsta sinn sem ráðherra
úthlutar byggðakvóta. Sam-
kvæmt lögum um stjórn fisk-
veiða hefur sjávarútvegsráð-
herra heimild, að höfðu sam-
ráði við Byggðastofnun, til
að ráðstafa allt að 1.500 tonn-
um af óslægðum botnfiski í
þorskígildum talið til stuðn-
ings byggðarlögum sem lent
hafa í vanda vegna samdráttar
í sjávarútvegi.

Fyrir Alþingi liggur nú
frumvarp til breytinga á lögum

um stjórn fiskveiða þar sem
lagt er til að heimildin á yfir-
standandi fiskveiðiári verði
hækkuð í 2.000 tonn. Verði
frumvarpið samþykkt má gera
ráð fyrir að 1.552 tonn af
óslægðum þorski, 477 tonn
af óslægðri ýsu, 321 tonn af
óslægðum ufsa og 138 tonn
af óslægðum steinbít komi til
úthlutunar að þessu sinni.

Sjávarútvegsráðherra hefur
nú í samráði við Byggðastofn-
un ákveðið hvernig ofan-

greindar aflaheimildir koma
til með að skiptast milli land-
svæða:

Suðurland og Suðvestur-
land - 11,02%. Vesturland frá
Akranesi til Snæfellsness -
3,94%. Syðri hluti Vestfjarða;
Vesturbyggð og Tálknafjörður
- 6,30%. Nyrðri hluti Vest-
fjarða; Ísafjarðarbær, Bolung-
arvík og Súðavík - 15,26%.
Byggðir við Húnaflóa -
16,54%. Byggðir við Skaga-
fjörð og Siglufjörð - 2,46%.

Byggðir við Eyjafjörð og
Grímsey - 10,14%. Byggðir
við Skjálfanda og Axarfjörð -
5,31%. Norðausturland frá
Raufarhöfn til Borgarfjarðar
- 10,43%. Miðfirðir Austur-
lands frá Seyðisfirði til Fjarða-
byggðar - 7,38% og Suður-
firðir Austurlands til Horna-
fjarðar - 9,15%.

Einar Oddur Kristjánsson gagnrýnir HafrannsóknastofnunEinar Oddur Kristjánsson gagnrýnir HafrannsóknastofnunEinar Oddur Kristjánsson gagnrýnir HafrannsóknastofnunEinar Oddur Kristjánsson gagnrýnir HafrannsóknastofnunEinar Oddur Kristjánsson gagnrýnir Hafrannsóknastofnun

„Stærsta barbabrella lýðveldissögunnar“„Stærsta barbabrella lýðveldissögunnar“„Stærsta barbabrella lýðveldissögunnar“„Stærsta barbabrella lýðveldissögunnar“„Stærsta barbabrella lýðveldissögunnar“
Einar Oddur Kristjánsson,

þingmaður Sjálfstæðisflokks-
ins og varaformaður fjárlaga-
nefndar Alþingis, gagnrýndi
Hafrannsóknastofnun í þriðju
umræðu á Alþingi á fimmtu-
dag í síðustu viku um fjárlaga-
frumvarp næsta árs.

Einar Oddur gagnrýndi
einnig Hafrannsóknastofnun
í annarri umræðu um fjárlögin
og sagði hana vera meinvarp í

íslensku efnahagslífi. Á
fimmtudag gerði hann mat
stofnunarinnar á veiðistofni
þorsksins að umtalsefni og
kallaði það barbabrellu. „Ég
hef orðið þess var að Háskóli
Íslands hefur á undanförnum
mánuðum fengið vaxandi
áhuga á þeim bókmenntum
sem fjalla um Barbapabba,“
sagði Einar Oddur og rifjaði
það upp að hann hefði lesið

þær bækur fyrir börnin sín.
„Ég jafnt og þau höfðum mik-
ið gaman af ákveðnum hlut í
þessum bókmenntum en það
voru svokallaðar barbabrellur.
Ákaflega athyglisvert. Ég full-
yrði að í allri sögu lýðveldisins
hefur aldrei átt sér stað önnur
eins barbabrella og þegar
þessari Hafrannsóknastofnun
datt í hug að segja að 600
þúsund tonn sem allir vissu

að voru til hefðu aldrei verið
til.“ Vísaði Einar Oddur þarna
til þess þegar sérfræðingar
Hafrannsóknas tofnunar
sögðu árið 2001 að veiðistofn
þorsksins væri um 600 þúsund
tonn, en tveimur árum áðum
höfðu þeir spáð því að stofn-
inn yrði um 1.100 tonn árið
2001. „Þetta er stærsta barba-
brella lýðveldissögunnar,“
ítrekaði Einar Oddur. Hann

sagði að það væri lífsnauð-
synlegt að auka veiðar við Ís-
landsstrendur. „Við verðum
að gera það, eigum að gera
það og getum gert það.“

Einar Oddur Kristjánsson.



MIÐVIKUDAGUR 11. DESEMBER 2002      3

Óviðunandi að aka SuðureyrarbörÓviðunandi að aka SuðureyrarbörÓviðunandi að aka SuðureyrarbörÓviðunandi að aka SuðureyrarbörÓviðunandi að aka Suðureyrarbörnum til íþróttakennslu á Ísafirðinum til íþróttakennslu á Ísafirðinum til íþróttakennslu á Ísafirðinum til íþróttakennslu á Ísafirðinum til íþróttakennslu á Ísafirði

Félagsheimilið verðurFélagsheimilið verðurFélagsheimilið verðurFélagsheimilið verðurFélagsheimilið verður
lagfært til bráðabirgðalagfært til bráðabirgðalagfært til bráðabirgðalagfært til bráðabirgðalagfært til bráðabirgða

Bæjaryfirvöld í Ísafjarð-
arbæ hafa ákveðið að hefja
framkvæmdir við lagfær-
ingar til bráðabirgða á Fé-
lagsheimilinu á Suðureyri.
Þetta er í samræmi við nið-
urstöðu fræðslunefndar Ísa-
fjarðarbæjar, sem telur hag-
stæðara að veita fé til við-
gerða á félagsheimilinu en
til flutnings nemenda á Suð-
ureyri til íþróttakennslu á
Ísafirði. Þetta mál var tekið
til meðferðar í framhaldi af

bréfi frá forsvarsmönnum for-
eldra skólabarna á Suðureyri,
sem sögðu óviðunandi kost
að flytja nemendur á milli til
íþróttakennslu á Ísafirði. Nær
væri að verja því fé sem akst-
urinn kostar til lagfæringa á
félagsheimilinu.

„Allverulegur kostnaður
hlýst af fyrirhugðum akstri.
Teljum við að fjármunum
þeim væri betur varið til lag-
færinga á félagsheimili Súg-
firðinga svo hægt sé að kenna

íþróttir þar til bráðabirgða, þ.e.
þar til nýtt hús rís. Þá fer ýmis
önnur starfsemi skólans fram
í félagsheimilinu, svo sem
diskótek, barnaskemmtun,
leiksýningar, danskennsla,
öskudagsskemmtun o.fl. því
enginn salur er í skólanum.
Þá er rétt að minna á, að fé-
lagsheimilið er nýtt fyrir aðra
starfsemi ýmissa félaga og
hvers konar mannamót og þarf
því að vera í boðlegu standi.
Félagsheimilið er menningar-

hús og samkomustaður í
hjarta bæjarins“, segir í
bréfinu.

Í framhaldi af þessu voru
kostnaðarliðir teknir sam-
an. Niðurstaðan var sú, að
kostnaður við viðgerðir á
félagsheimilinu er áætlaður
kr. 350 þúsund en kostnað-
ur við akstur kr. 32 þúsund.
Þannig samsvarar áætlaður
viðgerðakostnaður ellefu
vikna akstri með nemendur
til íþróttakennslu á Ísafirði.

Ísafjarðarbær neðstur stærri sveitarfélaga í umdeilanlegri einkunnagjöf VísbendingarÍsafjarðarbær neðstur stærri sveitarfélaga í umdeilanlegri einkunnagjöf VísbendingarÍsafjarðarbær neðstur stærri sveitarfélaga í umdeilanlegri einkunnagjöf VísbendingarÍsafjarðarbær neðstur stærri sveitarfélaga í umdeilanlegri einkunnagjöf VísbendingarÍsafjarðarbær neðstur stærri sveitarfélaga í umdeilanlegri einkunnagjöf Vísbendingar

Fær núll fyrir að gætaFær núll fyrir að gætaFær núll fyrir að gætaFær núll fyrir að gætaFær núll fyrir að gæta
aðhalds í fjárfestingumaðhalds í fjárfestingumaðhalds í fjárfestingumaðhalds í fjárfestingumaðhalds í fjárfestingum

Fram hefur komið í fréttum,
að Ísafjarðarbær varð í neðsta
sæti af þrjátíu og tveimur
sveitarfélögum í úttekt Vís-
bendingar, tímarits um efna-
hagsmál. Þar voru sveitarfé-
lögum með yfir eitt þúsund
íbúa gefnar einkunnir fyrir
síðasta ár samkvæmt ákveðn-
um forsendum um „drauma-
sveitarfélagið“ sem tímaritið
gefur sér. Í efsta sæti varð
Sveitarfélagið Ölfus með
einkunnina 7,3 en Ísafjarðar-
bær fékk 2,2 í einkunn og
hafði lækkað frá fyrra ári úr
einkunninni 3,6 og 19. sæti.
Næstu sveitarfélög í röðinni
neðan frá urðu Bessastaða-
hreppur með einkunnina 2,5,
Hveragerðisbær með 2,7 og
síðan Snæfellsbær, Bolungar-
vík og Kópavogur sem hlutu
einkunnina 3,0. Í öðru til
fimmta sæti ofan frá urðu
Garðabær (5,8), Húnaþing
vestra og Seltjarnarnes (5,7)
og Reykjavíkurborg (5,4).
Vesturbyggð lenti í 16. sæti
með einkunnina 3,7.

Forsendur „draumasveitar-
félagsins“ árið 2001 hjá Vís-
bendingu voru sex:

1. Skattheimtan þarf að vera
sem lægst.

2. Fjárfestingar þurfa að
vera hæfilegar, samkvæmt
mati Vísbendingar.

3. Þjónusta þarf að vera hag-
kvæm, samkvæmt mati Vís-
bendingar.

4. Skuldir þurfa að vera sem
lægstar.

5. Veltufjárhlutfall þarf að
vera í kringum 1.

6. Breytingar á fjölda íbúa
þurfa að vera hóflegar, sam-

kvæmt mati Vísbendingar.
Síðan segir í Vísbendingu

um forsendurnar:
„Skattheimtan, skuldastað-

an og breytingar á mannfjölda
hafa tvöfalt meira vægi en
hinir þrír liðirnir, sem eru mun
háðari skammtímasveiflum í
rekstri. Að gefnu tilefni skal
einnig bent á, að þar sem um
einkunnagjöf er að ræða, þá
fá sveitarfélög núll fyrir þá
þætti sem komnir eru út fyrir
gefna kjörstöðu, þar af leið-
andi getur verið varhugavert
að bera saman innbyrðis stöðu
sveitarfélaga á neðri hluta list-

ans þar sem ekki er hægt að fá
verri einkunn en núll þó að
það væri oft viðeigandi.“

Í úttekt Vísbendingar segir
m.a.:

„Ísafjarðarbæ hlotnast sá
vafasami heiður að lenda í
neðsta sætinu, fara úr 19. sæti
niður í 32. sætið, sem er kann-
ski að mörgu leyti ósanngjarnt
þegar haft er í huga að sveitar-
félagið er eitt fárra sveitarfé-
laga þar sem peningaleg staða
er jákvæð. Hins vegar er það
svo að það er fátt í reikningum
sveitarfélagsins sem verður til
þess að það hali inn stig sem

draumasveitarfélag, skattur-
inn er skrúfaður í botn, hlutfall
málaflokka af tekjum er of
hátt, hlutfall fjárfestinga of
lágt, skuldirnar of miklar og
veltufjárhlutfallið of hátt. Ísa-
fjarðarbær fær reyndar ein-
ungis stig fyrir það að mann-
fjöldinn hélst tiltölulega stöð-
ugur, þó fækkaði íbúum um
1% á árinu 2001.“

Halldór Halldórsson, bæj-
arstjóri í Ísafjarðarbæ, hafði
þetta að segja um einkunna-
gjöf Vísbendingar:

„Þegar umdeilanlegar for-
sendur eru gefnar fyrirfram,

þá getur þetta gerst. Þeir segja
hins vegar sjálfir í blaðinu að
það sé kannski að mörgu leyti
ósanngjarnt að Ísafjarðarbær
skuli fá þessa útkomu. Ég
hygg að Ísafjarðarbær sé eitt
af fáum sveitarfélögum í land-
inu með jákvæða eiginfjár-
stöðu en það er ekki tekið
með. Við fáum núll fyrir að
vera með of litlar fjárfestingar
og líka núll fyrir að vera með
of hátt hlutfall í rekstrarkostn-
að. Við höfum dregið úr fjár-
festingum eins og við höfum
getað til þess að vera ekki að
fjárfesta fyrir meira en rekstur-
inn skilar. Þannig fáum við
núll vegna aðhalds í fjárfest-
ingum“, segir bæjarstjóri.

„Þetta eru einfaldlega þeirra
viðmið. Ekki er lagt mat á
þjónustu sveitarfélagsins.
Ekki er lagt mat á eiginfjár-
stöðu þess og þetta mælir ekki
hvort sveitarfélagið hefur ver-
ið að greiða niður skuldir.
Þetta mælir ekki hvernig sveit-
arfélagið er samsett að öðru
leyti en varðandi þessar fyrir-
fram gefnu tölur. Þær segja
auðvitað eitthvað en þær segja
einungis hluta af sögunni“.

Aðspurður um líklegar
breytingar frá síðasta ári til
ársins í ár segir Halldór: „Mér
sýnist að niðurstöðurnar verði
nokkuð aðrar fyrir árið 2002.
Veltufjárhlutfallið lagast og
skuldirnar verða eitthvað læg-
ri því að við erum að greiða
þær niður. En við erum ennþá
eins og flest sveitarfélög
landsins í vandræðum með að
ná nógu miklu í afgang frá
rekstri.“

Stjórnsýsluhúsið á Ísafirði.

Stjórnborð þvottavélar-
innar var ljótt eftir brun-
ann.

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

HúseigandiHúseigandiHúseigandiHúseigandiHúseigandi
slökkti sjálfurslökkti sjálfurslökkti sjálfurslökkti sjálfurslökkti sjálfur

Slökkvilið Ísafjarðarbæj-
ar var kallað út rétt fyrir
miðnætti í fyrrakvöld að
húsi á Eyrinni á Ísafirði.
Kviknað hafði í þvottavél
og fóru um tíu slökkviliðs-
menn á tveimur bílum að
húsinu. Þegar að var komið
hafði húseigenda tekist að
slökkva eldinn með duft-
slökkvitæki.

„Við reykræstum síðan
á eftir. Skammhlaup hafði
orðið í þvottavélinni svo
að rafmagn fór af húsinu
og tjón varð því lítið, nema
á þvottavélinni sjálfri sem
er ónýt“, segir Þorbjörn
Sveinsson, slökkviliðs-
stjóri á Ísafirði. „Það er ekki
algengt, í það minnsta ekki
hjá okkur, að kvikni í
þvottavélum. En það er
með þær eins og önnur raf-
magnstæki, þær geta bilað
og brunnið“, segir Þor-
björn.

TónlistarskóliTónlistarskóliTónlistarskóliTónlistarskóliTónlistarskóli

Röð jólatón-Röð jólatón-Röð jólatón-Röð jólatón-Röð jólatón-
leika hafinleika hafinleika hafinleika hafinleika hafin
Jólatónleikaröð Tónlist-

arskólans á Ísafirði og úti-
búa hans hófst í gærkvöldi
kvöld með tónleikum öld-
unga í Hömrum á Ísafirði.
Á sama stað verða annað
kvöld, fimmtudagskvöld,
haldnir tónleikar söngnem-
enda. Á föstudagskvöld,
laugardag og sunnudag
verða síðan í Hömrum tón-
leikar yngri og eldri nem-
enda.

Í Bjarnaborg á Suðureyri
verða haldnir tónleikar súg-
firskra nemenda á mánu-
dagskvöld í næstu viku, en
degi síðar í Grunnskólan-
um á Þingeyri. Á Flateyri
verða haldnir tónleikar í
mötuneyti Kambs á mið-
vikudagskvöld í næstu viku
og degi síðar í Grunnskól-
anum í Súðavík.

Páll Pálsson og Stefnir,
komu til hafnar í fyrradag.
Páll var með um 100 tonn
og Stefnir var með um 10
tonn. Stefnir hélt síðan til
Hafnarfjarðar en þar stend-
ur til að skipta um togvindur.

Skipt um vind-Skipt um vind-Skipt um vind-Skipt um vind-Skipt um vind-
ur í Stefni ÍSur í Stefni ÍSur í Stefni ÍSur í Stefni ÍSur í Stefni ÍS
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Afmælisfagnaður á Vagninum á FlateyriAfmælisfagnaður á Vagninum á FlateyriAfmælisfagnaður á Vagninum á FlateyriAfmælisfagnaður á Vagninum á FlateyriAfmælisfagnaður á Vagninum á Flateyri

Lýður læknir fertugurLýður læknir fertugurLýður læknir fertugurLýður læknir fertugurLýður læknir fertugur
Lýður Árnason læknir á
Flateyri varð fertugur í

síðustu viku. Af því tilefni
héldu vinir hans og vanda-

menn veislu á Vagninum,
þar sem rúmlega hálft

hundrað manna kom og
heiðraði lækninn á ýmsa
vegu. Sigurður Hafberg
flutti annál um Lýð þar

sem hans helstu afrek á
sviði læknavísindanna

voru tíunduð og þrjú lög
um Lýð voru frumflutt.

Fyrst til að flytja lag
voru þau Vigdís Garðars-
dóttir og Halldór og Ön-

undur Pálssynir. Næst
flutti Ólafur „popp“ Ragn-

arsson óð um lækninn á

Flateyri og að lokum kyrj-
uðu um ágæti Lýðs tvær

Vagnssystur úr Bolungar-
vík og Íris Sveinsdóttir,
heilsugæslulæknir þar í

bæ og fjarbýliskona Lýðs.
Að þessu loknu þakkaði

Lýður fyrir sig og endaði
dagskrána með því að

segja eina stutta sögu af

sjálfum sér. Að sjálfsögðu
voru miklar kræsingar í

boði í veislunni, í föstu
jafnt sem fljótandi formi.
Fleiri myndir úr afmælis-
fagnaðinum sem Páll Ön-
undarson tók eru á Svip-

myndasíðu bb.is.

Vigdís Garðarsdóttir dásamar Lýð með söng ásamt þeim
Önundi og Halldóri Pálssonum.

Vagnssysturnar úr Bolungarvík, Soffía og Pálína kyrjuðu
um ágæti Lýðs læknis ásamt Írisi Sveinsdóttur.

Afmælisbarnið fær sér að smakka á þeim glæsilegu veiting-
um sem í boði voru.

Margt góðra gesta var í afmælisveislunni.

Þeirra á meðal voru hjónin Hinrik Kristjánsson og Ingibjörg
Kristjánsdóttir.

Lýður ásamt fjarbýliskonu sinni, Írisi Sveinsdóttur, heilsu-
gæslulækni í Bolungarvík.
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maður vikunnar

Nafn: Björn Jóhannesson.
Fædd/-ur, hvar og hvenær: Á Laugarbakka í Miðfirði,
11. mars 1963.
Atvinna: Héraðsdómslögmaður.
Fjölskylda: Giftur Sigrúnu Halldórsdóttur og á dótt-
urina Bryndísi Helgu og stjúpdæturnar Önnu Láru
og Maríu Ögn.
Helstu áhugamál: Áhorf íþrótta og ferðalög.
Bifreið: Subaru Forrester, árgerð 1998.
Hvernig bíl vildir þú helst eiga? Fornbíl.
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú varst lítill?
Það stóð alltaf til að verða læknir.
Uppáhalds matur? Saltfiskur með kartöflum og
vænum slurk af floti.
Versti matur sem þú hefur smakkað? Án vafa, síld
og gráfíkjur.
Uppáhalds drykkur? Vatnið, þegar öllu er á botninn
hvolft.
Uppáhalds tónlist? Elton John og gamli Harpo, en
ég efast um að einhverjir muni eftir honum.
Uppáhalds íþróttamaður eða félag? Burnley Foot-
ball Club.
Uppáhalds sjónvarpsefni? Íþróttir.
Uppáhalds vefsíðan? Teamtalk.com.
Besta kvikmynd sem þú hefur séð? Gandhi.
Fallegasti staður hérlendis? Það er skrambi fallegt
undir Eyjafjöllum.
Fallegasti staður erlendis? Portovenere og Cinque
Terre við Genúaflóann á Ítalíu.
Ertu hjátrúarfull(ur)? Þegar ég tel mér trú um að ég
þurfi á því að halda þ.e. þegar annað hefur brugðist.
Uppáhalds heimilistækið? Er lítill tækjamaður, en
dvel mest fyrir framan sjónvarpið og tölvuna.
Hvað er það skemmtilegasta sem þú gerir? Ferð-
ast í góðra vina hópi.
Hvað fer mest í taugarnar á þér og hvers vegna?
Óstundvísi og óheiðarleiki, hvoru tveggja kemur mér
í afskaplega vont skap.
Hvað gerir þú til að láta þér líða vel? Veltist um
heima fyrir, án þess að gera nokkurn skapaðan hlut.
Áttu þér leyndan draum sem þú ætlar að láta ræt-
ast? Já, eiga ekki allir sér leynda drauma.
Hvað er það neyðarlegasta sem þú hefur lent í?
Fá óstöðvandi hláturskast í grafalvarlegum málflutn-
ingi.
Ef þú værir bæjarstjóri í einn dag, hverju myndir
þú breyta? Íhaldssamur, lítið fyrir breytingar, fer var-
lega í hlutina.
Lífsmottó? Láta gott af sér leiða.

StóðStóðStóðStóðStóð
alltaf tilalltaf tilalltaf tilalltaf tilalltaf til
að verðaað verðaað verðaað verðaað verða

læknirlæknirlæknirlæknirlæknir

Sælkeri Sælkeri Sælkeri Sælkeri Sælkeri vikunnarvikunnarvikunnarvikunnarvikunnar
er Harpa Jónsdóttir, kennarier Harpa Jónsdóttir, kennarier Harpa Jónsdóttir, kennarier Harpa Jónsdóttir, kennarier Harpa Jónsdóttir, kennari
við Grunnskólann á Ísafirðivið Grunnskólann á Ísafirðivið Grunnskólann á Ísafirðivið Grunnskólann á Ísafirðivið Grunnskólann á Ísafirði

„Útlendinga-„Útlendinga-„Útlendinga-„Útlendinga-„Útlendinga-
réttur“ úr fiskiréttur“ úr fiskiréttur“ úr fiskiréttur“ úr fiskiréttur“ úr fiski

Þessi prýðilegi fiskréttur er nefndur „útlendingarétturinn“
á mínu heimili því hann er gjarna á borðum þegar erlenda
gesti ber að garði. Rétturinn hentar þó ekki síður fyrir
heimafólk. Uppskriftin er fyrir sex.

Hráefni:
rúmlega kíló af skötusel, karfa, nú eða næstum
hvaða fiski sem er (það má líka blanda saman
tegundum, svo sem ýsu og rækjum).
salt
svartur pipar
hveiti
smjör til steikingar (má náttúrlega vera olía en
smjörið er betra)

Sósan:
meira smjör (eða olía)
300 g sveppir (þarf ekki að vera nákvæmt)
300 g fondueostur (venjulegur brauðostur sleppur
alveg)
6 hvítlauksgeirar
1 dl mysa (ekki mjög súr)
4 msk hveiti
3/4 dl vatn
300 g rifnar gulrætur
2 dl mjólk
3 tsk fiskkraftur

Aðferð:
Skerið fiskinn í sneiðar, kryddið með salti og pipar og

veltið síðan upp úr hveiti. Steikið á pönnu. Þegar fiskurinn
er svo til gegnsteiktur er hann tekinn af og lagður í eldfast
mót.

Hristið hveitið og vatnið saman.
Skerið sveppina í sneiðar og steikið í smjöri. Bætið rifna

ostinum út í og hrærið vel þangað til hann er vel bráðinn.

Pressið hvítlaukinn út í og bætið mysunni við. Þá er komið
að gulrótunum, mjólkinni og fiskkraftinum. Svo er hveiti-
hristingnum bætt út í og sósan látin sjóða þangað til hún fer
að þykkna. Það þarf að hræra allan tímann.

Þá er sósunni hellt yfir fiskinn í mótinu og það síðan sett
inn í 200 gráðu heitan ofn í svona 10 mínútur eða þar til
suðan kemur upp.

Hrísgrjón og gott salat eru heppilegt meðlæti en heima-
bakað brauð smellpassar líka. Kælt hvítvín setur svo punkt-
inn yfir i-ið.

Ég skora á þau heiðurshjón, listamenn og meistarakokka,
Jón Sigurpálsson og Margréti Gunnarsdóttur, að koma
með næstu uppskrift.

Lonely Mountain frá MugisonLonely Mountain frá MugisonLonely Mountain frá MugisonLonely Mountain frá MugisonLonely Mountain frá Mugison

„P„P„P„P„PapaMug“ dreif-apaMug“ dreif-apaMug“ dreif-apaMug“ dreif-apaMug“ dreif-
ir á Vestfjörðumir á Vestfjörðumir á Vestfjörðumir á Vestfjörðumir á Vestfjörðum

„Einmenningshljóm-
sveitin“ Mugison hefur gef-
ið út hljómplötuna Lonely
Mountain en að „sveitinni“
stendur Örn Elías Guð-
mundsson, sonur Guð-
mundar Kristjánssonar
hafnarstjóra Ísafjarðarbæjar.
Örn Elías hefur undanfarin
ár verið búsettur í London
þar sem hann leggur stund á
nám í tónlistarupptökum.
Þessi frumburður hans er
gefinn út af Accidental
Records sem er eitt þriggja
útgáfufyrirtækja tónlistar-
mannsins Matthew Herbert.

Guðmundur Kristjánsson
hafnarstjóri, eða PapaMug
eins og Örn kallar hann,
hefur komið hljómplötunni
í dreifingu á Vestfjörðum.

Þá mun standa til að selja
plötuna í Hljómalind, 12
tónum og Japis í Reykjavík.
Hægt er að fá tóndæmi frá
Erni á heimasíðu hans, mug-
ison. com.

Feðgarnir Örn Elías (Mu-
gison) og Guðmundur
Kristjánsson (PapaMug).
Myndin var tekin í Malasíu
á síðustu jólum.

Dómur í máli fyrrverandi starfsfólks BónussDómur í máli fyrrverandi starfsfólks BónussDómur í máli fyrrverandi starfsfólks BónussDómur í máli fyrrverandi starfsfólks BónussDómur í máli fyrrverandi starfsfólks Bónuss

Dómur í máli fjögurra
starfsmanna Bónuss á Ísafirði,
sem vikið var fyrirvaralaust
úr starfi snemma á þessu ári,
var kveðinn upp í Héraðsdómi
Vestfjarða á föstudag. Hér var
um að ræða tvær stúlkur fædd-
ar 1984 og tvo karlmenn,
fædda 1979 og 1980. Sakar-
efni voru þau, að ákærðu hef-
ðu tekið út peninga á starfs-
mannakort í tilbúnum vöru-
viðskiptum og skuldfært á
launareikninga sína. Með
hliðsjón af því að þau hafa
ekki áður sætt refsingum, hve
ung þau eru og að þau játuðu
brot sín greiðlega, þótti dómn-
um rétt að fresta ákvörðun
refsingar þeirra og skal refsing
hvers þeirra um sig falla niður
að liðnum tveimur árum, haldi
þau almennt skilorð. Ákærðu
voru hins vegar dæmd til
greiðslu sakarkostnaðar.

Málið höfðaði sýslumaður-
inn á Ísafirði fyrir skjalamis-
notkun og fjárdrátt, með því
að hafa á tímabilinu frá 21.
desember 2001 til 19. mars

Ákvörðun refsingar frestaðÁkvörðun refsingar frestaðÁkvörðun refsingar frestaðÁkvörðun refsingar frestaðÁkvörðun refsingar frestað
– fellur niður eftir tvö ár verði almennt skilorð haldið

2002, þá starfandi sem starfs-
menn í versluninni Bónus, á
Skeiði, Ísafirði, dregið sér í
auðgunarskyni peninga úr
sjóðsvélum verslunarinnar
með því að hafa notað starfs-
mannakort í eigin þágu með
öðrum hætti en til var ætlast
til að blekkja með því í lög-
skiptum, nánar tiltekið með
tilbúnum viðskiptum að hluta
eða öllu leyti.

Með kortamisnotkuninni
voru skráðar rafrænar pen-
ingafærslur í bókhaldsgögn
fyrirtækisins sem skuldfærðar

voru á launareikninga ákærðu
en ákærðu drógu sér peninga
úr sjóðsvélum sem námu þeim
fjárhæðum sem tilgreindar
voru í hinum tilbúnu viðskipt-
um. Fjárhæðirnar voru skuld-
færðar á ákærðu sem síðan
voru dregnar af launum
ákærðu við launauppgjör að
frádregnum starfsmannaaf-
slætti.

Með þessum hætti töldust
ákærðu hafa dregið sér hvert
um sig frá kr. 16.200 og upp í
kr. 57.000.

Einn hinna ákærðu var

dæmdur til að greiða Bónus
hf. 14.850 krónur auk vaxta.
Þar er um að ræða skaðabætur
að fjárhæð 4.850 krónur, sam-
kvæmt kröfu lögmanns Bón-
uss, auk kr. 10.000 í máls-
kostnað. Ákærði taldi að hann
hefði átt inni laun hjá fyrir-
tækinu, sem hefðu átt að duga
fyrir kröfunni.

Dómurinn var kveðinn upp
að hinum dómfelldu viðstödd-
um og kváðust þau una hon-
um. Erlingur Sigtryggsson
héraðsdómari kvað upp dóm-
inn.

Bónus í Ljóninu, Skeiði á Ísafirði.
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JólahlaðborðJólahlaðborðJólahlaðborðJólahlaðborðJólahlaðborð
á Hótel Ísafirðiá Hótel Ísafirðiá Hótel Ísafirðiá Hótel Ísafirðiá Hótel Ísafirði
JólahlaðborðJólahlaðborðJólahlaðborðJólahlaðborðJólahlaðborð
á Hótel Ísafirðiá Hótel Ísafirðiá Hótel Ísafirðiá Hótel Ísafirðiá Hótel Ísafirði

SKG-veitingar á Ísafirði hafa boðið upp á jóla-
hlaðborð á Hótel Ísafirði öll föstudags- og laugar-

dagskvöld síðan seint í nóvember og munu halda því
áfram fram til jóla. Á hverju kvöldi er boðið uppá

fjölda jólalegra kræsinga og tónlistarmennirnir
Ingvar og Gylfi slá á létta strengi. Á síðasta laugar-
dagskvöldi sátu að snæðingi rúmlega 90 starfsmenn

Heilbrigðisstofnunarinnar í Ísafjarðarbæ. „Maturinn
var svakalega góður og þeir Ingvar og Gylfi voru

þrælgóðir. Við viljum bara þakka SKG fyrir góðan
mat og Ingvari og Gylfa fyrir skemmtilega fram-
komu og efnisval“, segir Ingi Þór Ágústsson, einn

þeirra sjúkrahússtarfsmanna sem snæddu á Hótel
Ísafirði á laugardagskvöld. Meðfylgjandi myndir tók

Þorsteinn J. Tómasson á laugardagskvöld. Fleiri
myndir munu birtast á svipmyndum á bb.is í vikunni.



MIÐVIKUDAGUR 11. DESEMBER 2002      9

Þrjátíu ár liðin frá upphafi skuttogaravæðingar á VestfjörðumÞrjátíu ár liðin frá upphafi skuttogaravæðingar á VestfjörðumÞrjátíu ár liðin frá upphafi skuttogaravæðingar á VestfjörðumÞrjátíu ár liðin frá upphafi skuttogaravæðingar á VestfjörðumÞrjátíu ár liðin frá upphafi skuttogaravæðingar á Vestfjörðum

Fjölmenni tók á móti Júlíusi Geirmunds-Fjölmenni tók á móti Júlíusi Geirmunds-Fjölmenni tók á móti Júlíusi Geirmunds-Fjölmenni tók á móti Júlíusi Geirmunds-Fjölmenni tók á móti Júlíusi Geirmunds-
syni, fyrsta skuttogara Vestfirðingasyni, fyrsta skuttogara Vestfirðingasyni, fyrsta skuttogara Vestfirðingasyni, fyrsta skuttogara Vestfirðingasyni, fyrsta skuttogara Vestfirðinga

Á fimmtudag í síðustu
viku voru liðin þrjátíu ár frá
því að fyrsti skuttogari Vest-
firðinga, Júlíus Geirmunds-
son ÍS 270, sem útgerðarfé-
lagið Gunnvör hf. á Ísafirði
hafði látið smíða í Noregi,
kom í fyrsta sinn til hafnar á
Ísafirði. Fyrir stuttu var
hundrað ára afmæli vélvæð-
ingar ísfirskra og jafnframt
íslenskra fiskibáta en nú er
minnst 30 ára afmælis skut-
togaravæðingar á Vestfjörð-
um. Á Júlíusi Geirmunds-
syni hinum fyrsta í röðinni
var 15 manna áhöfn. Skipið
var 46 metrar á lengd, 9,5
metrar á breidd og 408 rúm-
lestir. Við smíðina var lögð
áhersla á hagkvæmni og að
öll vinna um borð yrði sem
léttust. Júlíus var fyrsti tog-
arinn þar sem hægt var að
blása ísnum beint í kassa í
lestinni. Einnig var í togar-
anum flottrollsvinda.

Mikill fjöldi fólks tók á
móti skuttogaranum Júlíusi
Geirmundssyni þegar hann
kom til Ísafjarðar fyrir rétt-
um þrjátíu árum enda voru
þetta merkileg tímamót í

útgerðarsögu Ísafjarðar og
Vestfjarða. Fyrsti skipstjóri á
Júlíusi var Hermann Skúla-
son, fyrsti stýrimaður Ómar
Ellertsson og fyrsti vélstjóri
Arthúr Gestsson. Vistarverur
í skipinu voru allar mjög vand-
aðar og til íbúðar voru fimm
eins manns klefar og sex
tveggja manna. Tveir úr fyrstu
áhöfninni eru enn starfandi á
Júlíusi Geirmundssyni ÍS, þeir
Ómar Ellertsson og Bryn-
jólfur Bjarnason.

Júlíus Geirmundsson var
fyrstur í röð 6 togara sem sam-
ið hafði verið við norska
skipasmíðastöð um smíði á.
Kaupverðið var 120 milljónir
króna sem gætu verið um 460
til 480 milljónir á verðlagi
dagsins í dag. Systurskip Júl-
íusar eru Framnes ÍS 708 og
Stefnir ÍS 28 sem Hraðfrysti-
húsið-Gunnvör hf. gerir út.
Stefnir er að vísu aðeins leng-
ri. Júlíus þjónaði Ísfirðingum
í tæp sjö ár en þá var hann
endurnýjaður með stærra
skipi.

Næsti skuttogari sem kom
til Ísafjarðar var Páll Pálsson
ÍS 102, en hann kom 21. febr-

úar 1973. Hann var smíðaður
fyrir Miðfell hf. og var annar
í röðinni af tíu 460 rúmlesta
systurskipum sem íslenskar
útgerðir létu smíða í Japan.
Núverandi Júlíus Geirmunds-
son er þriðji skuttogarinn með
sama nafni. Fyrstur til að fá
nafnið Júlíus Geirmundsson
var 250 tonna bátur, smíðaður
í Austur-Þýskalandi, sem kom
til Ísafjarðar 2. mars 1967.
Júlíus Geirmundsson sem

kom fyrir 30 árum heitir nú
Hornsund og er skráður í Mur-
mansk en eigendur eru norsk-
ir.

Siglfirðingur SI 150 var
fyrsta skipið með skutrennu
sem smíðað var fyrir Íslend-
inga. Hann var smíðaður í
Noregi árið 1964 sem tog-
veiða- og síldarskip og var
eins konar frumherji hérlendis
í nokkur ár. Haustið 1970 voru
keyptir þrír notaðir og litlir

skuttogarar frá Frakklandi.
Útgerðarfélagið Ögurvík
samdi um smíði tveggja 800
rúmlesta skuttogara í Póllandi
vorið 1970. Þá um sumarið
var að frumkvæði ríkisstjórn-
arinnar samið um smíði fjög-
urra 1.000 rúmlesta skuttog-
ara á Spáni. Í ársbyrjun 1971
var samið við skipasmíða-
stöðina í Flekkefjord í Noregi
um smíði sex 400 rúmlesta
skuttogara fyrir fimm útgerðir

á Vestfjörðum og eina á
Dalvík. Vestfirsku útgerðir-
nar voru Gunnvör hf.,
Hrönn hf., og Hraðfrysti-
húsið Norðurtangi hf., Álft-
firðingur hf. og Fáfnir hf.

Vigri RE, skuttogari Ög-
urvíkur hf., kom til Reykja-
víkur í fyrsta sinn 24. októ-
ber 1972, rúmum mánuði
áður en Júlíus kom til Ísa-
fjarðar, fyrstur togaranna
frá Flekkefjord.

Júlíus Geirmundsson ÍS 270, fyrsti skuttogari Vestfirðinga.

Full kirkja áheyrenda nautFull kirkja áheyrenda nautFull kirkja áheyrenda nautFull kirkja áheyrenda nautFull kirkja áheyrenda naut
aðventu- og jólatónlistaraðventu- og jólatónlistaraðventu- og jólatónlistaraðventu- og jólatónlistaraðventu- og jólatónlistar

Full kirkja áheyrenda
naut þeirrar tónlistar sem
í boði var á aðventukvöldi
Ísafjarðarkirkju á sunnu-
dagskvöld þar sem mikill

fjöldi tónlistarmanna kom
fram.  Sunnukórinn, kór

Ísafjarðarkirkju og

stúlknakór Tónlistarskól-
ans sungu undir stjórn

Beötu Joó og Kristal-
kórinn söng undir stjórn

Rúnu Esradóttur. Ein-
söngvarar voru þau

Sandra Björg Gunnars-
dóttir og Brynjar Már

Brynjólfsson. Meðleikarar
voru þau Arnþrúður

Gísladóttir á þverflautu,
Magni Hreinn Jónsson á

gítar, Samúel Einarsson á
kontrabassa og þær Hulda

Bragadóttir og Sigríður
Ragnarsdóttir sem léku á

orgel og píanó.  „Kirkjan
var full af fólki svo kórinn

þurfti að standa á milli
laga“, segir Beata Joó kór-

stjóri. Frá Reykjavík
komu þeir Matthías Nar-

deau óbóleikari og Halldór
Haraldsson píanóleikari.

Aðventukvöld í ÍsafjarðarkirkjuAðventukvöld í ÍsafjarðarkirkjuAðventukvöld í ÍsafjarðarkirkjuAðventukvöld í ÍsafjarðarkirkjuAðventukvöld í Ísafjarðarkirkju
Frá aðventukvöldinu í Ísafjarðarkirkju á sunnudagskvöld.

„Ég held að allir séu
ánægðir. Aðsóknin var góð
og þetta gekk mjög vel“,
segir Guðbjörg K. Haralds-
dóttir í Kiwanisklúbbnum
Þorfinni á Flateyri um basar-
inn sem haldinn var í Grunn-
skóla Flateyrar á sunnudag.
Basarinn hófst strax og
kveikt hafði verið á jólatré
bæjarins. Að basarnum og
meðfylgjandi kaffisölu
stóðu Lionsklúbburinn,
Kvenfélagið og Íþróttafé-

lagið Grettir, auk Kiwanis-
klúbbsins Þorfinns.

Meðal þess sem til sölu
var á basarnum var súr hval-
ur, sem gekk vel út líkt og
búast mátti við. „Einhver
góður maður“ lét Kiwanis-
fólki súra hvalinn í té en
ekki hefur frést nánar hver
það var. Flestir eða allir
Kiwanisklúbbar á landinu
eru eingöngu skipaðir körl-
um en í Þorfinni eru líka
konur.

Súr hvalur áSúr hvalur áSúr hvalur áSúr hvalur áSúr hvalur á
basar á Flateyribasar á Flateyribasar á Flateyribasar á Flateyribasar á Flateyri

Handagangur í öskjunni á basarnum á Flateyri.
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Á sínumÁ sínumÁ sínumÁ sínumÁ sínum
tíunda vetritíunda vetritíunda vetritíunda vetritíunda vetri
á Ísafirðiá Ísafirðiá Ísafirðiá Ísafirðiá Ísafirði
og ekkertog ekkertog ekkertog ekkertog ekkert
á leiðinni burtá leiðinni burtá leiðinni burtá leiðinni burtá leiðinni burt

Á sínumÁ sínumÁ sínumÁ sínumÁ sínum
tíunda vetritíunda vetritíunda vetritíunda vetritíunda vetri
á Ísafirðiá Ísafirðiá Ísafirðiá Ísafirðiá Ísafirði
og ekkertog ekkertog ekkertog ekkertog ekkert
á leiðinni burtá leiðinni burtá leiðinni burtá leiðinni burtá leiðinni burt
Tónlistarkennarinn Leslaw Stan-

islaw Szyszko hefur verið búsettur
á Ísafirði nærri áratug nema yfir

sumarmánuðina og blájólin. Á
hverjum jólum og á hverju sumri

fer hann til síns gamla heimalands,
Póllands og heimsækir vini og

 kunningja, en alltaf snýr hann
aftur að hausti og er nú á sínum

tíunda vetri.
Á þessum tíma segist Lech,

eins og hann er nefndur hér,
hafa náð að breyta hugsunar-
hætti Vestfirðinga gagnvart
blokkflautunni, sem er hans
aðalhljóðfæri. Þá er hann
mjög stoltur af blokkflautu-
kvartett sem hann hefur komið
á laggirnar á Suðureyri.

Lech var þekktastaLech var þekktastaLech var þekktastaLech var þekktastaLech var þekktasta
pólska nafniðpólska nafniðpólska nafniðpólska nafniðpólska nafnið

„Þegar ég kom til Íslands
um haustið 1993 var Lech
Walesa forseti Póllands, og
hafði verið talsvert þekktur á
Íslandi og víðar um nokkurt
skeið. Sumir Íslendingar áttu
nokkuð erfitt með að muna
nafnið mitt.

Þess vegna lét ég menn bara
kalla mig Lech, þar sem það
var sennilega frægasta pólska
nafnið á þeim tíma og mjög

líkt mínu nafni. Ég hef verið
kallaður þessu nafni síðan.“

Szymon Kuran fékkSzymon Kuran fékkSzymon Kuran fékkSzymon Kuran fékkSzymon Kuran fékk
Lech til ÍslandsLech til ÍslandsLech til ÍslandsLech til ÍslandsLech til Íslands

– En hvers vegna kom Lech
upphaflega til Ísafjarðar?

„Á þessum tíma var ég að
kenna í þremur tónlistarskól-
um í Póllandi, auk þess sem
ég var í hljómsveit sem ferð-
aðist um og spilaði miðalda-
og endurreisnartónlist. Einn
dag, í apríl að mig minnir,
fékk ég símtal frá góðvini
mínum til margra ára og skóla-
bróður, Szymon Kuran, sem
hafði þá um skeið verið kon-
sertmeistari Sinfóníuhljóm-
sveitar Íslands.

Szymon skoraði á mig að
koma til Íslands og prófa að
kenna í einn vetur. Hann sagði
að á Ísafirði, sem væri lítill

bær norðarlega á landinu, væri
skólastjóri að leita að ein-
hverjum til að kenna á blást-
urshljóðfæri. Ég hugsaði mig
um í smástund en ákvað síðan
að slá til.“

Ekkert farar-Ekkert farar-Ekkert farar-Ekkert farar-Ekkert farar-
snið á Lechsnið á Lechsnið á Lechsnið á Lechsnið á Lech

„Jónas Tómasson, þver-
flautukennari við Tónlistar-
skólann á Ísafirði, hafði um
þetta leyti fengið starfslaun
listamanna til að semja tónlist.
Þess vegna vantaði kennara
og ætlunin var að ég myndi
hlaupa í skarðið í eitt ár. Þegar
því ári var að ljúka var mér
boðið að halda áfram, því Jón-
as vildi frekar einbeita sér að
því að semja og kenna tón-
fræði, en vildi draga úr flautu-
kennslunni.

Ég ákvað því að vera einn
vetur í viðbót, og síðan annan
og svo framvegis. Núna er
hins vegar ekkert fararsnið á
mér og ég er meira að segja
orðinn íslenskur ríkisborgari.“

Kennir á fjöl-Kennir á fjöl-Kennir á fjöl-Kennir á fjöl-Kennir á fjöl-
mörg hljóðfærimörg hljóðfærimörg hljóðfærimörg hljóðfærimörg hljóðfæri

„Á þessum árum hef ég ekki
bara kennt á Ísafirði, heldur
líka í Súðavík, á Suðureyri,
Þingeyri, Flateyri og í Bol-
ungarvík og eiginlega í öllum
bæjum á Vestfjörðum. Mitt
aðalhljóðfæri er blokkflauta,

en ég hef kennt á flestöll blást-
urshljóðfæri, allt eftir því hvað
hefur vantað hverju sinni.
Þannig hef ég kennt á þver-
flautu, saxófón, klarinett og
auk þess meira að segja gítar.“

Þess má við þetta bæta að
síðustu ár hefur Lech einnig
starfað sem útibússtjóri Tón-
listarskólans á Suðureyri við
góðan orðstír.

Viðhorfið til blokk-Viðhorfið til blokk-Viðhorfið til blokk-Viðhorfið til blokk-Viðhorfið til blokk-
flautunnar breyttflautunnar breyttflautunnar breyttflautunnar breyttflautunnar breytt

Flestir ungir nemendur í
tónlistarskólum landsins byrja
að læra á blokkflautu. Litið
hefur verið á blokkflautunám
sem undirbúning fyrir eitt-
hvað annað. Lech segist hafa
náð að breyta þeim hugsunar-
hætti, að minnsta kosti að ein-
hverju leyti.

„Nemendur mínir voru allt-
af að spyrja hvenær þeir gætu
hætt að spila á blokkflautu og
farið að læra á eitthvert hljóð-
færi. Á mínum tíu árum á Ísa-
firði hef ég náð að breyta þess-
um hugsunarhætti og flestir
eru núna farnir að líta á blokk-
flautu sem alvöru hljóðfæri.
Ég er meira að segja með
nokkra nemendur á unglings-
aldri sem hafa lært á blokk-
flautu af mikilli alvöru í nokk-
ur ár.“

Leist ekki velLeist ekki velLeist ekki velLeist ekki velLeist ekki vel
á blokkflautunaá blokkflautunaá blokkflautunaá blokkflautunaá blokkflautuna

Lech segir að þessi hugs-
unarháttur gagnvart blokk-
flautunni sé alls ekki sérís-
lenskt fyrirbæri. „Ég hugsaði
afskaplega svipað á sínum
tíma. Ég var ekki barn að aldri
þegar ég byrjaði fyrir alvöru
að læra á blokkflautu, heldur
var ég kominn á unglingsár.
Ég hafði áður verið að læra á
mandólín og píanó og fleiri
hljóðfæri.“

Lech lærði í höfuðborginni
Varsjá, í einum stærsta tón-
listarskóla Póllands.

„Þessi skóli þjónustar
400.000 manna samfélag, svo
það er auðséð að hann er
býsna stór. Einn tónlistar-
kennarinn ráðlagði mér að
læra á blokkflautu. Mér leist
alls ekki vel á hugmyndina í
fyrstu, en hann sagði að það
yrði mér mjög til góða að læra
á blokkflautu frekar en eitt-
hvað annað. Það væru svo
sárafáir góðir blokkflautuleik-
arar og samkeppni um stöður
í hljómsveitum væri lítil. Það
væri aftur á móti miklu meira
en nóg af góðum píanóleikur-
um, svo dæmi sé tekið.“

Miðalda-plötusnúðarMiðalda-plötusnúðarMiðalda-plötusnúðarMiðalda-plötusnúðarMiðalda-plötusnúðar

Orð tónlistarkennarans gen-
gu eftir og fljótlega var Lech
kominn í hljómsveitina Ars
Nova sem náði miklum vin-
sældum og gaf út þrjár hljóm-
plötur. „Við spiluðum mið-
aldatónlist og ferðuðumst

mikið um og spiluðum á alls
kyns tónlistarhátíðum í
Þýskalandi, Svíþjóð, Austur-
ríki, í Frakklandi og eiginlega
alls staðar í Evrópu.“

Þegar Ars Nova hætti gekk
Lech til liðs við aðra hljóm-
sveit sem lék sams konar tón-
list. „Ég lék með þeirri sveit,
Lege Artis, allt þangað til ég
fluttist til Ísafjarðar. Við ferð-
uðumst ekki eins mikið og
Ars Nova og spiluðum á minni
stöðum, en það var ekki síður
gaman. Við tókum okkur
mátulega alvarlega og var
meðal annars lýst sem „mið-
alda-plötusnúðum“ í tónlistar-
gagnrýni í dagblöðum.“

Mikill fengurMikill fengurMikill fengurMikill fengurMikill fengur
í Jaremkoí Jaremkoí Jaremkoí Jaremkoí Jaremko

Lech hefur á síðustu tíu
árum þurft að læra í fljótheit-
um á hin og þessi blásturs-
hljóðfæri, allt eftir því hvar
áhugi nemenda hans lá hverju
sinni. Ekki er útlit fyrir að
hann þurfi að halda því áfram,
þar sem Lech fékk nýverið til
Ísafjarðarbæjar pólska saxó-
fónleikarann Zbigniew Jar-
emko.

„Ef einhver hefur haft
áhuga á að læra til dæmis á
saxófón, þá hef ég þurft að
koma mér upp kunnáttu til að
geta kennt. Það er þó engin
hætta á að ég þurfi að gera
það núna, því til Vestfjarða er
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kominn einn allra besti saxó-
fónleikari Póllands, Zbigniew
Jaremko. Hann er mikill feng-
ur fyrir tónlistarlíf á Vestfjörð-
um, svo ekki sé meira sagt.“

– Þú kannaðist sem sagt
við þetta nafn áður en hann
kom?

„Já, að sjálfsögðu. Hann
hefur í fjölda ára verið einn
allra besti saxófónleikari Pól-
lands. Hann hefur verið fræg-
ur í Póllandi frá unga aldri.
Ég á meira að segja tvær eða
þrjár plötur með honum.“

Óhemju stundvísirÓhemju stundvísirÓhemju stundvísirÓhemju stundvísirÓhemju stundvísir
SúgfirðingarSúgfirðingarSúgfirðingarSúgfirðingarSúgfirðingar

Eitt sitt mesta afrek á Vest-
fjörðum segir Lech hafa verið
að koma upp góðum blokk-
flautukvartett á Suðureyri.
Kvartettinn skipa þær Adda
Bjarnadóttir, Anna Sigurðar-
dóttir og Kristjana Margrét
Gísladóttir, auk Lech sjálfs.
„Mér hefur alltaf fundist rosa-

Blokkflautukvartettinn á Suðureyri. Frá vinstri: Lech Szyszko, Kristjana Margrét Gísladóttir, Anna Sigurðardóttir og
Adda Bjarnadóttir.

lega gaman að kenna þessum
stelpum. Þær eru óhemju
stundvísar og ég hef lagt það
í vana minn að stilla klukkuna
eftir því hvenær þær mæta.

Þær hafa líka lagt mikla
stund á tónlistarnámið, en oft
hefur það gerst að fólk hættir
að læra þegar það er farið að
ná upp einhverri færni. Þessar
stelpur hins vegar hafa haldið
áfram og eru orðnar virkilega
góðar.“

Orðin skemmti-Orðin skemmti-Orðin skemmti-Orðin skemmti-Orðin skemmti-
lega samæfðlega samæfðlega samæfðlega samæfðlega samæfð

„Við spilum saman alls
konar tónlist, popptónlist,
miðaldatónlist og fleira. Við
erum orðin svo skemmtilega
samæfð að það tekur nú orðið
merkilega lítinn tíma að æfa
lög. Ég er mjög stoltur af þess-
um kvartett og vil meina að
hann sé það merkilegasta sem
ég hef gert á þessum tíu árum
mínum hér fyrir vestan.“

Lech Szyszko með hljómsveit sinni, Lege Artis, í konunglega kastalanum í Varsjá. Myndin er tekin skömmu áður en Lech
flutti til Ísafjarðar.

Lech Szyszko með einum nemenda sinna af yngri kynslóð-
inni.

BæjarstjórBæjarstjórBæjarstjórBæjarstjórBæjarstjórn staðfestir ekki kauptilboð í Holtsskóla að svo stöddun staðfestir ekki kauptilboð í Holtsskóla að svo stöddun staðfestir ekki kauptilboð í Holtsskóla að svo stöddun staðfestir ekki kauptilboð í Holtsskóla að svo stöddun staðfestir ekki kauptilboð í Holtsskóla að svo stöddu

Athugað verði með makaskiptiAthugað verði með makaskiptiAthugað verði með makaskiptiAthugað verði með makaskiptiAthugað verði með makaskipti
á landi fyrir íbúðabyggð í Holtiá landi fyrir íbúðabyggð í Holtiá landi fyrir íbúðabyggð í Holtiá landi fyrir íbúðabyggð í Holtiá landi fyrir íbúðabyggð í Holti

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
fellst ekki að svo komnu máli
á þá tillögu bæjarráðs frá 25.
nóvember, að tekið verði til-
boði Prestssetrasjóðs í gamla
skólahúsið í Holti í Önundar-
firði. Fjallað var um þetta mál
á bæjarstjórnarfundi á fimm-
tudag. Þar lagði Björn Davíðs-
son (S) fram tillögu um frestun
málsins og skuli fresturinn
notaður til að taka upp við-
ræður um makaskipti á landi
úr Holtslandi og skólahúsinu.
Samþykkt var tillaga Birnu
Lárusdóttur, forseta bæjar-

stjórnar, að tillögu Björns og
tillögu bæjarráðs um að ganga
að áðurnefndu tilboði skyldi
vísað aftur til bæjarráðs til
frekari umfjöllunar. Oftast er
nánast formsatriði að sam-
þykkja í bæjarstjórn það sem
bæjarráð hefur áður sam-
þykkt.

Tillaga Björns Davíðssonar
var svohljóðandi:

„Bæjarstjórn frestar af-
greiðslu á kauptilboði Prests-
setrasjóðs í 6 vikur. Tíminn
skal notaður til að taka upp
viðræður við Prestssetrasjóð

um að höfð séu makaskipti á
landi úr jörð Holts í Önundar-
firði og Holtsskóla. Miðað sé
við að Ísafjarðarbær stefni að
því að eignast það land sem
nauðsynlegt er að hafa full
yfirráð yfir til að hægt sé að
hefja skipulagningu íbúða-
byggðar á svæðinu. Bæjarráð
skal skipa 3ja manna hóp er
hafi umboð til viðræðna við
Prestssetrasjóð og skili hópur-
inn áliti sínu fyrir 16. janúar
2003.“

Bókun Björns með tillög-
unni var svohljóðandi:

„Ljóst er að um nokkuð
skeið hefur skort á að hægt
hafi verið að úthluta lóðum til
húsbyggjenda, bæði í Skut-
ulsfirði og Önundarfirði. Jafn-
framt gerir sú landfræðilega
lega og lögun lands í innan-
verðum Önundarfirði að verk-
um að litið er til þess sem
þess svæðis sem heppilegs við
myndun nýs þéttbýliskjarna,
svokallaðs svefnhúsahverfis.
Prestssetrasjóður á miklar
landareignir á þessu svæði og
ljóst er að þegar til framtíðar
er litið að heppilegt er að Ísa-

fjarðarbær leitist við að eign-
ast landið til skipulagningar.
Því er sú tillaga fram borin
hér að strax verði farið í við-
ræður við Prestssetrasjóð, að
á þessum tímapunkti er samn-
ingsstaða bæjarins góð að því
leyti að hagsmunir í væntan-
legum viðræðum eru gagn-
kvæmir.

Það er jafnframt ljóst, að sé
svæðið skipulagt og á því
byggt áður en til eigenda-
skipta kemur, að óhjákvæmi-
lega bætir slíkt samningsstöðu
gagnaðila, komi t.d. sú staða

upp síðar að Ísafjarðarbær
verði af einhverjum ástæðum
s.s. lagasetningu, að kaupa
landið. Það er því verið að
búa í haginn fyrir framtíðar-
hagsmuni bæjarfélagsins með
slíkum landakaupum. Komið
hafa fram skoðanir um að
hefja megi byggingu íbúða-
hverfis á svæðinu þar sem sér-
staklega er hægt að taka tillit
til þeirra sem þurfa stórar lóð-
ir, t.d. þeirra sem hafa brugðið
búskap en vilja halda 10-20
ám, hænsnum eða hestum til
heimilisbúskapar. Svæðið er
mjög heppilega miðsvæðis og
stutt að sækja vinnu frá því til
bæjarkjarnanna í kring.“

Skólahúsið að Holti.
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Ísafjarðarbær hefur sótt um
þátttöku í viðamiklu þróunar-
verkefni sem nefnist „Rafrænt
samfélag“. Að undangengnu
forvali og samkeppni verða
tvö byggðarlög á landsbyggð-
inni valin til þátttökunnar.
Markmið verkefnisins er „að
skapa aðstæður þar sem íbúar
geti nýtt sér þann ávinning
sem upplýsinga- og fjar-
skiptatæknin býður. Ætlunin
er að byggðarlag marki sér
framtíðarsýn um notkun slíkr-
ar tækni á nýjan og frumlegan
hátt, íbúum og fyrirtækjum til
hagsældar.“

Í ályktun Alþingis um
stefnu í byggðamálum fyrir
árin 2002-2005 er mælt fyrir
um verkefni þetta og Byggða-
stofnun falin framkvæmd
þess. Ríkissjóður skal í þessu
skyni leggja fram fjármagn

gegn a.m.k. jafnháu framlagi
þátttakenda. Verkefni geta ver-
ið margvísleg, svo sem á sviði
heilbrigðisþjónustu, fjar-
vinnu, viðskipta, ferðaþjón-
ustu, menntunar, félagsþjón-
ustu, húsnæðismála, aðgengi
að stjórnsýslu, menningar eða
afþreyingar.

Framkvæmdin er með þeim
hætti, að efnt verður til sam-
keppni um „Rafrænt samfé-
lag“ á starfssvæði Byggða-
stofnunar. Samkeppnin fer
þannig fram, að fyrst er óskað
eftir umsóknum frá þeim
byggðarlögum sem áhuga
hafa. Með umsókn skulu m.a.
fylgja drög að verkefnaskrá
ásamt markmiðum og leiðum.
Valnefnd velur síðan úr hópi
umsækjenda sex byggðarlög
sem býðst að taka þátt í for-
vali. Við mat á umsóknum

verður m.a. lögð áhersla á al-
menna þátttöku íbúa og raf-
ræna þjónustu. Í forvalinu fá
viðkomandi byggðarlög styrk
að fjárhæð 2,5 milljónir króna
hvert til að ganga frá við-
skiptaáætlunum og nánari út-
færslu á hugmyndum. Á
grundvelli þeirra gagna velur
valnefndin síðan tvö verkefni.
Byggðarlögin tvö hafa síðan
þrjú ár til framkvæmdarinnar
og fá til þess allt að 60 millj-
ónir króna hvort frá ríkissjóði
á móti a.m.k. jafnháu eigin
framlagi.

Þegar í sumar sendi Halldór
Halldórsson bæjarstjóri um-
sókn um þátttöku Ísafjarðar-
bæjar, en áðurnefnd ályktun
um stefnu í byggðamálum, þar
sem ákveðið var að ráðast í
þetta verkefni, var samþykkt
á Alþingi á vordögum. Í um-

sókninni sagði bæjarstjóri
m.a.:

„Eins og hugmyndin er
skilgreind í þingsályktun um
byggðamál telja atvinnumála-
nefnd og bæjarráð Ísafjarðar-
bæjar verkefnið henta vel fyrir
sveitarfélagið enda mikil þörf
á rafrænum lausnum til sam-
skipta og úrvinnslu í sveitar-
félagi sem telur fjóra byggða-
kjarna á dreifðu svæði. Fjar-
kennsla með rafrænum hætti
og gegnum fjarfundabúnað
hefur þróast hér á undanförn-
um árum með góðum ár-
angri.“

Tilkynnt verður um miðjan
febrúar um þau sex byggðar-
lög sem fá að taka þátt í for-
valinu. 1. júní verður síðan
tilkynnt um val á verkefnun-
um tveimur.

Þróunarverkefnið „Rafrænt samfélag“Þróunarverkefnið „Rafrænt samfélag“Þróunarverkefnið „Rafrænt samfélag“Þróunarverkefnið „Rafrænt samfélag“Þróunarverkefnið „Rafrænt samfélag“

Talið henta vel fyrir ÍsafjarðarbæTalið henta vel fyrir ÍsafjarðarbæTalið henta vel fyrir ÍsafjarðarbæTalið henta vel fyrir ÍsafjarðarbæTalið henta vel fyrir Ísafjarðarbæ
Holtsskóli í ÖnundarfirðiHoltsskóli í ÖnundarfirðiHoltsskóli í ÖnundarfirðiHoltsskóli í ÖnundarfirðiHoltsskóli í Önundarfirði

Fundur umFundur umFundur umFundur umFundur um
sorg í ljósi jólasorg í ljósi jólasorg í ljósi jólasorg í ljósi jólasorg í ljósi jóla

Þriðja sunnudag í að-
ventu, 15. desember kl.
20:30, verður haldinn
kvöldfundur í Holtsskóla
undir yfirskriftinni „Sorg í
ljósi jóla.“ Þar mun Guðrún
Ásmundsdóttir, leikkona,
halda fyrirlestur um efnið
og svara fyrirspurnum. Það
eru samtök um sorg og sorg-
arviðbrögð sem starfað hafa
í Ísafjarðarprófastdæmi í
nokkur ár, sem standa fyrir
samverunni sem er öllum
opin.

„Þegar hátíð gleðinnar
nálgast leita sorgir á hug-
ann.  Margir hafa misst ást-
vini eða orðið fyrir annarri

sorg á þessu ári eða fyrr, og
þegar jólin nálgast, vill
sorgin stundum reynast of
ágeng.  Þá getur verið gott
að hittast og heyra um reyn-
slu annarra, leita svara við
ágengum spurningum og
eiga friðsælt samfélag.  Að-
ventan er vel til þess fallin
að njóta samfélags bæði um
sorgina og gleðina,“ segir í
tilkynningu frá aðstandend-
um fundarins.

Prestar vilja hvetja alla
áhugasama í öllum presta-
köllunum til að koma í Holt
og eiga samfélag með fleir-
um sem vilja skoða sorgina
í ljósi jólanna.

Lúkas ásamt eiganda sínum og Jens Magnússyni, starfsmanni Plastorku. Lengingin hefur
verið máluð með íslensku fánalitunum.

Línubáturinn Lúkas, plast-
bátur af gerðinni Sómi 800 í
eigu Davíðs Kjartanssonar í
Hnífsdal, hefur verið lengdur
um 85 sentimetra og er nú
8,27 metrar að lengd. Báturinn
var lengdur hjá Plastorku á
Ísafirði, sá fyrsti sem undir-
gengst breytingu sem þessa
hjá fyrirtækinu. Þrír menn hjá

Plastorku unnu að breyting-
unum í þrjár vikur og var bát-
urinn afhentur eiganda sínum
í síðustu viku.

„Þetta var gert með það í
huga að bæta meðferð aflans
en eftir breytingarnar verður
allur fiskur í körum í lestinni.
Báturinn gat tekið um 1,5 tonn
í lest en eftir lengingu getur

hann tekið 2,5 tonn, allt í
körum“, segir Davíð Kjartans-
son útgerðarmaður, sem gerir
bátinn út frá Ísafirði. Davíð
segir að báturinn muni láta
betur í sjó eftir breytingarnar.
„Sama hvernig á það er litið,
hann á eftir að láta betur bæði
á móti og á lensi.“

Lengdur um tæpan metra hjá Plastorku á ÍsafirðiLengdur um tæpan metra hjá Plastorku á ÍsafirðiLengdur um tæpan metra hjá Plastorku á ÍsafirðiLengdur um tæpan metra hjá Plastorku á ÍsafirðiLengdur um tæpan metra hjá Plastorku á Ísafirði

Tekur tonni meira í körum í lestTekur tonni meira í körum í lestTekur tonni meira í körum í lestTekur tonni meira í körum í lestTekur tonni meira í körum í lest

Framboðslisti Vinstri grænnaFramboðslisti Vinstri grænnaFramboðslisti Vinstri grænnaFramboðslisti Vinstri grænnaFramboðslisti Vinstri grænna

Jón og Árni Stein-Jón og Árni Stein-Jón og Árni Stein-Jón og Árni Stein-Jón og Árni Stein-
ar í efstu sætumar í efstu sætumar í efstu sætumar í efstu sætumar í efstu sætum

Jón Bjarnason alþingis-
maður og Árni Steinar Jó-
hannsson alþingismaður
skipa tvö efstu sæti á fram-
boðslista Vinstri hreyfing-
arinnar - græns framboðs í
Norðvesturkjördæmi fyrir
Alþingiskosningarnar í vor.
Lilja Rafney Magnúsdóttir,
varaforseti Alþýðusam-
bands Vestfjarða, skipar
þriðja sætið og Hildur
Traustadóttir það fjórða.
Sigurlaug Kr. Konráðsdóttir
skipar fimmta sætið.

Jón skipaði efsta sæti á
lista VG í Norðurlandi vest-
ra fyrir síðustu kosningar
og Árni Steinar var í þriðja
sæti á listanum í Norður-
landi eystra fyrir síðustu
kosningar en fer nú í annað
sæti í Norðvesturkjördæmi.

Tíu efstu sæti listans fyrir
kosningarnar í vor eru þann-
ig skipuð: Jón Bjarnason

alþingismaður Blönduósi.
Árni Steinar Jóhannsson al-
þingismaður Akureyri. Lil-
ja Rafney Magnúsdóttir,
varaforseti Alþýðusam-
bands Vestfjarða, Suður-
eyri. Hildur Traustadóttir,
landbúnaðarstarfsmaður,
Brekku Borgarfjarðarsveit.
Sigurlaug Kr. Konráðsdótt-
ir, leikskólakennari Sauðár-
króki. Eva Sigurbjörnsdótt-
ir, hótelstýra Djúpuvík.
Ragnar Elbergsson, verka-
maður Grundarfirði. Sigrún
B. Valdimarsdóttir, ferða-
þjónustubóndi Húnaþingi
vestra. Halldóra Játvarðar-
dóttir, bóndi Miðjanesi
Reykhólahreppi. Gunn-
laugur Haraldsson þjóð-
háttarfræðingur Akranesi.

Tuttugasta sæti listans og
jafnframt heiðursætið skip-
ar Ragnar Arnalds rithöf-
undur.

Vonir standa til þess að
gamla pakkhúsið á Þingeyri
(Salthúsið) verði endurreist á
sínum gamla stað á næsta ári
en það var tekið í sundur í
frumparta sína til viðgerðar
fyrir tæpum áratug.

Húsið er eitt af elstu timbur-

húsum landsins, byggt árið
1778 úr plönkum á svipaðan
hátt og Tjöruhúsið og Turn-
húsið í Neðstakaupstað á Ísa-
firði, sem eru frá sama tíma
eða fáeinum árum yngri.
Húsafriðunarsjóður hefur
veitt fjárstyrki til viðgerðar-

innar sem nú er komin langt á
veg. Búið er að gera við
skemmda planka og endur-
nýja þá sem alveg voru ónýtir.

Hlé hefur orðið verkinu í
tvö ár vegna fjárskorts. Menn-
ingarmálanefnd Ísafjarðar-
bæjar styður óskir Jóns Sigur-

pálssonar um endurreisn Salt-
hússins. Nefndin beinir því
til bæjaryfirvalda að ráðist
verði í verkið á komandi ári.
Bæjarráð og bæjarstjórn taka
undir það, enda fáist til verks-
ins frekari fjármunir úr Húsa-
friðunarsjóði.

Eitt elsta timburhús landsinsEitt elsta timburhús landsinsEitt elsta timburhús landsinsEitt elsta timburhús landsinsEitt elsta timburhús landsins
Gamla pakkhúsið (Salthúsið) á Þingeyri endurreistGamla pakkhúsið (Salthúsið) á Þingeyri endurreistGamla pakkhúsið (Salthúsið) á Þingeyri endurreistGamla pakkhúsið (Salthúsið) á Þingeyri endurreistGamla pakkhúsið (Salthúsið) á Þingeyri endurreist

Mælingar gefa mjögMælingar gefa mjögMælingar gefa mjögMælingar gefa mjögMælingar gefa mjög
jákvæðar niðurstöðurjákvæðar niðurstöðurjákvæðar niðurstöðurjákvæðar niðurstöðurjákvæðar niðurstöður

Rannsóknir á skolpmengun við sjávarbygRannsóknir á skolpmengun við sjávarbygRannsóknir á skolpmengun við sjávarbygRannsóknir á skolpmengun við sjávarbygRannsóknir á skolpmengun við sjávarbyggðirgðirgðirgðirgðir

Niðurstöður athugana á
skolpmengun á Ísafirði,
Tálknafirði, í Bolungarvík og
á fjórum öðrum stöðum á
landinu benda til þess að
þynning skolpsins þar sem
það fellur út sé almennt góð.
Af því megi ráða að minni
sveitarfélög við sjávarsíðuna
losi skolp í „góðan viðtaka“
sem ræður vel við þá mengun
sem þangað berst. Athugun
þessi er samvinnuverkefni
Náttúrustofu Vestfjarða, Heil-
brigðiseftirlits Vestfjarða og

Heilbrigðiseftirlits Norður-
lands vestra. Fyrstu niðurstöð-
ur verkefnisins voru kynntar
sveitarstjórnum í síðustu viku.
Í niðurstöðunum segir meðal
annars:

Lítil sem engin uppsöfnun
á seyru á sér stað við útrásir-
nar. Botndýralíf var fjölbreytt
á athugunarstöðvum. Hvergi
fannst dauður botn, þ.e. súr-
efnissnauður. Mismunandi
tegundasamsetningu á sýna-
tökustöðvum má yfirleitt
skýra með mismunandi botn-

gerðum frekar en vegna áhrifa
mengunar.

Það er augljóst að það
breytir mjög litlu fyrir um-
hverfi bæja við sjávarsíðuna
á Íslandi að hreinsa lífrænt
efni úr fráveituvatni heimila,
þar sem svo stór hluti lífræns
efnis kemur frá matvælafyrir-
tækjum. Ef tekið er dæmi frá
Siglufirði og farið yrði í um-
fangsmikla og kostnaðarsama
hreinsun á heimilisskolpi og
hreinsað yrði 80% af lífrænu
efni úr heimilisskolpinu, þá

hefði það einungis þau áhrif
að heildarmagn lífræns efnis
sem færi frá Siglufirði og út í
viðtakann minnkaði innan við
4% af heildarlosun lífræns
efnis. Rökrétt er því að hreins-
un íbúaskolps ætti einungis
að vera mjög gróf síun og
hafa að markmiði að ná papp-
ír, smokkum og drasli sem
mögulega getur borist með
fráveituvatninu og valdið
sjónmengun.
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Reynir Traustason las með nýjan hattReynir Traustason las með nýjan hattReynir Traustason las með nýjan hattReynir Traustason las með nýjan hattReynir Traustason las með nýjan hatt
Reynir Traustason blaðamaður og rithöfundur kom á gamlar heimaslóðir um helgina
og las á nokkrum stöðum úr bók sinni um heimskonuna Sonju de Zorrilla. Hann hefur
þann sið á hverju ári að koma heim á Flateyri á aðventunni og lesa upp. Einnig las
hann upp í Bókhlöðunni á Ísafirði og í Faktorshúsinu í Hæstakaupstað, þar sem mynd-
in var tekin. Í tilefni heimsóknarinnar vestur skartaði Reynir nýjum svörtum hatti, sem
hann fékk í afmælisgjöf frá konu sinni í staðinn fyrir brúna hattinn sem hefur einkennt
rithöfundinn undanfarin ár.

Samstarfsmenn og vinir Hjalta samglöddust með honum á afmælisdaginn.

Afmæliskaffi á höfninniAfmæliskaffi á höfninniAfmæliskaffi á höfninniAfmæliskaffi á höfninniAfmæliskaffi á höfninni
Hjalti Þórarinsson,

hafnarstarfsmaður á
Ísafirði, átti 48 ára

afmæli á föstudag. Í
tilefni afmælisins buðu
samstarfsmenn Hjalta

upp á kökur og vöfflur
með morgunkaffinu, en

Hjalti starfar á höfn-
inni annan hvern

morgun. Þá fékk Hjalti
gjafir frá samverka-

mönnum sínum,
skyrtur, peysur og

fleira. Það mátti skilja
á einum starfsmanni
hafnarinnar að strax

þyrfti að fara að huga
að fimmtugsafmæli

Hjalta eftir tvö ár. Á
myndinni er Hjalti

(sitjandi hægra megin
við borðið) ásamt

vinnufélögum sínum í
afmæliskaffinu.

Afmælisbarnið, Hjalti Þór-
arinsson kominn í „úni-
formið“ sem tilheyrir góð-
um hafnarstarfsmanni.
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Skuttogarar í þrjátíu árSkuttogarar í þrjátíu árSkuttogarar í þrjátíu árSkuttogarar í þrjátíu árSkuttogarar í þrjátíu ár

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

SPURNINGINSTAKKUR SKRIFAR

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:Spurt var:Spurt var:Spurt var:Spurt var:

Kaupir þú jóla-Kaupir þú jóla-Kaupir þú jóla-Kaupir þú jóla-Kaupir þú jóla-
gjafi í heima-gjafi í heima-gjafi í heima-gjafi í heima-gjafi í heima-
byggð?byggð?byggð?byggð?byggð?
Alls svöruðu 795.Alls svöruðu 795.Alls svöruðu 795.Alls svöruðu 795.Alls svöruðu 795.
Já sögðu 323 eða 40,63%Já sögðu 323 eða 40,63%Já sögðu 323 eða 40,63%Já sögðu 323 eða 40,63%Já sögðu 323 eða 40,63%
Nei sögðu 93 eða 11,7%Nei sögðu 93 eða 11,7%Nei sögðu 93 eða 11,7%Nei sögðu 93 eða 11,7%Nei sögðu 93 eða 11,7%
Bæði sögðuBæði sögðuBæði sögðuBæði sögðuBæði sögðu
379 eða 47,67%379 eða 47,67%379 eða 47,67%379 eða 47,67%379 eða 47,67%

bb.is
Þar sem púlsinn slær...

Ísafjörður er „bær hinna
endalausu göngustíga“ eins
og fram kemur í bréfi Áslaug-
ar S. Alfreðsdóttur, hótelstjóra
á Hótel Ísafirði, sem hún ritaði
umhverfisnefnd Ísafjarðar-
bæjar fyrir nokkru. Áslaug
nefnir í bréfi sínu fjölmörg
atriði á Ísafirði sem snúa að
útivistarfólki og ferðafólki og
mega betur fara. Hún bendir á
að mjög margir stundi göngu,
hjólreiðar, skokk og hlaup í
bænum. Stígar eru hér og þar
á Ísafirði en þeir tengjast ekki
og mynda ekki heilstætt kerfi
göngu- og hjólreiðastíga.
„Það eru því endalausir

göngustígar um allan bæ, þ.e.
þeir hafa hvorki upphaf né
enda“, segir Áslaug.

Auk margra ábendinga
varðandi gönguleiðir og bætta
aðstöðu fyrir göngufólk nefnir
Áslaug að flestir göngustígar
milli gatna og hverfa séu óhirt-
ir eða ófrágengnir og jafnvel
hættulegir. Við leiðina upp á
Seljalandsdal og við Skíð-
heima sé margs konar drasl,
auk þess sem hlutar úr gömlu
skíðalyftunum virðist liggja í
reiðileysi hér og þar á Daln-
um. Áslaug nefnir í þessu
sambandi, að mjög margir
ferðamenn sem koma í skoð-

unarferð til Ísafjarðar aki upp
á Seljalandsdal og gangi þar
um. Tilvalið væri að setja þar
upp útsýnisskífu eða skilti og
koma fyrir bekkjum.

Fjölmörg önnur atriði nefnir
Áslaug, svo sem varðandi
merkingar á því sem fyrir augu
ber í bænum. Hún segir einnig
að nauðsynlega þurfi að huga
að bættri umgengni á hafnar-
svæðinu á Ísafirði, þar sem
um 10-15 þúsund ferðamenn
fara um á hverju ári.

„Starfsemin við höfnina
þarf að taka tillit til þess að
mjög stór hluti ferðaþjónust-
unnar hér á svæðinu er tengd-

ur sjónum og hafnarsvæðinu.
Því þarf að taka ríkt tillit til
þeirrar starfsemi, t.d. með
snyrtimennsku og með því að
taka tillit til þess að rútur þurfa
að komast þar að og frá, rétt
eins og lyftarar og vöruflutn-
ingabílar. Ég bendi á að þetta
tvennt fer vel saman í Stykkis-
hólmi og Grundarfirði, þar
sem sérstaklega er gert ráð
fyrir að ferðamenn geti setið
á bryggjunni og fylgst með
lífinu við höfnina“, segir Ás-
laug í bréfi sínu.

Annað er varðar hafnar-
svæðið og Eyrina á Ísafirði
sérstaklega nefnir Áslaug, en

Eyrin er umlukin sjó á þrjá
vegu, eins og kunnugt er. „Því
miður getur fólk ekki gengið
meðfram strandlengjunni og
ekki heldur sest á bekk og
notið útsýnisins. Göngustígar
eru ekki meðfram Pollgötu
nema að takmörkuðu leyti, en
það væri til mikilla bóta ef
hægt væri að ganga eftir
göngustíg „húsamegin“ við
götuna“, segir Áslaug, og
bendir á þann möguleika að
hafa útsýnisstað á sjóvarnar-
garðinum.

Einn stað í Ísafjarðarbæ
utan Skutulsfjarðarsvæðisins
nefnir Áslaug, en það er Fran-

ski grafreiturinn í Dýrafirði,
sem er vel merktur frá vegin-
um en illa hirtur.

Áslaug kveðst vita að nokk-
ur af þeim verkefnum sem
hún nefnir séu á áætlun. Hins
vegar sé það svo, að sum verk-
efni séu auðveld og taki ekki
langan tíma að ljúka við en
vilji sitja á hakanum.

Umhverfisnefnd bókaði
þakkir sínar fyrir góðar ábend-
ingar og vísaði bréfinu áfram
til hafnarstjórnar og menning-
ar- og ferðamálanefndar. Þeim
atriðum í bréfinu er snerta svið
umhverfisnefndar var vísað til
fjárhagsáætlunargerðar.

Ýmissa umbóta þörf vegna göngufólks og ferðamannaÝmissa umbóta þörf vegna göngufólks og ferðamannaÝmissa umbóta þörf vegna göngufólks og ferðamannaÝmissa umbóta þörf vegna göngufólks og ferðamannaÝmissa umbóta þörf vegna göngufólks og ferðamanna
Ísafjörður er „bær hinna endalausu göngustíga“Ísafjörður er „bær hinna endalausu göngustíga“Ísafjörður er „bær hinna endalausu göngustíga“Ísafjörður er „bær hinna endalausu göngustíga“Ísafjörður er „bær hinna endalausu göngustíga“

Verslunin Blómaturninn
á Ísafirði var opnuð í nýju
húsnæði að Austurvegi 2
(Kaupfélagshúsinu gamla)
á laugardag. Blómaturninn
var lengi vel til húsa í til-

tölulega litlu rými í Turninum
við Aðalstræti, gegnt Úra- og
skartgripaverslun Axels Ei-
ríkssonar, en fluttist síðan yfir
götuna þar sem verslunin hef-
ur verið síðustu rekin tvö árin.

Við flutningana nú þrefaldast
gólfpláss verslunarinnar upp
í um 160 fermetra.

„Opnunin gekk bara rosa-
lega vel. Það er mikill munur
að vera komin í nýtt húsnæði,

plássið er meira og það er
hægt að bjóða miklu meira
úrval“, segir Jónína Þor-
kelsdóttir, einn fjögurra eig-
enda Blómaturnsins.

Meira pláss og miklu meira úrvalMeira pláss og miklu meira úrvalMeira pláss og miklu meira úrvalMeira pláss og miklu meira úrvalMeira pláss og miklu meira úrval
BlómaturBlómaturBlómaturBlómaturBlómaturninn á nýjum stað í miðbæ Ísafjarðarninn á nýjum stað í miðbæ Ísafjarðarninn á nýjum stað í miðbæ Ísafjarðarninn á nýjum stað í miðbæ Ísafjarðarninn á nýjum stað í miðbæ Ísafjarðar

Júlíana Ernisdóttir og Jónína Þorkelsdóttir, tvær af eigendum Blómaturnsins, á opnunardegi í nýju húsnæði.

Söknuðu jólatrés-Söknuðu jólatrés-Söknuðu jólatrés-Söknuðu jólatrés-Söknuðu jólatrés-
ins við Austurvöllins við Austurvöllins við Austurvöllins við Austurvöllins við Austurvöll

Jólatréð sem Ísfirðingar fá ár hvert að gjöf frá Hróarskeldu
í Danmörku var löngum haft á Austurvelli en fyrir nokkrum
árum var farið að hafa það á Silfurtorgi. „Við höfum sakn-
að þessarar birtu hérna í Hæstakaupstaðnum og tókum til
bragðs að setja upp jólatré hér í næsta garði við Austurvöll-
inn“, segir Áslaug Jóhanna Jensdóttir, sem býr að Aust-
urvegi 7 og rekur Faktorshúsið í Hæstakaupstað þar við
hliðina. Hópur barna var viðstaddur þegar ljósin voru
kveikt á trénu fyrir síðustu helgi, þar af átta barnabarna-
börn Albertu Albertsdóttur og Marsellíusar Bernharðs-
sonar skipasmiðs, en þau voru amma og afi Áslaugar.
Eftir að kveikt hafði verið á jólatrénu við Austurvöll fékk
mannskapurinn hressingu í Faktorshúsinu. Á myndinni
eru nokkur barnanna ásamt Þórði Péturssyni sem býr að
Austurvegi 7.

Fyrir tæpri viku, hinn 5. desember, voru liðin 30 ár frá komu fyrsta
skuttogarans til Vestfjarða, en þann dag 1972 sigldi Júlíus Geirmundsson
til hafnar á Ísafirði. Uppgangstíð hófst á Vestfjörðum. Hún stóð rúman
áratug og endurlífgaði hagkerfi vestfirskra byggða. Fleiri skuttogarar
fylgdu í kjölfarið og að minnsta kosti einn í hvern fjörð. Þá streymdi fé
um byggðirnar og byggingar íbúðarhúsa hófust af miklum krafti. Þorp
og kaupstaðir tóku stakkaskiptum til hins betra. Ímynd Vestfjarða
breyttist.

Í Hnífsdal byggðist upp nýtt hverfi á Teigunum, sem síðar varð að
víkja vegna snjóflóðahættu. Holtahverfið reis í Skutulsfirði á örskömm-
um tíma. Sömu sögu er að segja af Bolungarvík og þorpunum í hverjum
firði. Bjartsýni tók völdin og fólki fjölgaði á Vestfjörðum.

Kvótakerfið hefur á hinn bóginn gerbreytt umhverfi því sem verið
hafði undirstaðan í rúman áratug þegar því var komið á. Sú þróun hefur
orðið á síðustu tíu árum, að skipum hefur fækkað og fyrirtæki hafa sam-
einast. Með því móti hefur rekstur þeirra væntanlega tryggari stöðu.
Bráðnauðsynlegt var orðið að renna styrkari stoðum undir útgerð og
fiskvinnslu á Vestfjörðum svo hún ætti möguleika á því að verða sam-
keppnisfær við sams konar rekstur í öðrum héruðum. Saga þessarar

undirstöðuatvinnugreinar síðustu áratugi er þríþætt. Fyrstur var áratugur
gríðarlega mikillar uppbyggingar og bjartsýni, því næst áratugur
stöðnunar, ef frá er skilinn vöxtur úthafsrækjuveiða um skeið í lok ní-
unda áratugarins, og loks hnignunarskeiðið með fækkun skuttogara
og frystihúsa ásamt mikilli fjölgun smábáta.

Fyrsti skuttogarinn sem kom til landsins var Vigri, eign Ögurvíkur,
en þar sátu Vestfirðingar við stjórnvölinn. Vigri kom rúmum mánuði
fyrr til landsins en Júlíus, hinn 24. október 1972. Þangað er upphafið
að verksmiðjuvæðingu veiða og vinnslu úti á sjó að rekja.

Í sögunni verður áttundi áratugur síðustu aldar einhver hinn eftir-
minnilegasti fyrir það hve allt gekk vel á Vestfjörðum. Fólki fjölgaði
og það varð eftirsóknarvert að búa á Vestfjörðum því afkoma íbúana
varð sennilega betri en í annan tíma síðustu öld. Að auki var Menntaskól-
anum á Ísafirði komið á fót.. Ef til vill hefði átt að leggja meiri áherslu
á menntun sjómanna hér vestra en þó varð. Við ramman reip var að
draga. Nýlega sýndi Vélstjórafélag Íslands stórhug sinn til vélstjóra-
náms við Menntaskólann. Tilkoma skuttogara varð upphaf byltingar í
atvinnulífi Vestfirðinga.

Blása þarf nýjum og kröftugum glæðum í þá byltingu.
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Stuttar af bb.isStuttar af bb.isStuttar af bb.isStuttar af bb.isStuttar af bb.isStuttar af bb.isStuttar af bb.isStuttar af bb.isStuttar af bb.isStuttar af bb.is

SmørrebrødSmørrebrødSmørrebrødSmørrebrødSmørrebrød
á hótelinuá hótelinuá hótelinuá hótelinuá hótelinu
Dágóð aðsókn hefur
verið í danskt smurbrauð
SKG-veitinga á Ísafirði
sem byrjað var að bjóða
gestum í síðustu viku. Að
sögn Snorra Bogasonar
matreiðslumeistara eru
margir sem koma ítrek-
að og fá sér smørrebrød.
„Við erum mjög ánægð
með þessa fyrstu daga
en umferðin á sennilega
eftir að aukast mikið
þegar líða tekur á des-
ember“, segir Snorri.
Meðal þess sem boðið
er upp á er taðreyktur lax
með eggjahræru, rifja-
steik með stökkri puru,
lifrarkæfa og steikt önd.

JólatónleikarJólatónleikarJólatónleikarJólatónleikarJólatónleikar
í kirkjunnií kirkjunnií kirkjunnií kirkjunnií kirkjunni
Karlakórinn Ernir á norð-
anverðum Vestfjörðum
heldur jólatónleika í Ísa-
fjarðarkirkju á laugardag,
14. desember kl. 17.
Efnisskráin verður afar
fjölbreytt. Kórinn skipa
menn úr öllum þéttbýlis-
kjörnum á norðanverðum
Vestfjörðum. Stjórnandi
og undirleikari eru systur-
nar Mariola og Elzbieta
Kowalczyk.

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

Hef til sölu
fasteignir víða
á Vestfjörðum
Allar nánari upplýsingar

eru veittar á skrifstofu

Fasteignaviðskipti

Jón Baldvin – TilhugalífJón Baldvin – TilhugalífJón Baldvin – TilhugalífJón Baldvin – TilhugalífJón Baldvin – Tilhugalíf
Ævisaga Jóns Baldvins Hanni-

balssonar, sem Kolbrún Bergþórs-
dóttir færði í letur, hefur að vonum

vakið mikla athygli. Í henni lýsir
Jón Baldvin meðal annars uppvexti

sínum á Ísafirði og skólameistara-
árum sínum. Hér er gripið niður í

tvo kafla bókarinnar með leyfi
útgefandans, Vöku-Helgafells.

FjarlægðiFjarlægðiFjarlægðiFjarlægðiFjarlægði
ljósu lokkanaljósu lokkanaljósu lokkanaljósu lokkanaljósu lokkana

Í æsku átti ég mér annað
heimili sem rekja má til veik-
inda móður minnar á frum-
bernskuárum mínum, en þá
gat hún ekki hjálparlaust sinnt
barnmörgu og gestkvæmu
heimili. Í næsta húsi við Al-
þýðuhúsið bjó góð vinkona
hennar sem hét Sigríður María
Jónsdóttir og hennar maður,
Bjarni Bjarnason, sjómaður á
Samvinnubátunum. Sigríður
María tók mig löngum að sér
og hafi ég verið dekraður af
móður minni þá keyrði þarna
um þverbak því ég var for-
dekraður af þessari konu. Ég
lærði snemma að spila á milli
heimilanna tveggja. Væri ekki
látið eftir mér á öðrum staðn-
um fékk ég undanbragðalítið
það sem ég bað um á hinum.
Þetta var eldri systkinum mín-
um nokkurt öfundarefni því
ég fékk öll leikföng og flest
það sem hugurinn girntist upp
í hendurnar, skauta og skíða-
sleða og matrósaföt og annað
eftir því.

Ég sé af gömlum myndum
að ég hef verið eins og klipptur
út úr tískublaði. Á þessum
myndum birtist ég ýmist í
faðmi móður minnar eða undir
annarri kvenlegri forsjá, upp-
strílaður með ljósa lokka og
krúsídúllur niður á bak. Eldri
systur mínar segja að það hafi
þótt eftirsóknarvert að fá að
passa mig því að hvert sem
farið var vaknaði móðurhvötin
hjá ungum stúlkum og tán-
ingsstelpum sem vildu óðar
og uppvægar fá að knúsa og
kjassa þetta gæludýr. Ég hef á
tilfinningunni að ég hafi látið

mér þetta vel líka, þótt ég sé
varla til frásagnar um það.

Á fimmta ári eða svo gerðist
atburður sem gerbreytti lífi
mínu. Kvenskörungurinn
Guðríður amma mín gisti þá
hjá okkur í bæjarferð og hefur
sennilega séð í hendi sér að
verið var að gera mig að inn-
hverfum listamannsræfli.
Einn daginn var ég að sniglast
í kringum hana þegar hún
hremmdi mig, læsti milli læra
sér, tók skæri og sneiddi af
mér gullnu lokkana. Hún rak
mig síðan út á götu með þeim
orðum að nú skyldi ég gerast
maður með mönnum.

Þau orð urðu að áhrínsorð-
um því að ég var óðara geng-
inn í óaldarflokk og farinn að
berjast með skjöld og tré-
sverð. Gott ef ég var ekki far-
inn að láta mig dreyma um að
hefna ófara indíánanna, vina
minna, á hvíta tjaldinu í bíói
Alþýðuhússins. Ég held að
móður minni hafi sárnað harð-
fylgi ömmu því hún geymdi
þennan gyllta hadd eins og
hvern annan helgigrip fram á
síðustu ár. Ég leit hins vegar á
atbeina ömmu sem frelsun.
Svona geta meira að segja
móðurástinni verið mislagðar
hendur.

Dragspil ogDragspil ogDragspil ogDragspil ogDragspil og
dunandi dansdunandi dansdunandi dansdunandi dansdunandi dans

Jón Baldvin var sjö ára að
aldri sendur í sveit Ögur.

Þegar ég hugsa til bernsku-
áranna finnst mér eins og lífið
hafi byrjað við sjö ára aldur-
inn, í Ögri, þar sem ég lifði
sjö sælustu sumur bernsku
minnar í sveit hjá móðurbróð-
ur mínum, Hafliða Ólafssyni

og konu hans Líneik Árna-
dóttur.

Meðal þess sem dreif á daga
vinnumannanna í Ögri voru
dansleikir:

Ögurböll voru haldin einu
sinni eða tvisvar á sumri og
þar var spilað á harmónikku.
Þangað streymdi fólk að í
stríðum straumum, ríðandi
innan úr Djúpi eða það kom
sjóleiðina frá Súðavík, Ísafirði
eða Bolungarvík. Félags-
heimilið í Ögri var ekkert stór-
hýsi en inn í það tróðust
hundruð manna og kvenna og
dansinn minnti helst á iðandi
síldarkös í hringnót. Þetta
voru einhver eftirminnileg-
ustu mannamót sem ég hef
upplifað. Þarna var mikið ást-
arlíf út um alla móa og af-
brýðisamir eiginmenn, eða
tortryggnir vonbiðlar, vildu
láta líta til með dyggðum
sinna heittelskuðu. En þar sem
það tafði þá frá drykkju fengu
þeir okkur strákana til að
fylgjast með og borguðu allt
að tvær krónur fyrir hverja
skýrslu.

Eitt Ögurballið varð mér
sérstaklega minnisstætt af því
að þar lenti ég í sérstökum
hremmingum vegna faðernis
míns. Ungur maður, sem þá
gegndi læknisstörfum í Djúp-
inu, og var að minnsta kosti
góðglaður ef ekki þéttdrukk-
inn, hafði spurnir af því hverra
manna ég væri. Hann tók
miklu ástfóstri við mig og
sleppti ekki af mér hendinni
lengi fram eftir kvöldi. Þar
kom að hann gekk með mig
undir arminum fyrir menn og
spurði með þjósti, hvort þeir
væru aðdáendur Hannibals. Ef
því var ekki þegar í stað svarað
játandi fengu menn á hann; ef
menn svöruðu fyrir sig með
höggum, varð ég fyrir þeim.
Ég tók út heilmiklar barsmíðar
vegna ofurástar héraðslækn-
isins á Hannibal. Og kunni
honum litlar þakkir fyrir.

Að leita aðAð leita aðAð leita aðAð leita aðAð leita að
sjálfum sérsjálfum sérsjálfum sérsjálfum sérsjálfum sér

Eitt sinn þótti mikið við
liggja að þétta raðir kennara-
liðsins með nýjum eðlis- og
stærðfræðingi. Helgi Haralds-
son hafði á Leníngradárunum
verið þar samtíða ungum og
aðsópsmiklum landa vorum,
Guðmundi Ólafssyni, sem þar
nam stærðfræði og það sem
ég kallaði „marxíska eðlis-
fræði“. Það orð fór af Guð-
mundi að hann væri vín-
hneigður í meira lagi. En
nauðsyn brýtur lög og ég lét
slag standa og vélaði hann til
okkar vestur. Guðmundur
hafði á árum sínum í Lenin-
grad kynnt sér kenningar
stærðfræðingsins „Lobasjev-
skís“ og var af félögum sínum
jafnað við hann og kallaður
„Lobasjevskí“, til hægðar-
auka stytt í „Lobbi“. „Lobbi“
er stór maður og mikilúðlegur,
ákafamaður í lund og var að-
gangsharður kennari í sínum
fræðum, þegar allt lék í lyndi.
En það var engu á hann logið
um vínhneigðina.

Einn daginn keyrði úr hófi
svo að ég ákvað að reka hann
á staðnum og stundinni. Þegar
ég tilkynnti þá ákvörðun mína
menntamálaráðuneytinu og
lét taka Guðmund út af launa-
skrá, var mér sagt að brottvís-
un kennara, fyrirvaralaust og
án uppsagnarfrests, væri með
öllu fordæmislaus. En minni
ákvörðun varð ekki haggað
og þar við sat.

Löngu seinna skrifaði Guð-
mundur mér fallegt bréf þar
sem hann þakkaði mér fyrir
að hafa brugðist svo hart við
áfengisvandamáli hans. Hann
hefði látið sér það að kenningu
verða og sett tappann í flösk-
una fyrir lífstíð. Guðmundur
fór seinna í hagfræðinám og
er nú lektor við Háskólann.
Hann vann síðar fyrir mig að

ýmsum verkefnum sem teng-
dust GATT-samningnum í
utanríkisráðherratíð minni.

Það sem eftir var vetrar var
besti nemandi skólans í eðlis-
fræði til stúdentsprófs skikk-
aður til að bera ábyrgð á kenn-
slu bekkjarsystkina sinna til
lokaprófs. Þessi ungi og
efnilegi piltur heitir Ásmund-
ur Jónsson. Hann fór síðan í
verkfræði og mun hafa starfað
í olíuiðnaðinum norska við
olíuboranir á Norðursjó þar
sem hann malaði norska rík-
inu gull.

Þegar Ási hljóp í skarðið
fyrir „Lobba“ var hann ungur
og saklaus yngissveinn, sam-
viskusamur með afbrigðum
og svo stundvís að það mátti
stilla klukkuna eftir honum.
Einn morguninn var mér til-
kynnt að Ási hefði ekki mætt
til kennslu. Ég lét segja mér
það tvisvar en ályktaði sem
svo að eitthvað meira en lítið
hlyti að vera að. Að höfðu
samráði við móður hans hafði
ég því engar vöflur á og til-
kynnti lögreglu um manns-
hvarf og bað um að hjálpar-
sveit skáta yrði ræst út til að
hefja leit.

Svo leið og beið en Ási kom
ekki í leitirnar – fyrr en seint
og um síðir. Út um gluggann,
þar sem hann hafði sofið af
nóttina eftir fyrsta ástarævin-
týri lífsins, sá hann að björg-
unarsveitin var komin á kreik
út með fjörum og upp um hlíð-
ar. Ási var sjálfur í hjálparsveit
skáta og nú rann honum blóð-
ið til skyldunnar. Hann slóst í
hópinn við leitina að hinum
týnda manni. Þar kom að hann
spurði hjálparsveitarmenn að
hverjum væri verið að leita.
Þeir sögðu honum það.

„Já, en það er ég og ég er
ekkert týndur! Eða, kannski
var ég týndur en nú er ég alla-
vega fundinn,“ svaraði Ási.

bb.is – daglegar fréttir

Hlutavelta tilHlutavelta tilHlutavelta tilHlutavelta tilHlutavelta til
styrktar RKÍstyrktar RKÍstyrktar RKÍstyrktar RKÍstyrktar RKÍ
Þessir ungu Súðvíkingar
héldu tombólu í heima-
bæ sínum fyrir skemm-
stu og afhentu Súðavík-
urdeild Rauða krossins
andvirðið, 4.200 krónur.
Börnin heita Anna Elísa
Karlsdóttir, Sólveig Sig-
urjóna Gísladóttir og
Tinna Rún Snorradóttir.

Pétur TryggviPétur TryggviPétur TryggviPétur TryggviPétur Tryggvi
í Slunkaríkií Slunkaríkií Slunkaríkií Slunkaríkií Slunkaríki
Gullsmiðurinn Pétur
Tryggvi Hjálmarsson
opnaði sýningu á gripum
sínum í Slunkaríki á
laugardag. Sýningin er
sú fyrsta sem Pétur
heldur á Ísafirði, en hann
fluttist til bæjarins með
verkstæði sitt í ágúst í
fyrra.  „Ég er í rauninni
að sýna bróðurpartinn úr
mínu lífi, bæði stærri
silfurhluti og skartgripi,
hönnun og handverk.
Um sölusýningu er að
ræða og verður hún opin
fram á Þorláksmessu.
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Fjölmenni á torgsölu styrktarsjóðs Tónlistarskóla Ísafjarðar SilfurtorgiFjölmenni á torgsölu styrktarsjóðs Tónlistarskóla Ísafjarðar SilfurtorgiFjölmenni á torgsölu styrktarsjóðs Tónlistarskóla Ísafjarðar SilfurtorgiFjölmenni á torgsölu styrktarsjóðs Tónlistarskóla Ísafjarðar SilfurtorgiFjölmenni á torgsölu styrktarsjóðs Tónlistarskóla Ísafjarðar Silfurtorgi

Ljósin kveikt á HróarskeldutrénuLjósin kveikt á HróarskeldutrénuLjósin kveikt á HróarskeldutrénuLjósin kveikt á HróarskeldutrénuLjósin kveikt á Hróarskeldutrénu
Mikill fjöldi fólks lagði leið

sína í miðbæ Ísafjarðar þegar
kveikt var á ljósum á jólatré
Ísfirðinga á Silfurtorgi á laug-
ardag. Jafnframt þeirri athöfn
var haldin árleg torgsala
styrktarsjóðs Tónlistarskólans
á Ísafirði. Inga S. Ólafsdóttir
ferðafræðingur hélt stutta
ræðu við þetta tilefni, lúðra-
sveit lék fyrir gesti og Kristal-
kórinn og stúlknakór Tónlist-

arskólans sungu.
Ruth Tryggvason afhenti Ís-

firðingum jólatréð formlega
en tréð er eins og venjulega
gjöf frá íbúum Hróarskeldu,
vinabæjar Ísafjarðar í Dan-
mörku. Þá söng karlakórinn
Ernir lagið Heims um ból,
jólasveinar brugðu á leik og
Halldór Halldórsson, bæjar-
stjóri Ísafjarðarbæjar, flutti
ávarp.

Ljósin kveikt á jólatrénu frá Hróarskeldu.

Jólasveinarnir vöktu mikla lukku hjá unga fólkinu líkt og fyrr.

Beðið eftir jólasveinunum. Lúðrasveit Tónlistarskóla Ísafjarðar lék fyrir gesti.

Fjölmenni mætti á torgsölu styrktarsjóðs Tónlistarskóla Ísafjarðar á Silfurtorgi á laugardag.
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Eins og í öðrum byggð-
um Ísafjarðarbæjar voru
jólaljósin kveikt á jólatré

bæjarins á Flateyri um
helgina. Jólasveinarnir

voru komnir á staðinn og
haldin var stutt dagskrá

eins og venjulega. Veð-
ur var gott og fjöl-

mennti fólk að trénu
en margir fóru síðan á
basarinn sem ýmis fé-

lög í Önundarfirði
stóðu fyrir í sameiningu.

Jólaljósin tendr-Jólaljósin tendr-Jólaljósin tendr-Jólaljósin tendr-Jólaljósin tendr-
uð á Flateyriuð á Flateyriuð á Flateyriuð á Flateyriuð á Flateyri
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helgarhelgarhelgarhelgarhelgardagbókindagbókindagbókindagbókindagbókin
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SjónvarpiðSjónvarpiðSjónvarpiðSjónvarpiðSjónvarpið

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

Laugardagur 14. desember kl. 16:20
EM í handbolta karla: Haukar – Ademar Leon

SýnSýnSýnSýnSýn

Miðvikudagur 11. desember kl. 19:30
Meistaradeild Evrópu: Manchester Utd. – Deportivo La Coruna

Miðvikudagur 11. desember kl. 21:40
Meistaradeild Evrópu: Borussia Dortmund – AC Milan

Fimmtudagur 12. desember kl. 19:15
Evrópukeppni félagsliða: Leeds United – Malaga

Laugardagur 14. desember kl. 12:00
Enski boltinn: Manchester United – West Ham United

Laugardagur 14. desember kl. 02:00
Hnefaleikar: Evander Holyfield – Chris Byrd

Sunnudagur 15. desember kl. 13:45
Enski boltinn: Tottenham Hotspur – Arsenal

Sunnudagur 15. desember kl. 15:55
Enski boltinn: Sunderland – Liverpool

Mánudagur 16. desember kl. 19:50
Enski boltinn: Bolton Wanderers – Leeds United

Þriðjudagur 17. desember kl. 19:50
Enski deildarbikarinn: Manchester United – Chelsea

Sportið í beinni...Sportið í beinni...

smáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáar
Föstudagur 13. desember

16.35 At
17.05 Leiðarljós
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stubbarnir (82:89)
18.25 Falin myndavél (49:60)
18.48 Jóladagatalið
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.10 Kobbi og risaferskjan. (James
and the Giant Peach) Ævintýramynd
frá 1996. Kobbi kemst yfir töfrum gædd-
ar krókódílatungur eftir að hann bjargar
lífi köngurlóar. Þá fer risaferskja að vaxa
í garðinum hjá honum og inni í henni
hitir Kobbi ýmsar furðuverur. Aðalhlut-
verk: Simon Callow, Richard Dreyfuss,
Jane Leeves, Joanna Lumley, Miriam
Margolyes, Pete Postlethwaite, Susan
Sarandon og David Thewlis .
21.30 Af fingrum fram. Jón Ólafsson
spjallar við íslenska tónlistarmenn og
sýnir myndbrot frá ferli þeirra. Gestur
hans í þættinum í kvöld er Björgvin
Halldórsson.
22.15 Útverðir. (Starship Troopers)
Bíómynd frá 1997. Myndin gerist í fram-
tíðinni og segir frá ungu fólki sem fer
beint úr herskóla að berjast við geimverur
og reyna að bjarga framtíð mannkynsins.
Aðalhlutverk: Casper van Dien og Den-
ise Richards.
00.20 Útskriftarafmælið. (Romy and
Michelle’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 og Alan Cumm-
ing. e.
01.50 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 14. desember
09.00 Morgunstundin okkar
09.02 Stubbarnir (64:90)
09.26 Malla mús (35:52)
09.33 Undrahundurinn Merlín
09.36 Póstkassinn
09.45 Fallega húsið mitt (24:30)
09.52 Lísa (13:13)
09.57 Ævintýri jólasveinsins (11:26)
10.09 Póstkassinn
10.23 Krakkarnir í stofu 402 (39:40)
10.45 Hundrað góðverk (19:20)
11.10 Kastljósið
11.30 At
12.00 Geimskipið Enterprise
12.45 Svona var það (12:27)
13.05 Mósaík
13.40 Af fingrum fram
14.25 Þýski fótboltinn. Bein útsending
frá leik í úrvalsdeildinni.
16.20 Evrópukeppnin í handbolta.
Bein útsending frá leik Hauka og Ade-
mar Leon frá Spáni í Evrópukeppni fé-
lagsliða.
17.55 Táknmálsfréttir
18.05 Enn og aftur (45:63)
18.48 Jóladagatalið
18.54 Lottó
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.40 Laugardagskvöld með Gísla
20.25 Spaugstofan
20.55 Ungur í anda. (Roommates)
Bandarísk gamanmynd frá 1995. Fjör-
gamall maður flyst inn til barnabarns
síns og setur líf þeirra beggja á annan
endann. Aðalhlutverk: Peter Falk, D.B.
Sweeney, Julianne Moore og Ellen
Burstyn.
22.45 Brenglaðar hvatir. (Twisted
Desire) Bandarísk sjónvarpsmynd frá
1996 byggð á sannri dögu. Unglings-
stúlka sannfærir fyrrverandi fanga um
að eina leiðin til að þau geti verið saman
sé að koma foreldrum hennar fyrir kattar-
nef. Aðalhlutverk: Melissa Joan Hart og
Daniel Baldwin.
00.15 Hvað angrar Gilbert Grape?
(What’s Eating Gilbert Grape?) Bíó-
mynd frá 1993. Gilbert þarf að annast
Arnie bróður sinn, sem er einhverfur, og
offitusjúklinginn móður sína og hefur
því lítinn tíma aflögu þegar ástin ber að
dyrum. Aðalhlutverk: Johnny Depp,
Leonardo di Caprio og Juliette Lewis. e.
02.15 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 15. desember
09.00 Morgunstundin okkar
09.01 Disneystundin
09.57 Ævintýri jólasveinsins (14:26)
10.22 Stundarkorn
10.30 Harry og hrukkudýrin (3:4)
10.55 Nýjasta tækni og vísindi
11.15 Spaugstofan
11.40 Laugardagskvöld með Gísla
12.25 Mósaík
13.00 Jóladagskráin
13.25 EM kvenna í handbolta. Bein
útsending frá leiknum um þriðja sætið.
15.00 Markaregn

15.50 EM kvenna í handbolta. Bein
útsending frá úrslitaleiknum.
17.35 Stellugerð. Þáttur um gerð bíó-
myndarinnar Stella í framboði.
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar
18.30 Þú uppskerð eins og þú sáir
18.48 Jóladagatalið
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Stuðmenn á stóra sviðinu. Upp-
taka frá tónleikum Stuðmanna í Þjóðleik-
húsinu nýverið.
20.45 Vesalingarnir (2:4)
22.25 Helgarsportið
22.50 Ástin ber að dyrum. (Dut yeung
nin wa) Kínversk bíómynd frá 2000.
Sagan gerist upp úr 1960 og segir frá
blaðamanni og skrifstofukonu sem laðast
hvort að öðru en þora ekki að hefja ást-
arsamband. Aðalhlutverk: Maggie Cheu-
ng og Tony Leung.

00.20 Kastljósið
00.40 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Föstudagur 13. desember
06.58 Ísland í bítið
09.00 Bold and the Beautiful
09.20 Í fínu formi
09.35 Oprah Winfrey
10.20 Ísland í bítið
12.00 Neighbours
12.25 Í fínu formi
12.40 Three Sisters (15:16)
13.05 The Education of Max
13.50 60 mínútur II
14.40 Ved Stillebækken (24:26)
15.05 Tónlist
15.35 Andrea
16.00 Barnatími Stöðvar 2
16.50 Saga jólasveinsins
17.20 Neighbours
17.45 Fear Factor 2 (3:17)
18.30 Fréttir Stöðvar 2 Bylgjunnar
19.00 Ísland í dag, íþróttir og veður
19.30 Call Me Claus. (Kallaðu mig Jóla)
Gamanmynd fyrir alla fjölskylduna.
Lucy Cullins starfar hjá sjónvarpsmark-
aði. Hún fær það hlutverk að ráða jóla-
svein til að koma fram í beinni útsend-
ingu og Nick verður fyrir valinu. Það
sem Lucy veit ekki er að Nick er alvöru-
jólasveinn og hún veit ekki heldur að
hann er að leita að eftirmanni sínum. Og
nú heldur Nick að Lucy sé rétta mann-
eskjan til að taka við hlutverki hans!
Aðalhlutverk: Whoopi Goldberg, Nigel
Hawthorne, Brian Mitchell.
21.00 Gnarrenburg (6:10)
21.50 Shiner. Dramatísk kvikmynd um
örlagaríkt kvöld í lífi umboðsmannsins
Billys Simpsons. Hann gengur undir við-
urnefninu Shiner og hefur atvinnu af því
að koma boxurum á framfæri. Shiner
hefur gengið illa að undanförnu en í
kvöld treystir hann því að gæfan snúist
honum í vil. Sonur hans, hinn efnilegi
Eddie, stígur í hringinn og Shiner hefur
veðjað öllum sínum peningum á strákinn.
Aðalhlutverk: Michael Caine, Martin
Landau, Frances Barber.
23.30 Unbreakable. (Ódrepandi)
Magnaður tryllir um öryggisvörð sem
klárlega er undir verndarvæng æðri mátt-
arvalda. David Dunn komst einn lífs af
eftir hræðilegt lestarslys skammt frá Fíla-
delfíu. 131 fórst í slysinu og björgun
Dunns var algert kraftaverk. Og sú stað-
reynd að Dunn fékk ekki einu sinni mar-
blett er mönnum hulin ráðgáta. Hér býr
eitthvað mjög dularfullt að baki.  Aðal-
hlutverk: Bruce Willis, Samuel L. Jack-
son, Robin Wright, Spencer Treat Clark.
01.15 Forbidden Sins. (Syndir elskhuga)
Spennumynd um lögfræðinginn Maur-
een Doherty sem flækist í vafasöm mál.
Maureen, sem er fráskilin, á í ástarsam-
bandi við meintan morðingja og það
vekur áleitnar spurningar.  Aðalhlutverk:
Shannon Tweed, Corby Timbrook,
Timothy Vahle.
02.50 Fear Factor (3:9)
03.35 Ísland í dag, íþróttir og veður
04.00 Tónlistarmyndbönd

Laugardagur 14. desember
08.00 Barnatími Stöðvar 2
08.35 Saga jólasveinsins

09.00 Barnatími Stöðvar 2
09.55 Beethoven´s Third
11.25 Friends I (23:24)
11.50 Bold and the Beautiful
13.35 Viltu vinna milljón?
14.20 Alltaf í boltanum. Vandaður þátt-
ur þar sem breskir boltaspekingar fjalla
um leiki helgarinnar og skyggnast á bak
við tjöldin.
14.45 Enski boltinn
17.10 Sjálfstætt fólk.
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Lottó
19.00 Ísland í dag, íþróttir og veður

19.30 Dharma og Greg (5:24)
20.00 Spin City (17:22)
20.30 Evolution. (Framtíðin) Bráð-
skemmtileg vísindaskáldsaga. Slökkvi-
liðsmaðurinn Wayne Grey verður vitni
að stjörnuhrapi í Arizona. Daginn eftir
mæta kennararnir Ira og Harry á staðinn
og sjá þá loftstein sem við nánari skoðun
virðist fullur af lífi! Þetta er allt saman
mjög spennandi en fljótlega fara að renna
tvær grímur á alla nærstadda. Geimver-
unum fjölgar ógnarhratt og nú er úr
vöndu að ráða. Aðalhlutverk: David Duc-
hovny, Julianne Moore, Orlando Jones,
Seann William Scott.
22.10 Rush Hour 2. (Á fullri ferð 2)
Hasargrínmynd af bestu gerð. Lee rann-
sóknarlögga er kominn aftur á heima-
slóðir í Hong Kong. Hann eltist nú við
glæpaforingja sem er grunaður um að
hafa myrt tvo menn í bandaríska sendi-
ráðinu. Kjaftaskurinn James Carter er
Lee innan handar en þvælist frekar fyrir
heldur en hitt. Bandaríska löggan virðist
nefnilega hafa meiri áhuga á flottum
píum og partíum heldur en að leysa flókið
sakamál. Aðalhlutverk: Jackie Chan,
Chris Tucker, John Lone, Ziyi Zhang.
23.40 Forces of Nature. (Náttúruöflin)
Rómantísk grínmynd um Ben Holmes
sem er að fara að gifta sig. Flugvélin sem
átti að færa hann í brúðarfaðminn bilar
hins vegar svo hann verður að leigja bíl
til þess að komast á leiðarenda. Svo
skemmtilega vill til að aðlaðandi sérvitr-
ingur að nafni Sarah er einmitt að fara
sömu leið. Þau leggja því upp í fjörugt
ferðalag þar sem gengur á ýmsu. Þau
dragast hvort að öðru og standa brátt
frammi fyrir erfiðri ákvörðun.  Aðalhlut-
verk: Maura Tierney, Sandra Bullock,
Ben Affleck.
01.20 Tinseltown. (Bíóborgin) Svört
kómedía um félagana Tiger og Max.
Þeir eru komnir til Hollywood og ætla
að slá í gegn en líkurnar á að draumar
þeirra rætist eru hverfandi. Tiger er að
því kominn að gefast upp og halda aftur
heim en þá verða þeir vitni að uppákomu
sem gjörbreytir gangi mála og vekur
nýja von í brjósti þeirra.  Aðalhlutverk:
Tom Wood (II), Arye Gross, Ron Perl-
man, Kristy Swanson.
02.45 Tónlistarmyndbönd

Sunnudagur 15. desember
08.00 Barnatími Stöðvar 2
09.35 Saga jólasveinsins
10.00 Barnatími Stöðvar 2
11.35 Greg the Bunny (13:13)
12.00 Neighbours
13.50 60 mínútur
14.35 Land og Synir. Land og synir eru
í hópi allra vinsælustu hljómsveita lands-
ins. Hreimur og félagar hafa starfað sam-
an um nokkurra ára skeið og sent frá sér
hvern smellinn á fætur öðrum. Happy
Endings heitir nýjasta geislaplata sveitar-
innar en öll lögin eru flutt á ensku. Er-
lendir aðilar komu að útgáfu plötunnar
en kannski verða Land og synir næsta ís-
lenska hljómsveitin til að öðlast heims-
frægð.
15.15 Major League: Back to the Minors
16.50 Einn, tveir og elda
17.15 Andrea

17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.00 Ísland í dag, íþróttir og veður
19.30 Viltu vinna milljón?
20.20 Sjálfstætt fólk
20.50 Cradle Will Rock. (Listin til
fólksins) Sannsöguleg kvikmynd. Í
kreppunni í Bandaríkjunum styrktu yfir-
völd leiklist. Með því var leikurum sköp-
uð atvinna og almenningi gafst kostur á
að sjá sýningar á viðráðanlegu verði.
Sannarlega framtak til eftirbreytni en
því miður náðu afskipti stjórnvalda mun
lengra en það. Hér segir frá atburðum
árið 1936 þegar stöðva átti tiltekna sýn-
ingu sökum þess að pólitískur boðskapur
hennar var ekki öllum að skapi.  Aðal-
hlutverk: Hank Azaria, Rubén Blades,
Joan Cusack, John Cusack.
23.05 60 mínútur
23.50 Tea with Mussolini. (Te með
Mussolini) Ungur, ítalskur drengur er
alinn upp af enskri konu búsettri á Ítalíu
þegar Mussolini er við völd. En þegar
seinni heimsstyrjöldin brýst út skipast
veður í lofti og erlendir ríkisborgarar
eiga fótum sínum fjör að launa. Myndin
er byggð á endurminningum leikstjórans

Francos Zeffirellis.  Aðalhlutverk: Cher,
Lily Tomlin, Maggie Smith, Joan Plow-
right, Judi Dench.
01.45 Silent Witness (5:6) (Þögult vitni)
Kona finnst látinn á heimili sínu skotin
af stuttu færi í höfuðið. Lögreglan telur
að um sjálfsmorð sé að ræða en Sam Ry-
an er því ekki sammála.
02.35 Tónlistarmyndbönd

Föstudagur 13. desember
18.00 Sportið með Olís
18.30 Trans World Sport
19.30 Alltaf í boltanum
20.00 South Park 6 (10:17)
20.30 Harry Enfield´s Brand Spank
21.00 Haunted. (Reimleikar) Sígild
draugasaga frá leikstjóranum Lewis Gil-
bert en frægustu myndir hans eru án efa
Educating Rita og The Spy Who Loved

Til sölu er Artic Cat ZRT 800
vélsleði, árg. 95, ekinn 4 þús.
km. Ásett verð kr. 450.000.
Kerra fylgir ekki. Upplýsingar í
síma 863 6944.

Þorláksmessuskata og hnoðmör!
Bjóðum úrvals kæsta tinda-
bykkju og ekta vesfirskan hnoð-
mör fyrir Þorláksmessuna. Pönt-
unarsímar: 897 6702 og 861
8652. Lionsklúbbur Önundar-
fjarðar.

Óska eftir að kaupa stiga. Uppl.
í síma 893 5789.

Til sölu er Toyota Corolla XLI
árg. 1995, ekinn 85 þús. km.
CD-box og sex hátalarar, álfelg-
ur. Verð kr. 460 þús. Uppl. í
síma 899 0724.

Þrír kettlingar fást gefins, fæddir
16. október. Kassavanir. Uppl.
í síma 456 5022 og 847 0404.

Til sölu er húseignin að Fjarðar-
stræti 13 á Ísafirði. Fallegt hús
á besta stað á eyrinni. Í húsinu
eru þrjár íbúðir sem auðvelt er
að breyta í eina stóra. Stór bíl-
skúr og fallegur garður. Uppl. í
síma 864 1341. Valur.

Rjúpur til sölu. Upplýsingar í
síma 868 4080.

Til sölu er MMC L-300 árg.
1988 í góðu lagi. Sumar- og
vetrardekk. Upplýsingar í síma
868 4080.

Óska eftir fiskabúri, gefins eða
fyrir lítinn pening. Upplýsingar
í síma 456 5151.

Rimlabarnarúm, tveir litlir stál-
vaskar og ca 4m² af flísum fást
gefins. Uppl. í síma 862 9868.

Til leigu er herbergi miðsvæðis
í Hafnarfirði með sér inngangi
og aðgangi að baði. Gott fyrir
sólafólk. Uppl. í símum 555
4426 og 695 3444.

Til leigu er 3ja herb. íbúð á
besta stað á eyrinni á Ísafirði.
Uppl. í síma 864 1341.

Óska eftir 3-4ra herb. íbúð á
leigu, helst í Holtahverfi. Uppl.
gefur Óli í síma 820 8284.

Kassavanir kettlingar fást gefins.
Uppl. í síma 456 4292.

Til sölu er MMC Space Wagon
árg. 1987. Nýskoðaður. Verð
kr. 57 þús. Upplýsingar í síma
864 3178.

Óska eftir litlu stofuborði og
fjórum stólum. Má alveg þarfn-
ast smá viðgerðar og vera gam-
alt. Uppl. í símum 456 5333
og 8999 8733 eftir kl. 18.

Subaru Legacy árg. 99 (nýja
útlitið), ekinn um 70 þús. km
er til sölu eða fæst í skiptum fyr-
ir t.d. góðan óbreyttan dísel
Pajero árg. 1998 eða LandCrui-
ser árg. 1997-98. Upplýsingar
í síma 456 3170.

Óska eftir píanói til kaups. Uppl.
í síma 896 4636 og 456 4640.

Umboðs-
maðurinn

Michael
Caine

Shiner er dramatísk kvik-Shiner er dramatísk kvik-Shiner er dramatísk kvik-Shiner er dramatísk kvik-Shiner er dramatísk kvik-
mynd um örlagaríktmynd um örlagaríktmynd um örlagaríktmynd um örlagaríktmynd um örlagaríkt
kvöld í lífi umboðs-kvöld í lífi umboðs-kvöld í lífi umboðs-kvöld í lífi umboðs-kvöld í lífi umboðs-

mannsins Billy Simpsonmannsins Billy Simpsonmannsins Billy Simpsonmannsins Billy Simpsonmannsins Billy Simpson
sem Stöð 2 sýnir kl.sem Stöð 2 sýnir kl.sem Stöð 2 sýnir kl.sem Stöð 2 sýnir kl.sem Stöð 2 sýnir kl.
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Billy gengur undir viður-Billy gengur undir viður-Billy gengur undir viður-Billy gengur undir viður-Billy gengur undir viður-
nefninu Shiner og hefurnefninu Shiner og hefurnefninu Shiner og hefurnefninu Shiner og hefurnefninu Shiner og hefur
atvinnu af því að komaatvinnu af því að komaatvinnu af því að komaatvinnu af því að komaatvinnu af því að koma

boxurum á framfæri.boxurum á framfæri.boxurum á framfæri.boxurum á framfæri.boxurum á framfæri.
Shiner gefur gengið illaShiner gefur gengið illaShiner gefur gengið illaShiner gefur gengið illaShiner gefur gengið illa

að undanförnu en í kvöldað undanförnu en í kvöldað undanförnu en í kvöldað undanförnu en í kvöldað undanförnu en í kvöld
treystir hann því aðtreystir hann því aðtreystir hann því aðtreystir hann því aðtreystir hann því að

gæfan snúist honum ígæfan snúist honum ígæfan snúist honum ígæfan snúist honum ígæfan snúist honum í
vil. Aðalhlutverk leikurvil. Aðalhlutverk leikurvil. Aðalhlutverk leikurvil. Aðalhlutverk leikurvil. Aðalhlutverk leikur

Michael Caine.Michael Caine.Michael Caine.Michael Caine.Michael Caine.

– dagblað á netinu!

bb.is
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veðriðveðriðveðriðveðriðveðrið
Horfur á fimmtudag:

Suðaustlæg átt 5-13 m/s,
hvassast vestan til. Skýj-
að með köflum, en dálítil
rigning sunnan- og vest-
anlands. Hiti 0 til 8 stig.

Horfur á föstudag:
Suðaustlæg átt 5-13 m/s,
hvassast vestan til. Skýj-
að með köflum, en dálítil
rigning sunnan- og vest-
anlands. Hiti 0 til 8 stig.

Horfur á laugardag:
Austlæg átt 10-15 m/s og

rigning um landið sunnan-
vert, en hægari vindur og

úrkomulítið norðantil.
Hiti 3 til 9 stig.

Horfur á sunnudag:
Suðlæg átt og víða rign-
ing eða slydda, einkum

sunnan- og vestantil. Lítið
eitt kólnandi veður.

Horfur á mánudag:
Breytileg átt og úrkomu-

lítið. Hiti 0 til 6 stig.

Me. Hér segir frá dulsálfræðingnum Dav-
id Ash sem er falið að rannsaka furðulega
atburði í Edbrook House. Þar hittir hann
fyrir Christinu Mariell sem er fullkominn
jafnoki prófessorsins. Hún er fögur, sjálf-
stæð og heillandi enda fellur David sam-
stundis fyrir henni.  Aðalhlutverk: Aidan
Quinn, Anthony Andrews, John Gielgud,
Kate Beckinsale.
22.45 Kickboxer 4. (Sparkboxarinn 4)
Bardagakappinn David Sloan er enn á
ferð og í þessari hörkuspennandi slags-
málamynd sýnir hann allar sínar bestu
hliðar. Andstæðingur hans, Tong Po,
drap báða bræður hans og hafði eigin-
konu hans á brott með sér. Að auki sá
Tong Po til þess að Sloan var færður í
fangelsi. En nú hefur bardagakappinn
öðlast frelsi og hefur margar ástæður til
að leita hefnda. Aðalhlutverk: Sasha
Mitchell, Kamel Krifia, Brad Thornton.
00.15 Rescuing Desire. (Út úr skápnum)
Athyglisverð kvikmynd þar sem sam-
kynhneigð kemur við sögu. Toni er á
ákveðnum krossgötum. Hún er að kom-
ast á miðjan aldur og uppgötvar þá nýjar
tilfinningar. Fram til þessa hefur aldrei
hvarflað að Toni að hún væri samkyn-
hneigð en nú verður hún að takast á við
þessar nýju tilfinningar og vinna úr sín-
um málum. Aðalhlutverk: Melinda
Mullins, Tamara Tunie, Caitlin Dulany.
02.10 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 14. desember
12.00 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Manchester United og West Ham.
17.00 Toppleikir
18.50 Lottó
19.00 PSI Factor (13:22)
20.00 MAD TV
21.00 Steel Sharks. (Stálhákarlar)
Bandarískum sérfræðingi í eiturefnaher-
naði er rænt og úrvalsdeild flotans er
send inn á óvinasvæði til að bjarga hon-
um. Þessum köppum tekst undir dyggri
stjórn Bills McKays að frelsa vísinda-
manninn en þegar þeir snúa aftur til kaf-
báts síns ganga þeir í gildru. Þeir eru
teknir um borð í óvinakafbát og eru nú
orðnir gíslar í milliríkjadeilum.  Aðalhlut-
verk: Gary Busey, Billy Dee Williams,
Billy Warlock.
22.40 Vicious Lips. (Pönksveitin) Ein
áhugaverðasta kvikmynd níunda áratug-
arins þar sem leikstjórinn Albert Pyun
fer ótroðnar slóðir. Aðalsöguhetjurnar
eru meðlimir pönksveitar sem er við það
að slá í gegn. Stóra tækifærið kemur á
ónefndum klúbbi sem er bókstaflega í
órafjarlægð. Aðalhlutverk: Dru-Anne
Perry, Anthony Kentz, Gina Calabrese.
00.00 Hnefaleikar-Evander Holyfield.
Útsending frá hnefaleikakeppni í Atlant-
ic City.
02.00 Hnefaleikar-Evander Holyfield.
(Evander Holyfield - Chris Byrd) Bein
útsending frá hnefaleikakeppni í Atlantic
City. Á meðal þeirra sem mætast eru Ev-
ander Holyfield, fyrrverandi heims-
meistari í þungavigt, og Chris Byrd.
05.00 Dagskrárlok og skjáleikur

Sunnudagur 15. desember
10.45 Hnefaleikar-Evander Holyfield
13.45 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Tottenham Hotspur og Arsenal.
15.55 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Sunderland og Liverpool.
18.00 Meistaradeild Evrópu
19.00 Trans World Sport
20.00 Rejseholdet (11:16)
21.00 Paradise Road. (Með sigursöng)
Sannsöguleg kvikmynd. Þegar Japanar
lögðu undir sig Singapúr árið 1942 var
fjöldi kvenna og barna settur í fangabúð-
ir. Hér segir af konum sem hrósuðu happi

yfir að hafa haldið lífi en þær vissu ekki
að martröðin var rétt að byrja. Þessar
ólíku konur urðu að reiða sig hver á
aðra til þess að halda styrk sínum og
lifa af ömurlega vist í fangabúðunum.
Aðalhlutverk: Glenn Close, Frances
McDormand, Pauline Collins, Cate
Blanchett.
23.00 Beautiful Thing. (Vinir í varpa)
Jamie, Ste og Leah búa öll í sama hverf-
inu í London og eyða sumrinu saman.
Þau eiga öll við vandamál að stríða:
Jamie er utanveltu í skólanum, Ste geng-
ur vel þar en heima hjá honum eru
miklir erfiðleikar og Leah hefur verið
rekin úr skóla og er alveg sama. Nótt
eina lendir Ste í því að faðir hans og
bróðir misþyrma honum og hann leitar
á náðir Jamie vinar síns. Nóttin hefur
afdrifaríkar afleiðingar fyrir þá báða.
Aðalhlutverk: Scott Neal, Tameka
Empson, Glen Berry.
00.30 Dagskrárlok og skjáleikur

rískra hæstaréttardómara sem þurfa að
kljást við helstu siðferðileg vandamál
samtímans og eru örlagavaldar í lífum
margra.
20:00 Jamie Kennedy Experiment.
Jamie Kennedy er uppistandari af guðs
náð en hefur nú tekið til við að koma fólki
í óvæntar aðstæður og fylgjast með við-
brögðum þeirra. Og allt að sjálfsögðu
tekið upp á falda myndavél.
20:30 Baby Bob -  Nýtt
21:00 Popppunktur
22:00 Law & Order CI (e) Í þessum
þáttum er fylgst með störfum lögreglu-
deildar í New York en einnig með glæpa-
mönnunum sem hún eltist við Áhorfendur
upplifa glæpinn frá sjónarhorni þess sem
fremur hann og síðan fylgjast þeir með
refskákinni sem hefst er lögreglan reynir
að finna þá.
22:50 Law & Order SVU (e)
23:40 Tvöfaldur Jay Leno (e)

Sunnudagur 15. desember
12:30 Silfur Egils.  Silfur Egils hefur
fest sig í sessi sem mikils metinn vettvang-
ur pólitískrar og málefnalegrar umræðu
og hefur frá upphafi verið einn umtalað-
asti sjónvarpsþáttur landsins; skemmti-
legur og óháður. Hann hefur nú göngu
sína á ný, fjórða veturinn í röð og verður
í vetur boðið upp á ýmsar nýjungar.
14:00 The Drew Carrey Show (e)
14:30 The King of Queens (e)
15:00 Charmed (e)
16:00 Judging Amy (e) Hinir vinsælu
þættir um fjölskyldumáladómarann Amy
Gray snúa aftur á skjáinn í haust og fáum
við að njóta þess að sjá Amy, Maxine,
Peter og Vincent kljást við margháttuð
vandamál í bæði starfi og leik.
17:00 Innlit/útlit (e) Innlit/útlit snýr aft-
ur á SKJÁEINUM, fjórða veturinn í röð.
Valgerði Matthíasdóttur til halds og traust
verður sem fyrr Friðrik Weisshappel og
nýr liðsmaður þáttarins er Kormákur Geir-
harðsson, fyrrum stórkaupmaður í Herra-
fataverslun Kormáks og Skjaldar. Eins
og áður verður fjallað um hús og híbýli
Íslendinga heima og erlendis, fasteignir,
hönnun, arkitektúr, skipulagsmál og
fleira.
18:00 Guinnes world records (e)
19:00 Girlfriends (e)
19:30 Cybernet
20:00 Spy TV. Umsjónarmenn SpyTV
leiða venjulegt fólk í smellnar og óvæntar
gildrur, taka upp bráðfyndin viðbrögð
þeirra og sýna okkur.
20:30 Will & Grace.  Hommavinirnir
hugumstóru, Jack og Will elda enn grátt
silfur saman með dyggri aðstoð Grace og
Karen.
21:00 The Practice.  Margverðlaunað
lagadrama framleitt af David E. Kelley
sem fjallar um líf og störf verjendanna  á
stofunni Donnell, Young, Dole & Fruitt
og andstæðing þeirra saksóknarann Helen
Gamble sem er jafn umfram um að koma
skjólstæðingum verjendanna í fangelsi
og þeim er að hindra það.
21:45 Silfur Egils (e)  Silfur Egils hefur
fest sig í sessi sem mikils metinn vettvang-
ur pólitískrar og málefnalegrar umræðu
og hefur frá upphafi verið einn umtalað-
asti sjónvarpsþáttur landsins  skemmti-
legur og óháður
23:15 Popppunktur (e)
00:00 Temptation Island  (e)

Föstudagur 13. desember
18:00 Cybernet (e)
18:30 Popppunktur (e)
19:30 Dateline. Dateline er margverð-
launaður, fréttaskýringaþáttur á dagskrá
NBC sjónvarpsstöðvarinnar í Banda-
ríkjunum. Þættirnir hafa unnið til fjölda
viðurkenninga og eru nær alltaf á topp
20 listanum í Bandaríkjunum yfir áhorf
í sjónvarpi. Stjórnendur þáttarins eru
allir mjög þekktir og virtir fréttamenn
eins og Tom Brokaw, Stone Phillips og
Maria Shriver.
20:30 Girlfriends. Gamanþáttur um
fjórar vinkonur sem láta sér ekki allt
fyrir brjósti brenna og neita alfarið að
skrifa upp á að konur sér konum verstar.
20:55 Haukur í horni. Haukur Sig-
urðsson í horni spyr fólkið á götunni
skemmtilegra spurninga um það sem
flestir ættu að vita en hafa kannski
gleymt. Viðmælendur koma Hauki
sífellt á óvart, þeir hörðustu snúa vörn
og gera sér lítið fyrir og reka Haukinn á
gat... Á næstunni mun Haukur brydda
upp á ýmsum nýjungum
21:00 Charmed. Þokkanornirnar þrjár
eru umsetnar af illum öndum og öðrum
verum frá handanheiminum en meðan
þær standa saman er öllu hægt að bjarga.
22:00 Djúpa laugin.
23:00 Will & Grace (e)
00:00 CSI (e) Lokaþáttur
00:50 Jay Leno (e)

Laugardagur 14. desember
12:30 Mótor (e)
13:00 Dateline (e)
13:50 Jay Leno (e)
14:40 Ladies Man (e)
15:05 Jamie Kennedy Experiment
15:35 Spy TV (e)
16:00 Djúpa laugin (e)
17:00 Survivor 5 (e) Vinsælasti raun-
veruleikaþáttur heims snýr aftur og nú
færist leikurinn til Tælands. 16 manns
munu setjast að á djöflaeyjunni Taratuo
sem áður geymdi fanga af verstu gerð
og há þar baráttu við veður vond, hættu-
leg.
18:00 Fólk – með Sirrý (e)
19:00 First Monday (e) Hinir frægu
leikarar James Garner, Joe Mantegna
og Charles Durning prýða þessa vönd-
uðu þætti um vandasamt starf banda-

afmæliafmæliafmæliafmæliafmæli

Þorbjörn J. Sveinsson,
slökkviliðsstjóri Ísafjarð-

arbæjar verður 50 ára,
sunnudaginn 15. desem-

ber nk. Hann og eiginkona
hans, Bergdís Sveinsdótt-

ir, taka á móti vinum og
samstarfsfólki í Tjöruhús-
inu í Neðstakaupstað frá

kl. 18-23 á afmælisdaginn.

kirkjakirkjakirkjakirkjakirkja
Ísafjarðarkirkja:

 Foreldrasamvera á  morg-
un, fimmtudag kl. 10:30 -

12:00. Fjöl-skylduguðs-
þjónusta á sunnudag kl.

11:00 með þátttöku
kirkjuskólans.

Flateyrarkirkja:
Bænastund kl. 17:15 á

fimmtudag, kirkjuskóli kl.
13:30 á laugardag og að-

ventukvöld kl.20:30 á
mánudag.

bb.is – þessi
eini

sanni!
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Grænlands-Grænlands-Grænlands-Grænlands-Grænlands-
hátíð að árihátíð að árihátíð að árihátíð að árihátíð að ári
Áformað er að halda
Grænlandshátíð á Flat-
eyri dagana 10.-14. júlí á
næsta ári. Að henni
munu Önfirðingafélagið
og Grænlandsvinafélagið
standa, auk Benedikte
Thorsteinsson, fyrrver-
andi félagsmálaráðherra
Grænlands. Lýður Árna-
son læknir á Flateyri hef-
ur ritað menningarmála-
nefnd Ísafjarðarbæjar og
reifað þessar hugmyndir
og óskað eftir viðbrögð-
um og samstarfi við bæj-
aryfirvöld. „Menningar-
málanefnd telur verkefn-
ið vera jákvætt fyrir okk-
ar samfélag í Ísafjarðar-
bæ og óskar eftir upplýs-
ingum um hvað verður“,
segir í bókun nefndar-
innar.

Fjörutíu börnFjörutíu börnFjörutíu börnFjörutíu börnFjörutíu börn
vilja syngjavilja syngjavilja syngjavilja syngjavilja syngja
Mikill áhugi virðist vera
meðal barna fyrir hlut-
verkum í söngleiknum
Söngvaseið eða „Sound
of Music“ sem færður
verður upp á Ísafirði í
vetur. Um 40 börn úr
fjórum árgöngum sungu
fyrir hóp dómara í leik-
prófunum í Hömrum í
síðustu viku en einungis
var verið að leita að fjór-
um leikurum. Mun lagið
Maístjarnan einkum hafa
verið vinsælt meðal barn-
anna. Að sögn Greips
Gíslasonar, stjórnar-
manns í Litla leikklúbbn-
um á Ísafirði, var þarna
margt hæfileikaríkra
barna en nokkur þeirra
munu þó hafa skarað
fram úr. „Margir sam-
verkandi þættir þurfa að
vera til staðar, svo sem
stærð, sönghæfileikar,
leikhæfileikar og jafnvel
útlit“, segir Greipur.

Húsnæðis-Húsnæðis-Húsnæðis-Húsnæðis-Húsnæðis-
mál í skoðunmál í skoðunmál í skoðunmál í skoðunmál í skoðun
Bæjarráð Bolungarvíkur
hefur falið bæjarstjóra
að kanna stöðu húsnæð-
ismála fyrirtækisins
VoiceEra sem hefur ekki
staðið í skilum með leigu
af húsnæði sínu í Árseli.
Bærinn er eigandi hús-
næðisins og hefur ekki
getað ráðstafað því þar
sem húsnæðinu hefur
ekki verið skilað þrátt
fyrir að starfsemi Voice-
Era hafi legið niðri.

Verslunin Jón og Gunna flytur úr Ljóninu í gamla Kaupfélagshúsið við AusturvegVerslunin Jón og Gunna flytur úr Ljóninu í gamla Kaupfélagshúsið við AusturvegVerslunin Jón og Gunna flytur úr Ljóninu í gamla Kaupfélagshúsið við AusturvegVerslunin Jón og Gunna flytur úr Ljóninu í gamla Kaupfélagshúsið við AusturvegVerslunin Jón og Gunna flytur úr Ljóninu í gamla Kaupfélagshúsið við Austurveg

„Alsælar og ánægðar að„Alsælar og ánægðar að„Alsælar og ánægðar að„Alsælar og ánægðar að„Alsælar og ánægðar að
hafa getað flutt fyrir jól“hafa getað flutt fyrir jól“hafa getað flutt fyrir jól“hafa getað flutt fyrir jól“hafa getað flutt fyrir jól“

„Þetta lofar mjög góðu.
Byrjunin er frábær. Það voru
komnir gestir strax og við
opnuðum kl. 10 á laugar-
dagsmorgun“, segir Sigríð-
ur Sigurjónsdóttir, annar
eigenda fataverslunarinnar
Jóns og Gunnu á Ísafirði.
Verslunin var opnuð í ný-
innréttuðu húsnæði að Aust-
urvegi 2 eftir flutning innan
úr Ljóni á Skeiði.

„Fólkið kemur í stríðum
straumum að bjóða okkur
velkomnar í miðbæinn. Við
erum alsælar og ánægðar
að hafa getað flutt fyrir jól“,

segir Sigríður. Flutningurinn
gekk greiðlega og amstrið við
hann var „hæfilega mikið“,
segir Sigríður. „Við vorum að
um nóttina og komum aftur
snemma um morguninn.“

Nýja húsnæðið hjá Jóni og
Gunnu er að austanverðu á
jarðhæðinni, beint á móti Skó-
verslun Leós. Plássið er tæpir
hundrað fermetrar og nokkru
rýmra en áður var. Eigendur
eru þær Anna Guðrún Sigurð-
ardóttir og Sigríður Sigurjóns-
dóttir og starfsmaður í versl-
uninni auk þeirra er Ingibjörg
Kjartansdóttir. Við opnun verslunarinnar á nýja staðnum: Sigríður, Ingibjörg og Anna Guðrún.

AIP-flughandbók FlugmálastjórAIP-flughandbók FlugmálastjórAIP-flughandbók FlugmálastjórAIP-flughandbók FlugmálastjórAIP-flughandbók Flugmálastjórnar um íslenska flugvellinar um íslenska flugvellinar um íslenska flugvellinar um íslenska flugvellinar um íslenska flugvelli

Reglur um flug að degi tilReglur um flug að degi tilReglur um flug að degi tilReglur um flug að degi tilReglur um flug að degi til
ekki strangari á Ísafirðiekki strangari á Ísafirðiekki strangari á Ísafirðiekki strangari á Ísafirðiekki strangari á Ísafirði

Gildandi reglur varðandi
flug um Ísafjarðarflugvöll eru
ekki strangari en gengur og
gerist annars staðar á landinu,
nema að því leyti að næturflug
er að mestu óheimilt. Í AIP-
flughandbók Flugmálastjórn-
ar kemur fram að á Ísafjarðar-
flugvelli sé lágmarks skyggni
fimm kílómetrar ef flogið er á
meira en 140 hnúta (255 km)
hraða en annars þrír kílómetr-
ar. Lágmarks skýjahæð er

1.500 fet (460 metrar). Sömu
reglur gilda um aðra flugvelli
þar sem ekki eru starfandi
flugumferðarstjórar. Í reglum
Flugmálastjórnar um Ísafjarð-
arflug að degi til er ekki talað
um hámarks vindhraða eða
ákveðna vindstefnu sem valdi
því að óheimilt sé að fljúga.

Aftur á móti er flugrekend-
um gert að skila inn flugrekstr-
arhandbókum sem innihalda
vinnureglur um hámarks vind-

hraða úr ákveðnum stefnum,
svokallaðar vindrósir. Þá er
þeim tilmælum beint til allra
flugmanna að þeir sýni aðgát
þegar vindur stendur af Erni
eða Eyrarfjalli.

Strangar reglur gilda um
flug um Ísafjarðarflugvöll að
nóttu til. Þegar sól situr lægra
en 6 gráðum undir sjóndeild-
arhring er óheimilt að lenda á
Ísafjarðarflugvelli. Brottflug
er heimilt undir ákveðnum

kringumstæðum og gilda þá
eftirfarandi skilyrði: Taka
verður á loft eftir braut út
fjörðinn, skyggni verður að
vera 7 kílómetrar og skýjahæð
að lágmarki 1.500 metrar, auk
þess sem hámarksvindhraði
er 10-30 hnútar, allt eftir því
úr hvaða átt vindurinn blæs.

Þess ber að geta að þegar
um neyðarflug (sjúkraflug) er
að ræða, gilda engar af ofan-
greindum reglum.Ísafjarðarflugvöllur.

Frumvarp fjárhagsáætlunar 2003 fyrir Ísafjarðarbæ lagt fram til fyrri umræðuFrumvarp fjárhagsáætlunar 2003 fyrir Ísafjarðarbæ lagt fram til fyrri umræðuFrumvarp fjárhagsáætlunar 2003 fyrir Ísafjarðarbæ lagt fram til fyrri umræðuFrumvarp fjárhagsáætlunar 2003 fyrir Ísafjarðarbæ lagt fram til fyrri umræðuFrumvarp fjárhagsáætlunar 2003 fyrir Ísafjarðarbæ lagt fram til fyrri umræðu

Haldið áfram að greiða niður skuldirHaldið áfram að greiða niður skuldirHaldið áfram að greiða niður skuldirHaldið áfram að greiða niður skuldirHaldið áfram að greiða niður skuldir
Frumvarp fjárhagsáætlunar

2003 fyrir Ísafjarðarbæ og
stofnanir hans var lagt fram
til fyrri umræðu á bæjarstjórn-
arfundi síðdegis í síðustu
viku. Niðurstöður frumvarps-
ins eru að heildartekjur bæjar-
sjóðs og stofnana hans eru
áætlaðar 1.880 milljónir króna
en heildargjöld 1.917 millj-
ónir. Þar af eru fjárfestingar
og sérstök viðhaldsverkefni
153 mkr. Laun eru áætluð 867
mkr., vöru- og þjónustukaup

768 mkr., framlög, styrkir og
fleira 176 mkr. og fjármagns-
gjöld að frádregnum fjár-
magnstekjum 47 mkr. Afborg-
anir lána eru áætlaðar 189
mkr. og eigin fjármögnun og
nýjar lántökur 226 mkr.

Til framkvæmda og greið-
slu afborgana og fjármagns-
kostnaðar skilar reksturinn
165 milljónum króna. Skatt-
tekjur á árinu nema 1.105
milljónum. Almennar rekstr-
artekjur verða 775 mkr. en

rekstrarútgjöld 1.764 mkr. Um
116 milljónir króna eru því til
ráðstöfunar til fjárfestinga og
afborgana lána. Þeir mála-
flokkar sem mest taka til sín í
rekstri eru fræðslumál með
554 mkr., æskulýðs- og
íþróttamál 101 mkr., félags-
þjónusta 88 mkr., umhverfis-
mál og almannavarnir 122
mkr., sameiginlegur kostnað-
ur 108 mkr. og menningarmál
42 mkr.

Alls er gert ráð fyrir 153

mkr. í fjárfestingar og meiri-
háttar viðhaldsverkefni. Hel-
stu verkefnin eru að lokið
verður við endurbætur og við-
gerðir á Safnahúsinu við
Eyrargötu, auk þess sem bún-
aður verður keyptur. Lokið
verður við utanhússfram-
kvæmdir á Hlíf, íbúðum aldr-
aðra, og hönnun nýs skóla-
húsnæðis Grunnskólans á Ísa-
firði. Fjármagn er ætlað til
hafnarframkvæmda og at-
vinnumála í tengslum við fyr-

irhugaða stofnun eignarhalds-
félags. Fjármagn til íþrótta-
mála er aukið vegna fram-
kvæmda sem fyrirhugaðar eru
en eftir er að taka endanlega
ákvörðun um. Auk þessa er
að áætlað fyrir ýmsum smærri
framkvæmdum.

Gert er ráð fyrir að greiða
189 milljónir króna í afborg-
anir langtímalána en nýjar lán-
tökur eru áætlaðar 40 milljónir
króna. Lán verða því greidd
niður um 149 milljónir króna.


