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Gleðilega hátíð!

Falleg jólaskreyting að Brekkugötu 53 á Þingeyri.
Ljósmynd: Halldór Sveinbjörnsson

Elvar Logi Hannesson leik-
ari, ætlar að lesa Jólaævintýri
Charles Dickens á Langa
Manga á Ísafirði á Þorláks-
messu. Ágóðinn mun renna
til Hallfríðar Friðriksdóttur
sem missti aleigu sína í bruna
nú á dögunum og mun Svæðis-
skrifstofa málefna fatlaðra að-
stoða Hallfríði við kaup á hús-
búnaði.

Lesturinn á Þorláksmessu
hefst kl. 16 og er áætlað að

honum ljúki um kl. 20. Gestum
gefst kostur á að styrkja verk-
efnið á meðan á lestrinum
stendur en einnig hefur verið
stofnaður reikningur í nafni
skrifstofunnar hjá Sparisjóði
Vestfirðinga nr. 1128-05-1190
með kennitölu 640780-0109.

Þetta er í þriðja sinn sem
Elvar Logi les Jóladraum á
Þorláksmessu og hefur ágóð-
inn alltaf runnið til góðs mál-
efnis, síðast til MND félagsins.

Jóladraumur á
Þorláksmessu

Kaupmenn í miðbæ Ísa-
fjarðar virðast almennt vera á
því að jólaverslun hafi farið
seinna af stað en undanfarin
ár. Þó sé umferð orðin nokkuð
stöðug og góð núna og búist
er við að mest verði að gera
síðustu dagana fyrir jól, eins
og venja er. „Salan hefur verið
ágæt þessa síðustu daga, en
hún fór þó rólega af stað“,
segir Helga Jónsdóttir, versl-
unarstjóri í Konur&menn á
Ísafirði. Aðspurð segist hún
vonast eftir því að umferðin
aukist enn frekar þegar líða
fer á vikuna.

Júlíana Ernisdóttir í Blóma-
turninum á Ísafirði segir að

eins og venjulega seljist blóm
afskaplega illa fyrir jólin. Aðr-
ar vörur seljast þó talsvert bet-
ur. „Annars finnst mér þetta
fara aðeins seinna af stað en
t.d. í fyrra. En það er þó allt
komið á fullt núna“, segir Júlí-
ana.

Svanbjörn Tryggvason í
leikfangaversluninni Bimbó
segist lítinn mun finna á um-
ferðinni nú og áður. „Þetta er
voðalega svipað. Salan hefur
verið á svipuðu róli og undan-
farin ár. Þetta er alltaf mest í
síðustu vikunni“, segir Svan-
björn, sem kannast ekki við
að verslunin hafi farið seinna
af stað í ár en undanfarin jól.

Jólasalan fer
seinna af stað
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Lokið við gerð draga að nýrri skýrslu
um snjóflóð og grjóthrun á vegahlíðum

Snjóflóðasetur Veður-
stofu Íslands, sem hefur að-
setur á Ísafirði, hefur nýlokið
við drög að skýrslu um snjó-
flóð og grjóthrun á veghlíð-
um frá Bolungarvík til Súða-
víkur. Að sögn Hörpu
Grímsdóttur, landfræðings
hjá Snjóflóðasetrinu, er verið
að gera tilraun til að meta
áhættu vegfarenda og er
þetta í fyrsta skipti sem upp-

lýsingar af þessu tagi eru tekn-
ar saman um þetta svæði.

„Við vorum í sambandi við
verkfræðistofuna Línuhönnun
og Leið ehf. strax í vor og það
var mat okkar að nauðsynlegt
væri að gera úttekt á ástand-
inu“, segir Harpa. „Það var
ekki síst í ljósi umræðna um
göng og þá hættu sem vegfar-
endum stafar úr hlíðunum sem
okkur þótti viturlegt að huga

að þessu nú. Lausnin var sú að
Snjóflóðasetrið færi í þessa
vinnu. Ég safnaði saman upp-
lýsingum frá Náttúrufræði-
stofnun Íslands og frá lögregl-
unni, en Vegagerðin hefur ekki
reglubundið skráð skriður hjá
sér. Rétt er að geta þess að hér
er ekki farið út í greiningu á
landslagsaðstæðum heldur er
einungis skoðuð saga snjó-
flóða og grjóthruns á vegi á

svæðinu“.
Skýrslan fer nú til um-

sagnaraðila sem eru Vega-
gerðin, sveitarfélög, sýslu-
maður og verkfræðistofan
Línuhönnun, og verður beð-
ið eftir athugasemdum frá
þeim áður en skýrslan verður
fullkláruð. Að sögn Hörpu
verður umsagnaraðilum gef-
inn þriggja vikna frestur til
að skila athugasemdum.

Þakkir!
Tónlistarfélag Ísafjarðar færir öllum þeim

innilegar þakkir sem lagt hafa hönd á plóg-
inn með fjárframlagi eða öðrum stuðningi
til þess að safna fyrir flygli í tónleikasalinn
Hamra.

Félagið hefur tekið þá ákvörðun að festa
kaup á nýjum Steinway konsert flygil og
verður hann að öllum líkindum vígður á vor-
dögum. Með kærum kveðjum,

Tónlistarfélag Ísafjarðar.

Þann 9. desember út-
skrifuðust þrír ungir Ís-

firðingar úr Lögregluskól-
anum og hafa þeir allir

snúið heim til starfa. Einn
þeirra, Jón Hálfdán Jón-

asson var valinn lögreglu-
maður ársins af starfs-
mönnum skólans, en á
hverju ári er námsárið

metið af kennurum skólans
og einn nemi verðlaunað-
ur. Jón hefur upp úr ára-
mótum störf hjá lögregl-

unni á Ísafirði ásamt þeim
Herði Harðarsyni og

Hauki Hermannssyni sem
útskrifuðust með honum.
„Ég byrjaði í skólanum í

janúar, en núna er námið
allt keyrt í gegn á einu ári.
Það hefur ekki verið stytt,

en því hefur verið þjappað
saman. Starfsnámið er

tekið á höfuðborgarsvæð-
inu og ég var hjá lögregl-
unni í Reykjavík. Það var

mjög spennandi og áhuga-
vert“, segir Jón. Aðspurð-
ur segir hann að vissulega

séu lögreglustörf ólík á
Ísafirði og í Reykjavík. „Á

Ísafirði er mjög gott að
vera, bæði í bænum og hjá

lögreglunni. Mjög vel er
staðið að öllum málum,

embættið er vel rekið og
yfirmennirnir eru góðir. Í

Reykjavík er einfaldlega
meira af öllu, meira um

alls konar vitleysu í undir-
heimunum, meira af al-
varlegum málum og svo

framvegis.

Þar eru líka fleiri lög-
regluþjónar og meira um
sérhæfingu. Maður tekur
þátt í alls kyns málum, en

sérhæfðir menn hafa þó
umsjón með þeim. Á Ísa-

firði gerir maður meira
sjálfur“, segir Jón.

Jón, Hörður og Haukur
eru nú allir um það bil að
hefja störf hjá lögreglunni
á Ísafirði. Frá og með ára-

mótum verða allir lög-
regluþjónar embættisins
skólagengnir, sem er alls

ekki tilfellið hjá öllum
lögregluembættum á land-

inu. „Það sýnir bara að
embættið er vel rekið og að

það er gott að starfa og
búa á Ísafirði“, sagði Jón.

Sýnir að það er gott að starfa og búa á Ísafirði

Lögreglumennirnir nýútskrifuðu. Hörður Harðarson, Haukur
Hermannsson og Jón Hálfdán Jónasson. Ljósmynd: Guðmundur Fylkisson.

Þrír Vestfirðingar og fyrrum
nemendur við Tónlistarskóla
Ísafjarðar koma við sögu
Íslensku tónlistarverðlaun-
anna sem veitt verða í janúar
fyrir útgáfu eða frammistöðu
á árinu 2005. Íslenska óperan
er tilnefnd sem flytjandi ársins
fyrir óperuna Tökin hert eftir

Benjamin Britten þar sem Ís-
firðingurinn Þórunn Arna
Kristjánsdóttir fer með eitt af
aðalhlutverkunum.

Hljómsveitin Ampop er til-
nefnd fyrir popphljómplötu
ársins en trommari hljómsveit-
arinnar er Ísfirðingurinn Jón
Geir Jóhannsson. Jón Geir

spilaði lengi á horn í lúðrasveit
skólans en svo tóku trommurn-
ar yfirhöndina og um tíma
kenndi hann trommuleik við
skólann. Þá hlýtur hljómsveit-
in Baggalútur nokkrar tilnefn-
ingar m.a. fyrir hljómplötu árs-
ins í flokki dægurtónlistar.

Hnífsdælingurinn fyrrver-

andi, Bragi Valdimar Skúla-
son, er primus motor í þeirri
hljómsveit, en hann lærði um
árabil á píanó í skólanum og
síðan á gítar. Eins og margir
muna hlaut Vestfirðingur árs-
ins 2004, Mugison, Íslensku
tónlistarverðlaunin í janúar á
árinu sem er að líða.

Gamlir nemendur Tónlistarskólans
á Íslensku tónlistarverðlaununum

155 Vestfirðingar stund-
uðu fjarnám á háskólastigi
nú á haustönn, að því er fram
kemur á heimasíðu Fræðslu-
miðstöðvar Vestfjarða. 66%
nemenda voru kvenkyns en
34% karlkyns og stunduðu
flestir nám frá Kennarahá-
skóla Íslands, eða 35 prósent,
en næstflestir frá Háskólan-
um á Akureyri, eða 33%.

Auk þessara tveggja skóla
stunda fjarnemar nám frá Há-
skóla Íslands, Landbúnaðar-

háskóla Íslands og Fjöl-
brautaskólanum við Ármúla.
102 próf hafa verið og verða
þreytt í húsnæði Fræðslu-
miðstöðvar á Ísafirði síðustu
tvær vikur af 88 fjarnemum
á norðanverðum Vestfjörð-
um, og stunda 95% af þeim
nám á háskólastigi en 5% á
framhaldsskólastigi.

Þá þreyttu fjarnemar á
suðursvæði Vestfjarða 17
próf frá nokkrum skólum í
Patreksskóla í Vesturbyggð.

Fræðslumiðstöð Vestfjarða

155 stunduðu fjar-
nám á háskólastigi

Húsnæði Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða.

Ísafjarðarbær fær 40,5 millj-
ónir króna í uppgjörsgreiðslu
frá Jöfnunarsjóði sveitarfé-
laga. Bolungarvík fær um 7,5
milljónir, Tálknafjarðarhrepp-

ur fær 3,5 milljónir, Vestur-
byggð rúmlega 16,5 milljónir,
Súðavíkurhreppur fær rétt
rúmar 7 milljónir, Hólmavík-
urhreppur fær tæpar sjö millj-

ónir og Reykhólahreppur fær
sjö milljónir króna.

Þá fær Dalabyggð rúmlega
15 og hálfa milljón, Kaldrana-
neshreppur fær tæpar 1,9 millj-

ónir, Bæjarhreppur fær þrjár
og hálfa milljón og Brodda-
neshreppur fær rétt rúmar 1,2
milljónir.

– eirikur@bb.is

Ísafjarðarbær fær 40,5
milljóna uppgjörsgreiðslu
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AUGLÝSING UM SKIPULAG
– ÍSAFJÖRÐUR

Breyting á deiliskipulagi fyrir skóla-
svæði við Austurveg og Aðalstræti
36 á Ísafirði.
Með vísan til 1. mgr. 26. gr. skipulags-
og byggingarlaga nr. 73/1997 er hér
með auglýst eftir athugasemdum við
tillögu að breytingu á deiliskipulagi
skólasvæðis við Austurveg og Aðal-
stræti 36 á Ísafirði.
Breytingin tekur til breytinga á gatna-
kerfi, lóðin stækkar og verður 7.205m².
Heimilt verður að rífa tengibyggingu
milli „Gamla barnaskólans“ og „Nýja
barnaskólans“ og hluta Gamla barna-
skólans sem ekki er friðaður. Einnig
má rífa húseignirnar innan skipulags-
svæðisins við Silfurgötu 5 og Brunn-
götu 20. Heimilt verður að færa Brunn-
götu út að austurhluta skipulagssvæð-
isins sem tengist Skólagötunni. Á
skólalóðinni má bygga viðbyggingu
innan byggingarreits sem er kjallari,
1. hæð og 2. hæð. Viðbyggingin má
vera 56x20 metrar eða að hámarki
3.500m² og heimilt er að byggja aðra
viðbyggingu innan lóðar, allt að 2.600m²
á tveimur hæðum. Hæsti punktur þaks
verði ekki hærri en 9,5 metrar frá að-
algólfi.
Breytingartillagan verður til sýnis á
bæjarskrifstofum í Stórnsýsluhúsinu
á Ísafirði frá og með þriðjudeginum
27. desember nk. til og með 25. jan-
úar 2006. Þeim sem telja sig eiga
hagsmuna að gæta er hér með gefinn
kostur á að gera athugasemdir við
breytingartillöguna. Frestur til að skila
inn athugasemdum rennur út 8. febr-
úar 2006.
Skila skal athugasemdum á bæjarskrif-
stofur Ísafjarðarbæjar, Stjórnsýsluhús-
inu, Hafnarstræti 1, Ísafirði. Þeir sem
ekki gera athugasemdir við breyting-
artillöguna fyrir tilskilinn frest, teljast
henni samþykkir.

Ísafirði, 19. desember 2005,
Jóhann Birkir Helgason,

bæjartæknifræðingur.

Ísfirskt skíðafólk fór í skrúðgöngu í tilefni dagsins enda styrkir Orkan félagið með myndarlegum hætti.

Orkan opnar bensínstöð
Bensínstöð Orkunnar á

Skeiði í Skutulsfirði opnaði
formlega á laugardag við mik-
ið húllumhæ. Var það bæjar-
stjóri Ísafjarðarbæjar, Halldór
Halldórsson, sem dældi fyrstu
seldu bensínlítrunum á Gamla
bakarís bílinn, en eins og
kunnugt er var byrjað að dæla
bensíni fyrir rúmri viku síðan.

Að sögn Gunnars Skapta-
sonar hjá Orkunni tókst opn-
unin ljómandi vel. „Þetta voru
frábærar móttökur sem við
fengum frá Ísfirðingum“, segir
Gunnar. „Ég held það hafi ekki
farið framhjá neinum á svæð-
inu að nú er samkeppni á ben-
sínmarkaði hafin fyrir alvöru
á Ísafirði. Það var svaka
stemmning þarna, við buðum
upp á vöfflur, kakó, jólaöl,
hangikjöt og fleira.“

Þá var tónlistarflutningur
sérlega vandaður að sögn
Gunnars, en meðal þeirra sem
komu fram voru trúbadorinn
Birgir Olgeirsson og DAS-tríó
auk nemenda úr tónlistarskól-
anum sem fluttu bæði rokk og
lúðrasveitamúsík. „Það kemur
ekki á óvart að tónlistin á Ísa-
firði sé vönduð, enda er þetta
Mekka tónlistarinnar“, segir
Gunnar.

Þá voru jólasveinarnir Hurða-

skellir og Stúfur á svæðinu,
ásamt Giljagauri, sem var
leynigestur. „Skíðamenn gen-
gu bensínverðið niður, þannig
að verðið var í sögulegu lág-
marki, lækkaði um einar tíu
krónur miðað við venjulegt
verð hjá Orkunni. Síðan ef fólk
var með frelsiskort lækkaði
verðið um þrjár krónur í við-
bót“, segir Gunnar.

Framkvæmdir við bensín-
stöð Orkunnar á Skeiði hafa
tafist nokkuð, en veður hefur
verið óhagstætt til fram-
kvæmda. Stöðin er sjálfsaf-
greiðslustöð. Sem kunnugt er
óskaði fyrirtækið eftir leyfi til
uppsetningar stöðvarinnar á
lóð Ljónsins í kjölfar þess að
Atlantsolíu og Olís var veitt
vilyrði fyrir þeim tveimur lóð-
um sem bæjarfélagið taldi
henta undir rekstur bensín-
stöðva. Til þess að koma stöð
Orkunnar fyrir á þessum stað
þurfti að breyta deiliskipulagi
og bar félagið kostnaðinn af
þeim breytingum. Nokkuð
hefur dregist hjá Atlantsolíu
að hefja framkvæmdir, en rúmt
ár er síðan fyrirtækið fékk út-
hlutað lóð. Samkvæmt síðustu
fréttum stendur nú til að Atl-
antsolía hefji framkvæmdir
við sína bensínstöð næsta vor.

Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar dældi
bensíni á fyrsta bílinn sem fékk afgreiðslu hjá stöðinni.
Gunnar Skaptason, framkvæmdastjóri Orkunnar fylgd-

ist brosandi með enda langþráður áfangi í höfn.

Hin nýja sjálfsafgreiðslustöð Orkunnar á Skeiði á Ísafirði.
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Jólasýning Safnahússins á
Eyrartúni stendur nú sem
hæst en þetta er í þriðja sinn
sem hún er haldin. „Sýningin
hefur verið vel sótt af leik-
og grunnskólabörnum og það
er mjög gaman að skólarnir
taki svona vel í þetta. Reynsl-
an sýnir að bæjarbúar taka
við sér vikuna fyrir jól og
kíkja við á sýninguna“, segir
Jóna Símónía Bjarnadóttir,
forstöðumaður skjalasafns-
ins.

Yfirskrift sýningarinnar
er: Krakkar mínir komið þið
sæl - af jólasveinum, nissum
og Sánkta-Kláusi. Hún er
samstarfsverkefni safnanna
fjögurra sem starfa í húsinu;

bókasafnsins, byggðasafns-
ins, listasafnsins og skjala-
safnsins. Þá segir Jóna Sím-
onía að börnin sýni sýning-
unni mikinn áhuga.

„Þau eru sérstaklega
áhugasöm þar sem sýningin
fjallar að þessu sinni um jóla-
sveinana. Alltaf er eitthvað
sem kemur þeim mjög á
óvart og það er gaman að
geta frætt þau um það hvern-
ig hlutirnir voru áður. Við
byrjuðum að setja upp sér-
staka sýningu eftir að við
fluttum í Gamla sjúkrahúsið
en við vorum alltaf með ein-
hvern jólafróðleik á safninu
á Sundhallarloftinu“, segir
Jóna Símonía.

Börnin sýna jólasýn-
ingu mikinn áhuga

Safnahúsið á Ísafirði
Jólasýning er nú haldin í þriðja sinn í Safnahúsinu á Ísafirði.

Glitský sást á himni fyrir
ofan fjallið Erni í Skutulsfirði
um miðja síðustu viku, eins
og víða annars staðar á Vest-
fjörðum. Á vefsíðu Veðurstof-
unnar má fræðast um glitskýr,
en þar segir að þau séu ákaf-
lega fögur marglit ský sem
myndast í heiðhvolfinu, gjarn-
an í um 15 - 30 km hæð. „Glit-
ský sjást helst um miðjan vet-
ur, um sólarlag eða sólarupp-
komu. Litadýrð þeirra er mjög
greinileg því þau eru böðuð

sólskini, þótt rökkvað sé eða
jafnvel aldimmt við jörð. Lita-
dýrðin þykir minna á þá liti
sem sjá má í hvítu lagi sem er
innan á sumum skeljum (s.n.
„perlu-móður“-lag í perlu-
skeljum), og eru þau í ýmsum
tungumálum því nefnd perlu-
móðurský“, segir á heimasíð-
unni.

„Glitský myndast þegar
óvenjukalt er í heiðhvolfinu
(um eða undir -70 til -90 °C),
og eru úr ískristöllum, eða úr

samböndum ískristalla og salt-
pétursýru-hýdrötum (t.d. HN-
O3.3H2O). Þessi síðarnefndu
ský geta valdið ósóneyðingu,
en yfirborð ískristallanna getur
virkað sem hvati í efnaferli
þar sem klór í heiðhvolfinu
breytist í skaðleg ósóneyðandi
efni (t.d. klór-mónoxíð ClO).“

„Kristallarnir í skýjunum
beygja sólarljósið, en mismik-
ið eftir bylgjulengd þess.
Þannig beygir blátt ljós meira
en rautt. Rauða ljósið kemur

því til okkar undir öðru horni
en það bláa, þannig að við
sjáum það koma frá öðrum
hluta glitskýsins. Litaröðin frá
jaðri inn til miðju skýsins er
stundum eins og vísuorðin:
gulur, rauður, grænn og blár
en oft er skýið einnig hvítt í
miðju. Litirnir eru líka háðir
stærðardreifingu agna í skýj-
unum, þannig að oft má sjá
rauða, gula og græna flekki í
bland,“ segir um glitský á vef-
síðu Veðurstofunnar.

Glitský fyrir ofan Erni
Glitskýið sem sást í Skutulsfirði þótti sérlega fallegt.
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,,Jólin færa frið til manns,
fegurð næra hjarta.

Ljósið kæra lausnarans,
ljómar skæra, bjarta.“*

Umgjörð jólanna í þeirri mynd sem við búum almennt við er
ekki nauðsynleg til að þau nái að ,,færa frið til manns,“ eins og
segir í ljóðinu hér að framan. Fullvissa höfundar þess um að
jólin hafi fært honum frið og nært hjarta hans fegurð um leið og
hann festi orðin á blað að öllum líkindum við kertaljós, sem þá
ljómaði skærar og bjartar en nokkru sinni fyrr og fyllti fátæklega
kitru í afskekktri sveit birtu, tekur þar af allan vafa.

,,Nístir kvöl í næmri sál.
Nætur dvöl er hjarta bál.

Leikinn grátt sinn harmleik heyr.
Hlær ei dátt með neinum.

Særður þrátt um síðir deyr.
Segir fátt af einum.“*

Daglega stærum við okkur af því hversu rík þjóð við erum og
hversu framarlega við stöndum á öllum sviðum í samanburði
við aðrar þjóðir. Samt sem áður hefur umræðan um þegnana
sem búnir eru að skila dagsverkinu og bíða þess óumflýjanlega
aldrei verið háværari. Því miður í flestum tilfellum á neikvæðum
nótum.

Þótt kvöl kunni að nísta viðkvæma sál á mörgum skeiðum
ævinnar og margur sé grátt leikinn eru líkur á að einmanaleikinn
sverfi meira að á efri árum. Kemur þar margt til.

Stöldrum við fyrir jólin. Leiðum hugann að hversu margir fá
ekki notið þess að hlæja dátt með neinum; hvað hafi farið úr-
skeiðis þegar svo margir á dögum allsnægta fjöldans fá ekki
notið ljóssins, sem gaf einbúanum hugarró.

Segir fátt af einum. Gleymum ekki okkar minnsta bróður í
hvað mynd sem hann birtist.

Bæjarins besta óskar lesendum sínum nær og fjær og
landsmönnum öllum gleðilegra jóla.

  s.h.
  * Gísli á Uppsölum
     Ómar Ragnarsson

Við byrjum gönguna fram til jólanna í dag með táknrænum
hætti. Aðventan að byrja, fyrsta ljósið á kransinum tendrað.
Alls staðar eru þessi tákn. En það er ekki táknrænt að ljós skal
skína fram úr myrkri. Yfir þá sem búa í landi náttmyrkranna
skín ljós.

Það finnum við þegar aðventan kemur og jólin nálgast. Við
finnum birtuna frá heilögum jólum framundan - birtuna sem
þegar er farin að hafa áhrif í samfélagi okkar. Sögusvið Biblíunn-
ar þar sem segir frá fæðingu Jesú fær rými tilveru okkar. Við
komum að fjárhúsi úti í sveit á dimmri nóttu. Þar var í verunni
ekki mikil birta. En ljós heimsins var að fæðast. Ljósið sem
síðan þá skín fram úr öllu því myrkri, sem til er í heiminum, -
og það myrkur getur verið býsna svart stundum.

Við sjáum ljós framundan og við heyrum dýrðarsönginn
eins og fjárhirðarnir forðum. Þeir, eins og við fundu, að kær-
leikur streymir frá litla barninu.

Jóhann Birkir Helgason,
bæjartæknifræðingur Ísafjarð-
arbæjar og Þorleifur Pálsson,
bæjarritari hafa upplýst bæjar-
ráð um að skemmtanaleyfi fyr-
ir veitingastaðinn Langa Manga
sé gefið út af lögreglustjóran-
um á Ísafirði og því í hans
valdi að gera breytingar á því
ef þurfa þykir. Forsaga málsins
er sú að Erlingur Tryggvason
sendi bæjarráði kvörtun fyrir
hönd íbúa við Aðalstræti 24
vegna þess ónæðis sem þykir
af nálægð við veitingastaðinn
Langa Manga, þar sem farið
var fram á að bærinn afturkalli
skemmtanaleyfi staðarins.

Á fundi bæjarráðs var svo
lagt fram minnisblað frá bæjar-
tæknifræðingi og bæjarritara
þar sem segir meðal annars:
„Skemmtanaleyfi eru gefin út
af lögreglustjóranum á Ísafirði
og er ákvörðun hans eins og
segir í 33. grein lögreglusam-
þykktar fyrir Ísafjarðarbæ frá

því í júlí 2002.“
Þá segir: „Húsnæði það sem

Langi Mangi er í við Aðal-
stræti 22, Ísafirði, er á svæði
sem skilgreint er sem versl-
unar- og þjónustusvæði. Hvað
varðar aðkomu Ísafjarðarbæj-
ar að veitingu leyfa fyrir veit-

ingastaði, þá er Ísafjarðarbær
umsagnaraðili til sýslumanns
hvað varðar veitingu veitinga-
leyfa, en getur síðan á grund-
velli gildandi veitingaleyfis
gefið út vínveitingaleyfi, að
uppfylltum öðrum skilyrðum
til þess svo sem bankatrygg-

ingu. Undirritaðir líta svo á að
málið sé fyrst og fremst í hönd-
um lögreglustjórans á Ísafirði
og það sé hans að breyta eða
fella úr gildi þau leyfi er hann
hefur út gefið varðandi veit-
ingastaðinn“.

– eirikur@bb.is

Íbúar við Aðalstræti 24 eru ósáttir við ónæði af Langa Manga.

„Málið fyrst og fremst í hönd-
um lögreglustjórans á Ísafirði“

Bæjarráð Bolungarvíkur
hefur óskað eftir því að Vega-
gerðin hlutist til um að gerður
verði samanburður á fyrirhug-
uðum gangnaframkvæmdum
á Óshlíð við annars vegar
stærri framkvæmd á Óshlíð
og hins vegar göng úr Syðridal
í Bolungarvík yfir í Tungudal
á Ísafirði. Var ósk þessi lögð
fram við Kristján Kristjánsson,
starfsmann Vegagerðarinnar,

þegar hann sat hluta af fundi
bæjarráðs Bolungarvíkur til að
ræða væntanlegar framkvæm-
dir á Óshlíð.

Þá kom einnig fram á sama
fundi að rannsóknarboranir á
Óshlíð hefjast í janúar, en sam-
kvæmt áætlunum á þessum
hluta rannsóknarvinnunnar að
vera lokið í mars, enda stendur
til að framkvæmdir við sjálf
jarðgöngin hefjist strax næsta

haust. Ríkisstjórn Íslands
samþykkti nú í haust tillögu
samgöngumálaráðherra um
aðgerðir á Óshlíðarvegi og var
ákveðið að ráðast í 1.220 metra
löng göng á Óshlíð, sem koma
til með að kosta um einn millj-
arð króna.

Skiptar skoðanir hafa verið
meðal íbúa á norðanverðum
Vestfjörðum um staðsetningu
fyrirhugaðra jarðgangna, og

lengd þeirra. Telja margir að
með þeim jarðgöngum sem nú
stendur til að gera sé lítill sigur
unninn þar sem þau nái ekki
alla leið frá Bolungarvík til
Ísafjarðar og því sé enn nokkur
hluti vegarins óöruggur. Aðrir
hafa sagt þetta mikinn áfanga-
sigur og hafa fagnað því hver-
su hratt og örugglega stendur
til að gera göngin.

– eirikur@bb.is

Fyrirhugaðar jarðgangaframkvæmdir á Óshlíð

Óska eftir því að aðrir
möguleikar verði skoðaðir

Unnið hefur verið að undirbúningi fyrir rannsóknarboranir á Óshlíð.
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Sælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnar  · Stefán Björgvin Guðmundsson á Ísafirði

Humarfylltar nautalundir og sjávarréttir
Sælkeri vikunnar býður

upp á sannkallaða veislu-
máltíð. Í forrétt er einfaldur
og bragðgóður sjávarréttur
og í aðalrétt eru dýrindis
humarfylltar nautalundir.
Uppskriftin er miðuð við sex
manns. Stefán Björgvin
mælir með því að lundirnar
séu bornar fram með bökuð-
um kartöflum með smjöri
eða sýrðum rjóma, fersku
salati og sveppasósu. Lætur
hann því einnig fylgja upp-
skrift að góðri sveppasósu.
Þess ber að geta að Stefán
Björgvin tók áskoruninni
eftir að Jóhanna Ólafsdóttir
á Suðureyri sá sér ekki fært
að geta það að þessu sinni.

Humarfylltar nautalundir

1,5 kg nautalundir
250-300 g humarskelfiskur

Stingið lundina í miðju með
3 cm breiðu blaði og troðið
humrinum inn í. Kryddið lund-
ina eftir smekk. Steikið í 6-10
mínútur á vel heitri pönnu.
Setjið inn í ofn á 170-200° í
10-12 mín. Látið standa í 3-6
mínútur áður en borið er fram.

Sveppasósa
1 ½ kg
250 g smjör
2 teningar sveppakraftur
2 teningar lambakraftur
1 ½ l rjómi
½ mjólk

Skerið sveppina smátt og
setjið í pott ásamt smjörinu.

Steikið sveppina vel með ten-
ingunum. Bætið rjóma við og
mjólk við og látið sjóða í 2-3
mín. og hrærið vel.

Sjávarréttaforréttur
3 dl hvítvín
2 pokar
1 poki hörpuskelfiskur

Setjið sjávarrétti og hörpu-
skel í skál og hellið hvítvíni
yfir. Geymið í kæli yfir nótt.
Tínið rækjuna frá og geymið.
Hellið svo hvítvíninu af. Hell-
ið nýju hvítvíni á pönnu svo
það rétt hylji botninn. Hellið
sjávarréttum og hörpuskel út
á og hitið að suðumarki. Takið
pönnuna af hellunni og látið
standa í um 5 mín. Takið sjáv-
arréttina úr hvítvíninu og hitið

vínið aftur. Látið rækjuna út í
og hitið í örskamma stund.
Blandið rækjunni saman við

sjávarréttina og berið fram
með heitu hvítlauksbrauði.

Ég skora á Önnu Ólafíu

Hafsteinsdóttur á Ísafirði að
verða næsti sælkeri vikunn-
ar.

Ávöxtur réttlætis og kærleika
Aðventuhugleiðing sr. Skúla S. Ólafssonar sóknarprests á Ísafirði

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

*
Svona sungu englarnir á Bethlehemsvöllum fyrir

hirðana eins og segir í jólaguðspjalli Lúkasar.
Þeir sungu um frið. Slegið er á sömu strengi
í guðspjalli við upphaf aðventu þegar því er lýst
er Jesús reið inn í Jerúsalem á asna. Reiðskjóti sá
var friðarmerki í hinum gamla heimi ólíkt hest-
inum sem var tákn hernaðar.

Friður er títtnefndur í helgri bók og lesum við
þá texta ekki síst í tengslum við aðventu og jól
eins og þessi tvö dæmi bera með sér.

Ekki hafa allir sömu hugmyndir um friðinn.
Rómverjar kölluðu það rómverskan frið – Pax
Romana – þegar þeir höfðu með ofbeldi knúið
aðrar þjóðir undir sitt ok. Flest biðjum við líka
stundum um frið frá þeim kröfum og þeim vænt-
ingum sem mannlegt samfélag gerir til okkar.

Hvorugt á þó við um það sem englarnir sungu í
eyru hjarðmannanna eða þau hughrif sem fólkið
fékk er það sá frelsarann ríða á asna inn um borg-
arhliðið. Friður sá er á hebresku kallaður shalom
og vísar til þess að allt sé á sínum stað. Tilveran
hvílir í góðu jafnvægi. Þegar við í kirkjunni biðjum
fyrir friði bætum við því gjarnan við að sá friður
sé ávöxtur réttlætis og kærleika. Það er ágæt lýs-
ing á því sem við er átt.

*
Svo skemmtilega vill til að nú á dögunum höfum

við hér á norðanverðum Vestfjörðum fengið að
kynnast því hvernig samspil þessara tveggja þátta
– réttlætis og kærleika – getur birst.

Á þessu misseri hafa einstaklingar og hópar

kalla má jafnræðisreglu. Stundum er talað um hið
blinda auga réttlætisins og á það vel við því ríkið
hlýtur að einskorða útgjöld sín við það að allir fái
hið sama. Ekki má veita fé út fyrir þann ramma
sem ákveðinn hefur verið út frá þeim forsendum.

Um leið og við sættum okkur við þá staðreynd
skynjum við betur hvers virði hún er – framtaks-
semin og fórnfýsin sem birtist hjá einstaklingum
og hópum er láta sig varða þá hluti sem hið blinda
réttlæti ekki fær greint.

Kemur þar til hinn alsjáandi kærleikur. Þetta
eru tvær víddir tilverunnar sem geta unnið saman
að því að bæta umhverfið. Annað þeirra leitar
þeirrar leiðar sem hámarkar þá gagnsemi sem af
fénu fæst. Hitt er næmt fyrir því sem eykur enn á
lífsgæðin hvort sem þau tengjast lífi okkar og
heilsu eða menningunni og listinni.

*
Nú sem forðum hafa menn varið tímanum fyrir

stórhátíðir til þess að velta því fyrir sér hvernig
þeir lifa lífinu. Sumt af því sem við gerum er
harla gott en sumt má líka bæta. Þegar við svo
hlýðum á fornan texta sem hljómar í eyrum okkar
á helgri tíð heyrum við boðskap um frið. Slíkur
friður kemur ekki í kjölfar þess að hinn sterki
kúgi hinn veikari. Hann er ekki heldur svikalogn
í huga þess sem ekki kærir sig um að taka þátt í
mannlegu samfélagi. Friðurinn er afsprengi rétt-
lætis og kærleika. Og við hér á þessu svæði höf-
um fengið að kynnast því hvernig þessir tveir
þættir geta unnið saman hér til mikillar blessun-
ar. Þegar við leiðum hugann að því sem okkur er
kærast gætum við velt því fyrir okkur hvers eðlis
sá friður er sem við sjálf viljum öðlast. Vonandi
er hann í þeim anda sem sungið var um þegar
koma frelsara mannkyns var boðuð.

reitt af hendi rausnarlegar gjafir til góðgerðar- og
menningarmála. Nýverið bárust fréttir af því að
hópur sem safnaði fyrir sneiðmyndavél á sjúkra-
húsið hefði fengið þá upphæð sem að var stefnt
og raunar gott betur. Mætti fara mörgum orðum
um það hvílíkur fengur er að slíkum grip og hve
mjög hann bætir öryggi íbúa hér á svæðinu.

Þá hefur á ótrúlega skömmum tíma tekist að
safna bróðurparti þess fjár sem þarf fyrir nýjan
fyrsta flokks flygil í tónleikahúsið Hamra. Slíkt
hljóðfæri mun færa menningarlíf hér upp í enn
hærri hæðir. Vafalítið munu hæfustu tónlistar-
menn sækja okkur heim í stórum stíl vitandi það
að hér er allt til alls og, síðast en ekki síst, framúr-
skarandi metnaður og menningarvitund.

*
Af hverju greiðir ríkið ekki fyrir slíka hluti? Jú,

framlög hins opinbera eiga að taka mið af því sem
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Jólahald hefur mikið breyst
í gegnum tíðina og þykir mörg-
um nóg um auglýsingaskrum,
græðgi og stress sem virðist
vera búið að festa sig í sessi
sem fylgifiskur jólanna. En
hvernig voru jólin áður fyrr
og hvað er það sem hefur
breyst svona mikið. Bæjarins
besta heimsótti Hlíf, íbúðir
aldraða á Ísafirði og hitti þar
hressar konur sem eru komnar
á níræðisaldur. Þær Jönu Sam
og Helgu Páls. Þrátt fyrir að
vera nýkomnar úr morgunleik-
fimi voru þær vel til í að spjalla
við Blaðamann um jólin fyrr
og nú. Helga ólst upp í Hnífs-
dal en Jana á Ísafirði.

– Finnst ykkur jólin hafa
breyst mikið frá því að þið
vorið börn?

„Já, það er nú líkast til. Mik-
ill munur er á jólahaldi frá því
að við vorum litlar. Við sjáum
miklar breytingar“, segir
Helga.

„Mér fannst vera mun meiri
helgi yfir jólunum áður fyrr.
Það var minna gert úr öllu
þessu í kringum þau eins og
núna. Ég man ekki eftir neinu
umstangi alla aðventuna eins
og er nú. Við börnin biðum
spennt eftir jólunum en full-
orðna fólkið hafði nóg að gera.
Það er ekki fyrr en núna seinni
árin að aðventan varð svona
uppfull af alls kyns viðburð-
um, undirbúningi og stressi.

Auglýsingar og sjónvarpið
hafa þar vafalaust talsvert
mikið að segja. Þegar við vor-
um litlar vorum við ekki einu
sinni með útvarp og ekkert
rafmagn. Maður fór alltaf í
kirkju á jólunum og söng jóla-
sálmana“, segir Jana.

„Við vorum með jólatré úr
spýtu með áfestum kertum.
Það var nóg fyrir okkur. Árið
1930 kom útvarpið og manni
þótti mikið gaman af því“,
segir Helga.

„Þá voru boðið upp á svo
skemmtilega barnatíma í út-
varpinu. Það var sungið og
við krakkarnir sungum með
heima. Svo var Hjálpræðis-
herinn með jólaskemmtanir
fyrir okkur börnin. Hann gerði
mikið bæði fyrir börn og full-
orðna. Það var merki um að
jólin væru að nálgast þegar
jólapotturinn var settur upp á
Ísafirði. Þá var svörtum potti
stillt upp fyrir framan Bók-
hlöðuna og allir gáfu í hann
sem gátu.

Kvenfélögin héldu líka
skemmtanir. Kvenfélagið Ósk
var til dæmis alltaf með barna-
ball á þrettándanum. Þá var
öllum krökkum í bænum boðið
og þurftu ekkert að borga. Allir
fengu veitingar og voða stórt
jólatré var skreytt í alþýðu-
húsinu. Krakkarnir gengu í
kringum það og sungu“, segir
Jana.

Látið ljósinLátið ljósinLátið ljósinLátið ljósinLátið ljósin
loga á jólanóttloga á jólanóttloga á jólanóttloga á jólanóttloga á jólanótt

– Finnst ykkur börn í dag
vera að fá of mikið af gjöfum
yfir jólin?

„Já, mér finnst alltof mikið
um það núna. Blessuð börnin
verða alveg rugluð af þessu
öllu saman. Þetta var ekki hægt
að gera þegar ég var að ala
upp mín börn. Þá gaf maður
bara sínum börnum enda hafði
maður ekki ráð á öðru. Ég átti
fimm börn og það voru ein-
faldlega ekki til peningar til
að gefa fleirum en þeim“, segir
Helga.

„Ég segi það sama. Stund-
um tók frændfólk sig saman
og gáfu ungum frændsystkin-
um sínum en það voru aldrei
neinar stórgjafir. Börnin ætl-
uðust heldur ekki til þess. Ég
man heldur ekki eftir því þegar
ég var með mína krakka að
gefið væri í skóinn. Það var
ekki byrjað þá“, segir Jana.

„Þó var alltaf hugsað um
það að allir fengu nýja flík.
Svo enginn færi í jólaköttinn“,
segir Helga.

„Ég heyrði um daginn þá
skýringu á jólakettinum að
hann hefði verið búinn til í
þeim tilgangi að hræða börnin
svo þau héldu sér við vinnu.
Þessi minnstu prjónuðu leppa
og þurftu að keppast við að

klára þá því annars færu þau í
jólaköttinn“, segir Jana.

– Er eitthvað sérstakt sem
þið saknið við jólin áður fyrr?

„Ég sakna þess hvernig van-
inn var að hafa öll ljós kveikt
á jólanótt. Þetta var siður sem
tíðkaðist þá. Ragnar heitinn
Jóhannesson bjó til svo
skemmtilega jólavísu „Nú er
Gunna á nýju skónum“ sem
flestir syngja um jólin, að
minnsta kosti fyrstu erindin.
En henni lýkur á: Síðan eftir
söng og kæti sofna allir fljótt,
það er venja að láta ljósin loga
á jólanótt“, segir Jana.

Muna tímana tvennaMuna tímana tvennaMuna tímana tvennaMuna tímana tvennaMuna tímana tvenna
„Jólin hafa breyst mikið. Og

kannski engin furða ef maður
lítur á allt sem hefur komið á
okkar aldri, rafmagn, útvarp,
sjónvarp, öll heimilistæki,
ekki var sími nema í einstaka
húsi og nú eru allir með far-
síma á sér og eru í tölvum með
Interneti og svo framvegis.
Allar þessar miklu framfarir
hafa orðið á okkar ævi“, segir
Helga.

„Já við munum tímana
tvenna. Unga fólkið skilur ekki
hvernig maður fór að á sínum
tíma rétt eins og við skiljum
ekki þessi tölvumál sem þau
sem eru fædd á tækniöld eiga
svo auðvelt með að tileinka
sér“, segir Jana.

„Já það var oft erfitt. Maður
hafði alveg óskaplega mikið
að gera. Maður þurfti til dæmis
að sauma allt sjálfur“, segir
Helga.

„Þess vegna man ég ekki
eftir umstangi á aðventunni“,
segir Jana sem starfaði sem
saumakona. „Ég var alltaf að
sauma alla aðventuna. Jóla-
kjólana á fólkið. Það var ekkert
tilbúið í búðum eins og núna.
Maður varð að búa allt til sjálf-
ur. Sauma og prjóna en það
voru náttúrulega til prjónavél-
ar. Svo var vitaskuld alltaf
bakað fyrir jólin. Nokkrar sort-
ir af smákökum, lagkökur og
formkökur. En ekki neinar
tertur. Þessar móðins heilu
kökur komu ekki fyrr en á
stríðsárunum og þær komu frá
Ameríku. Áður fyrr voru rúllu-
tertur, lagkökur og slíkt borið
fram niðurskorið.

Meira var gert úr kaffibrauð-
inu og súkkulaðinu á aðfanga-
dag heldur en matnum sjálfum.
Það var alltaf boðið upp á
eitthvert kjöt og svo boðið upp
á góðan eftirrétt“, segir Jana.

„Þetta þótti okkur nú allt
ljómandi gott og vorum ánægð
með okkar hlutskipti“, segir
Helga.

„Já, sem betur fer gerði fólk
sig ánægt með ýmislegt. En
auðvitað var munur á því
hvernig fólk hafði það. Meiri
munur á ríkum og fátækum

heldur en nú. Kvenfélögin
gerðu mikið fyrir fátæka. Þær
hugsuðu líka um sængurkonur
og færðu þeim mat. Þeim sem
ekkert áttu voru færð föt á
börnin“, segir Helga.

„Það var í lögum félaganna
að styrkja fátæka, sérstaklega
fátækar konur“, segir Helga.

„Sem betur fer eru ekki svo
margir sem eru fátækir á þenn-
an hátt nú á dögum. Mæðra-
styrksnefndin í Reykjavík er
að láta gott af sér leiða. Hjálp-
ræðisherinn hefur líka gert
marga góða hluti og gerir enn
í Reykjavík. Hann hefur opið
fyrir útigangsmenn og aðra
einstæðinga á aðfangadags-
kvöld. Mér var sagt að allt
upp í hundrað manns borðuðu
þar um jólin. Svo sem betur
fer eru margir enn góðir í þess-
um heimi þrátt fyrir stríð og
annað böl.

Sem betur fer þekkti maður
ekki margt af þessu ljóta sem
börn í dag hafa greiðan aðgang
að í sjónvarpi og annað. Það
þykir mér alveg hræðilegt því
þau eru alltof lítil til að geta
skilið“, segir Jana. Á þeim nót-
um kveður blaðamaður kon-
urnar enda er hollt að hugsa
um þá sem minna mega sín og
það sem betur má fara í sam-
félaginu þegar jólahátíðina ber
að garði. Svo maður kunni enn
betur að meta það sem maður
hefur.             – thelma@bb.is

Meiri helgileiki yfir jólunum áður fyrr
Helga Páls og Jana Sam nýkomnar úr morgunleikfiminni.
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STAÐA LEIKSKÓLAKENNARA
OG MATRÁÐS VIÐ LEIKSKÓLANN
GRÆNAGARÐ Á FLATEYRI

Leikskólinn Grænigarður auglýsir
lausa stöðu leikskólakennara. Um er
að ræða 62,5% stöðu. Grænigarður
auglýsir einnig lausa stöðu matráðs
við leikskólann. Eldað er fyrir leik-
skólann og grunnskólann.
Leikskólinn er einnar deildar skóli
sem vinnur eftir Hjallastefnunni og
aðalnámskrá leikskóla og er með börn
á aldrinum eins til sex ára.
Æskilegt er að viðkomandi sé sjálf-
stæður í vinnubrögðum, hafi frum-
kvæði, metnað og sé góður í mannleg-
um samskiptum.
Nánari upplýsingar veitir Barbara
Ferster, leikskólastjóri í síma 456 7775,
netfang: graenigardur@isafjordur.is

Er fyrst og fremst kaupmaður
– viðtal við Jóhannes í Bónus sem hlaut um

síðustu helgi verðlaun ísfirskrar alþýðu

Um síðustu helgi voru verð-
laun ísfirskrar alþýðu afhent í
fyrsta skipti. Ekki verður ann-
að sagt en úthlutunin hafi kom-
ið á óvart. Eða hvað? Jóhann-
esi Jónssyni kaupmanni, kenn-
dum við Bónus, hlotnaðist sá
heiður. Hvernig má það vera
að kaupmaður sunnan úr
Reykjavík, maður sem er einn
af stærstu eigendum sívaxandi
fjölþjóðlegs fyrirtækis, sé
verður þess að taka við verð-
launum sem kennd eru við al-
þýðuna. Þeir sem að verðlaun-
unum standa eru ekki í vafa.
Þeir telja að sú stefna Jóhann-
esar að opna verslanir Bónuss
víðs vegar um land hafi skilað
alþýðu manna betri lífskjörum
en nokkur önnur ráðstöfun á
seinni árum. Ekki síður sú
ákvörðun að í verslunum fyr-
irtækisins er boðið sama vöru-
verð um land allt.

Því var ekki úr vegi að falast
eftir viðtali við kaupmanninn,
sem ásamt syni sínum stofnaði
fyrstu verslun Bónuss í apríl
1989 í Skútuvogi. Hann tók
vel í viðtal og bað mig að hitta
sig á skrifstofu sinni í Skútu-
vogi. Í sama húsi og ævintýrið
hófst í. Þegar þangað var kom-
ið árla dags hélt ég uppá aðra
hæð þar sem ég sá að voru
skrifstofur. Skrifstofumaður
sem ég hitti þar sagði mér að
ég væri á rangri hæð. Í ljós
kom að á efri hæðinni er end-
urskoðendaskrifstofa til húsa.
Maðurinn sagði mér hins veg-
ar að Bónusveldið væri með
skrifstofur í kjallaranum. Þeg-
ar þangað niður var komið
heyrði ég kunnuglega rödd
innan af kaffistofu fyrirtækis-
ins. Jóhannes var að ræða við
einn af starfsmönnum verslun-

arinnar, um uppröðun í hillur,
að ég held. Hann heilsaði en
kláraði síðan samtalið við
starfsmanninn.

Erfitt að slítaErfitt að slítaErfitt að slítaErfitt að slítaErfitt að slíta
sig frá gólfinusig frá gólfinusig frá gólfinusig frá gólfinusig frá gólfinu

Við héldum síðan til skrif-
stofu hans sem er í gluggalausu
herbergi í kjallaranum. Frekar
er hún fábreytt skrifstofa þessa
manns, sem með stofnun lít-
illar verslunar lagði grunn að
mesta viðskiptaveldi síðari
áratuga hér á landi. Ég nefndi
það við hann að mér fyndist
hann eins og skipstjórar litlu
togbátanna sem á árunum eftir
1970 hófu að stjórna stjórum
skuttogurum. Þeir áttu flestir
erfitt með að slíta sig frá dekk-
inu. Kunnu hálfpartinn ekki
við sig í brúnni á þessum stóru
skipum. Fjær áhöfninni en þeir
áttu að venjast. Ég spurði hann
hvort þessi samlíking mín ætti
við rök að styðjast. Hvort að
hann ætti erfitt með að slíta
sig frá búðinni. Frá hillunum
og viðskiptavinunum. Hann
sagði samlíkinguna ekki útí
hött.

„Staðreyndin er sú að ég er
fyrst og fremst kaupmaður.
Það er það starf sem ég hef
sinnt mestan hluta ævinnar og
mér líkar það vel. Ég hef aldrei
getað slitið mig frá því enda
erum við að reka mjög margar
og ólíkar verslanir. Ég reyni
því að fylgjast gaumgæfilega
með því sem gerist frá degi til
dags „á gólfinu“.“

– Jóhannes starfaði um ára-
bil sem verslunarstjóri hjá
Sláturfélagi Suðurlands en
varð atvinnulaus þegar félagið

hætti verslunarrekstri. Var það
rétt ákvörðun hjá félaginu að
draga sig úr verslunarrekstri,
sem varð til þess að hann
missti vinnuna?

„Já það var rétt ákvörðun.
Sláturfélagið var komið í mjög
erfiða stöðu sem stór fram-
leiðandi kjötvara. Það fór mjög
illa saman að reka verslanir en
vera jafnframt einn stærsti
framleiðandi unnra kjötvara á
landinu. Ég hafði hvatt til þess
að félagið drægi sig úr þessum
rekstri. Ég var hins vegar ekki
sammála þeirri leið sem valin
var. Í stað þess að félagið lok-
aði búðunum vildi ég að stofn-
að yrði félag um rekstur þeirra
og það selt öðrum. Því miður
varð svo ekki. Eða kannski á
maður að segja sem betur fer
því ég veit svo sem ekki hvað
hefði orðið ef mín stefna hefði
orðið ofan á.“

Bónus verðurBónus verðurBónus verðurBónus verðurBónus verður
til á réttum tímatil á réttum tímatil á réttum tímatil á réttum tímatil á réttum tíma

– En hvernig datt þeim feðg-
um í hug að stofna verslun.
Var það ekki óðs manns æði
að fara í samkeppni við þau
stórveldi sem þá voru í verslun
í Reykjavík. Annars vegar
Sambandið með Holtagarða
og hins vegar Hagkaup?

„Þetta var auðvitað dörf
ákvörðun okkar feðga. Hins
vegar fórum við ekki af stað
að óathuguðu máli. Á þessum
tíma var Sambandið komið í
veruleg vandræði með rekstur
Holtagarða og Hagkaup hafði
nýlokið við það risavaxna
verkefni að byggja Kringluna.
Við töldum því rými á mark-
aðnum og það reyndist rétt. Í
þessu tilfelli sannaðist að þeg-
ar ráðandi aðilar standa sig
ekki kemur einfaldlega nýr að-
ili til skjalanna. Ekki verður
sagt að við höfum verið burð-
ugir í upphafi. Við lögðum af
stað með eina milljón króna á
milli handanna þannig að ekki
var það fjárhagslegur styrkur
okkar í upphafi sem skapaði
árangurinn heldur einungis að
þeir sem fyrir voru á markaðn-
um uggðu ekki að sér.“

– Nú nutuð þið mikillar vel-
gengni strax í upphafi. Þið
opnið fleiri verslanir á höfuð-
borgarsvæðinu næstu ár. Síðan
haldið þið norður yfir heiðar
og opnið á Akureyri í nóvem-
ber 1993. Það varð ekki ferð
til fjár því þið lokið í maí árið
eftir. Var opnunin á Akureyri
illa undirbúin?

„Nei alls ekki. Við höfðum
fylgst með þróun mála mjög
lengi á Akureyri. Að okkar
mati var verðlag þar 15-20%
of hátt. Við ákváðum því að
opna verslun þar á þessum
stóra og áhugaverða markaði.
Um leið og við opnuðum lækk-
aði KEA hins vegar verðlag í
verslunum sínum verulega.
Þeir fundu skyndilega fjár-
hagslegan styrk til þess að
lækka vöruverð umtalsvert. Á

þurftu að greiða 4.728 og íbúar
á Akranesi í nágrenni við höf-
uðborgina þurftu að greiða
3.605 krónur. Ekki verður
þessi munur eingöngu skrif-
aður á tímabundna samkeppni
lágvöruverðsverslana?

Nei, það er rétt. Þessi mikli
munur skýrir auðvitað þann
mikla þrýsting sem okkur berst
víðs vegar að um að við opnum
fleiri verslanir á landsbyggð-
inni. Það auðvitað mikið at-
hugunarefni hvers vegna
stöndugt kaupfélag eins og
Kaupfélag Skagfirðinga getur
ekki boðið sínum viðskipta-
vinum lægra vöruverð. Því get
ég auðvitað ekki svarað. Hins
vegar tókum við ákvörðun um
að opna innan tíðar verslun á
Akranesi enda hefur verið
stöðugur þrýstingur þaðan um
það mál. Við fengum líka mik-
il og góð viðbrögð við þeirri
ákvörðun okkar.

– Eins og þú nefndir hefur á
þessu ári verið mikil sam-
keppni á matvörumarkaði.
Hagar hf., fyrirtækið sem rekur
meðal annars verslanir Bón-
uss, kynnti uppgjör sem sýndi
að töluvert tap var af rekstrin-
um. Hafið þið gengið of langt
í samkeppninni?

„Það er öllum ljóst að þegar
farið er að gefa einstakar vöru-
tegundir þá er samkeppnin
komin útí öfgar.“

– En af hverju gangið þið þá
svona langt?

„Við vorum einfaldlega að
verja okkar markaðshlutdeild.
Samkeppnisaðili okkar reyndi
að ná til sín viðskiptum með
því að greiða niður ákveðnar
vörutegundir. Þegar þannig
aðferðum er beitt getum við
ekki annað en varist með sömu
aðferðum. Við getum ekki lát-
ið hirða frá okkur markað með
aðferðum sem ekkert eiga
skylt við frjálsa samkeppni.“

– Á þessi grimmilega sam-
keppni því eftir að koma neyt-
endum í koll síðar?

– Eitt af því sem óneitanlega
hefur vakið athygli í ykkar
rekstri er sú staðreynd að þið
bjóðið sama vöruverð um land
allt. Áratugum saman var
flutningskostnaðurinn sagður
skýringin á mjög háu vöru-
verði á Ísafirði. Hvernig var
það allt í einu hægt að láta
hann hverfa?

„Það er rétt að flutnings-
kostnaðurinn var gjarnan not-
aður sem skýring á háu vöru-
verði á landsbyggðinni. Í sum-
um tilfellum var það rétt en
ekki í öllum. Við megum hins
vegar ekki gleyma því að
verslun okkar á Ísafirði nýtur
þess að vera í keðju stórra
verslana sem nýtir hagkvæmni
stærðarinnar. Það er einfald-
lega ekki hægt að bera okkur
saman við þær aðstæður sem
minni verslanir búa við. Stærð-
in gerir það að verkum að hægt
er að bjóða lægra verð. Við
látum okkar viðskiptavini
njóta hennar.“

– Nú hafa verðkannanir
ítrekað gefið til kynna að verð-
lag í Bónuss er það lægsta á
landinu. Í verðkönnun sem
birtist í maí kom fram að verð-
munur á milli bæjarfélaga þar
sem verslun Bónuss er til stað-
ar og þeirra sem ekki hafa Bón-
usverslun var gríðarlegur. Get-
ur þetti verðmunur staðist?

„Þessi verðkönnun, sem þú
vitnar til, var gerð þegar mikið
verðstríð geisaði á markaðn-
um. Verðin sem þá voru í gildi
er varlegt að miða við til fram-
tíðar litið.“

Misjafnt vöruverðMisjafnt vöruverðMisjafnt vöruverðMisjafnt vöruverðMisjafnt vöruverð

– Í þessari könnun sem náði
til 20 vöruflokka kostaði karf-
an 2.128 krónur í Bónus á Ísa-
firði. Hins vegar þurftu íbúar
sveitarfélaga sem ekki hafa
Bónusverslun að greiða mun
hærra. Má þar nefna að á Sauð-
árkróki kostaði sama karfa
4.638 krónur, íbúar á Siglufirði

sama tíma þurftum við hins
vegar að kaupa inn vörur hjá
dótturfyrirtækjum KEA eins
og til dæmis mjólkurvörur.
Allir vissu að KEA var komið
í vandræði á þessum árum og
þess vegna var vöruverð hátt á
Akureyri. Samt sem áður kaus
félagið að greiða niður vöru-
verð til þess að koma í veg
fyrir samkeppni frá fyrirtæki
sem bauð vörur á eðlilegu
verði“

– Var ekki erfitt fyrir ykkur
að viðurkenna ósigur á Akur-
eyri og draga sig út úr versl-
unarrekstri þar?

„Við verðum að taka allar
ákvarðanir í samræmi við þann
veruleika sem við vinnum í.
Við vorum einfaldlega að tapa
mjög miklum fjármunum á
þessari samkeppni á Akureyri.
Ekkert réttlætti að við mynd-
um hætta framtíð fyrirtækisins
í heild vegna óheilbrigðrar
samkeppni. Því hlutum við að
taka þessa ákvörðun. Auðvitað
hefði verið skemmtilegra að
keppa á markaði þar sem jafn-
ræðis var gætt. Svo var ein-
faldlega ekki á þessum tíma á
Akureyri. Það voru á endanum
íbúar á Akureyri sem töpuðu.
Um leið og við hurfum á braut
færðist verðlag í sama farið
og áður.

Bónus á ÍsafirðiBónus á ÍsafirðiBónus á ÍsafirðiBónus á ÍsafirðiBónus á Ísafirði
– Næsta verslun sem þið

opnið utan höfuðborgarsvæð-
isins er á Ísafirði árið 1999.
Hver var ástæða þess að þið
opnið þar?

„Við höfðum fylgst með
málum vestra um nokkurt
skeið. Við vissum að vöruverð
þar var alltof hátt enda fengum
við gríðarlega hvatningu frá
heimamönnum. Símtölin sem
við fengum að vestan voru
óteljandi og niðurstaðan varð
sú að opna þar verslun í júní
1999. Viðtökurnar voru mjög
góðar svo ekki sé meira sagt.“

Þegar Íslendingar, eða réttara sagt þröngur hópur valinkunnra Íslendinga,
hélt hátíðlegt 100 ára afmæli heimastjórnar á Íslandi steig fram gamall garð-
yrkjumaður á Ísafirði og benti á nýju fötin keisarans. Á stuttum tíma tókst
Jóni Fanndal Þórðarsyni og lærisveinum hans að blása til ógleymanlegrar
Heimastjórnarhátíðar alþýðunnar á norðanverðum Vestfjörðum. Þúsundir
Vestfirðinga komu saman ásamt Forseta Íslands, sem af einhverjum ástæðum
hafði ekki haft hlutverk í hátíðarhöldum stjórnvaldanna. Hápunkurinn var
auðvitað samkoman sem haldin var þennan dag í hauströkkrinu á Silfurtorgi.
Þessi dagur mun aldrei gleymast þeim sem þar tóku þátt. Trúlega mun há-
tíðin heldur ekki gleymast þeim sem skipulögðu fáránleikahátíð þá, sem að-
eins var ætluð fáum útvöldum broddborgurum landsins.

Þegar ár var liðið frá hátíðinni góðu tilkynntu Jón Fanndal og hans fólk að
stofnuð hefðu verið verðlaun ísfirskrar alþýðu. Kom fram að með verðlaunun-
um væri ætlunin að þakka þeim sem lagt hafa mikið af mörkum til mannlífs
og byggðar á Ísafirði. Einnig kom fram að raunveruleg grettistök, sem lyft
hefur verið til styrktar byggð, gleymist oft í pólitískri samtryggingu og skjall-
bandalögum. Í samtali við frumkvöðul verðlaunanna sagði hann að slík
skjallbandalög hafi styrkst á meðan landsbyggðinni hafi blætt.
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„Afkoma Haga var óviðun-
andi. Það var tap af verslunum
Bónuss. Það getur ekki gengið
til lengdar og mun ekki gera
það. Verðlag hefur leitað jafn-
vægis enda verður að reka
hvert fyrirtæki með hagnaði
til þess að ná árangri. Eigendur
Haga hafa fjárhagslegan styrk
til þess að leggja því til fjár-
magn til þess að stunda undir-
boð. Það munum við ekki gera
því það er ekki heilbrigt. Með
því er verið að kaupa sér ein-
okun. Það má ekki gerast.
Hvorki hjá okkur né öðrum.“

Sama verðSama verðSama verðSama verðSama verð
áfram um land alltáfram um land alltáfram um land alltáfram um land alltáfram um land allt

– Þessi afkoma hlýtur að
vekja spurningar um stöðu
verslunar ykkar á landsbyggð-
inni. Mun sú stefna að bjóða
sama verð um allt land breytast
í kjölfar taprekstrar ykkar?

„Það er ekkert gefið í þess-
um rekstri. Verslanir okkar á
landsbyggðinni eins og versl-
anirnar á höfuðborgarsvæðinu
voru reknar með tapi. Okkar
verkefni er að snúa því við en
vonandi tekst okkur að halda
til þrautar þeirri stefnu að
bjóða sama vöruverð um allt
land. Í það minnsta er það minn
vilji.“

– Þegar þið feðgar opnuðuð
ykkar fyrstu verslun árið 1989
hafið þið tæplega átt von á
þeim árangri sem þið hafið
náð. Þið hafið heldur tæplega
átt von á því að þið yrðuð það
fréttaefni sem þið hafið verið
á undanförnum árum?

„Nei það hvarflaði ekki að
okkur. Okkur hefur gengið vel
og það hefur kallað á mikla
athygli. Athygli, sem við höf-
um ekki verið að sækjast eftir.
Sá málarekstur sem við höfum
því miður orðið að standa í
undanfarið er hlutur sem eng-
um hefði getað dottið í hug í
upphafi okkar rekstrar.“

– Nú hefur árangur ykkar
eflaust haft áhrif á marga þá
aðila sem fyrir voru á mark-
aðnum. Varla hafið þið alls
staðar eignast vini á ykkar
leið?

„Það liggur í augum uppi
að þegar þú opnar verslun, sem
einsetur sér að bjóða ávallt
lægsta mögulega verð, hlýtur
það að kalla á að milliliðum
fækkar með tilheyrandi breyt-
ingum á högum þeirra. Við
hófum innflutning sjálfir til
þess að lækka kostnað. Því
var ekki tekið fagnandi af öll-
um. Skipulag á þessum mark-
aði breyttist óneitanlega mikið
í kjölfarið.

Vínflöskurnar fjórarVínflöskurnar fjórarVínflöskurnar fjórarVínflöskurnar fjórarVínflöskurnar fjórar
– Er hugsanlegt að þið hafið

í ykkar rekstri eignast óvildar-
menn sem ýti að einhverju
leyti undir þá umræðu sem að
undanförnu hefur staðið í þjóð-
félaginu um ykkar störf?

„Ég get nú ekkert fullyrt um
það. Hins vegar neita ég því
ekki að margt hefur komið
okkur á óvart uppá síðkastið.
Það er vonandi ekki daglegt
brauð að ritstjórar dagblaða
hafi milligöngu um lögsókn
og rannsókna yfirvalda í ein-

stökum fyrirtækjum. Slíkt hef-
ur hins vegar gerst í okkar
máli, af fréttum að dæma. Það
sýnir best á hvaða grunni rann-
sóknin og lögsóknin gegn okk-
ur er byggð.“

– Nú voruð þið borin þung-
um sökum sem standið að
Baugi og fræg var húsleitin
sem gerð var í ykkar höfuð-
stöðvum. Hvar varst þú þegar
húsrannsóknin átti sér stað?

„Ég var staddur norður á
Akureyri, á mínu heimili þar.
Það var ráðist inn í fyrirtækið
á mjög viðkvæmu augnabliki.
Svo viðkvæmu, að ógjörning-
ur er að álykta annað en að þar
hafi ekki verið um tilviljun að
ræða. Þessi atlaga stórskaðaði
okkar hagsmuni. Menn gengu
mjög hart fram við húsleitina.
Sem dæmi get ég sagt að á
skrifstofu Baugs er mjög gam-
all peningaskápur sem mjög
flókið er að opna og er ég í
raun einn sem það kann. Þess
var krafist að hann yrði opnað-
ur og þegar mönnum var sagt
að aðeins ég gæti það undir-
bjuggu menn að logskera hann
í sundur. Menn voru vissir um
að þar væri einhver ósköp að
finna sem sannað gæti allan
málatilbúnaðinn. Okkur tókst
að fá menn til að bíða þar til
ég komst suður. Ég vildi ekki
láta eyðileggja þennan forn-
grip. Ég opnaði hann síðan í
viðurvist ótal lögreglumanna
og myndavéla. Í skápnum voru
fjórar gamlar vínflöskur. Svo
gamlar að hálmurinn utan um
þær molnaði við snertingu.
Fleira var nú ekki úr þeim skáp
að hafa. Þetta litla dæmi sýnir
betur en margt annað offorsið
sem réði ríkjum í aðförinni.
Eftirleikinn þekkja allir. Þessu
máli hefur verið kastað útúr
dómstólunum svo ég noti
orðalag fyrrverandi forsætis-
ráðherra.“

Ekki vélmenniEkki vélmenniEkki vélmenniEkki vélmenniEkki vélmenni
– Þessi málarekstur hlýtur

að hafa reynt mjög á þá sem í
honum lentu?

„Já mjög svo. Þetta er búið
að vera okkur öllum mjög erf-
itt. Það er erfiðara en orð fá
lýst að vera skyndilega orðinn
miðpunktur í einhverju sem
ýmsir kölluðu stórfellt saka-
mál. Að hlusta á alls konar
ávirðingar og dylgjur dag eftir
dag er mjög lýjandi. Stærstu
eigendur Baugs er lítil fjöl-
skylda. Ég, fyrrverandi eigin-
kona mín og börnin okkar tvö.
Skyndilega eru þrjú okkar
stimpluð sem glæpamenn.
Öldruð móðir mín þarf að sitja
undir umræðu í fjölmiðlum
hversu lengi sonur hennar og
barnabörn þurfi hugsanlega að
sitja í fangelsi. Svona álag geta
engir þolað til lengdar. Sem
dæmi um hvernig hægt er að
snúa hlutunum á hvolf get ég
nefnt að á þessum tíma hringdi
í mig blaðamaður. Hann taldi
það nú ekki mikið að þurfa að
upplifa svona. Við hefðum
efnast það vel að þetta væri á
sig leggjandi. Þessi maður hélt
greinilega að við það að efnast
breyttust menn í tilfinninga-
laus vélmenni. Raunin er önn-
ur sem betur fer.“

– En þið stóðuð nú ekki ein

á meðan á þessu stóð?
„Nei sem betur fer ekki.

Okkur barst mjög mikill stuðn-
ingur frá almenningi. Sá mikli
stuðningur sýndi að flestir sáu
í gegnum þetta mál frá upp-
hafi. Það var mjög gleðilegt
að finna það á þessum erfiða
tíma. Hins vegar er málinu
ekki lokið og því munum við
áfram búa við nokkra óvissu
þrátt fyrir að veigamestu
ákæruliðunum hafi nú þegar
verið kastað út úr dómhúsun-
um. Viðbrögð stjórnvalda við
því hafa hins vegar ekki verið
á þann veg að þau láti sér það
að kenningu verða.“

– Nú hefur ykkar atvinnu-
rekstur skapað ykkur auðæfi
þannig að þú þyrftir ekki að
standa í þessari baráttu á Ís-
landi. Það hefur ekki hvarflað
að þér að flytja einfaldlega úr
landi og losna þannig úr þess-
ari baráttu?

„Nei ekki get ég sagt það.
Ég er Íslendingur og hér vil ég
vera. Auðvitað hefði ég getað
flutt úr landi. Ég get hins vegar
ekki sætt mig við það hugarfar
sem hér hefur ríkt undanfarin
ár. Það er ekki ásættanlegt að
stjórnvöldum á hverjum tíma
takist að skapa hér andrúms-
loft, sem gerir það að verkum
að fólk þori ekki að segja skoð-
anir sínar. Að fólk fái ekki að
stunda viðskipti sín í friði af

því að það tilheyrir ekki réttum
flokki eða blokkum. Við verð-
um að breyta þessu hugarfari.“

Verðlaunin að vestanVerðlaunin að vestanVerðlaunin að vestanVerðlaunin að vestanVerðlaunin að vestan
– En höldum aðeins vestur.

Þú hefur á undanförnum árum
staðið við bakið á ýmis konar
félagsstarfsemi þar.?

„Já ég hef reynt að styðja
við bakið á ýmsu sem þar hefur
verið að gerast. Þar má nefna
að við veittum Krabbameins-
félaginu Sigurvon myndar-
legan styrk sem ég veit að kom
í góðar þarfir. Einnig tókum
við þátt í metnaðarfullri upp-
byggingu Siglingadaga undir
stjórn Úlfars Ágústssonar. Því
miður var skyndilega breytt
um stefnu þar og það þótti
mér leitt. Ég hafði mikla trú á
því sem Úlfar var að gera. Við
reynum af fremsta megni að
styðja félagsstarfsemi í kring-
um okkar rekstur.“

– En að þeim verðlaunum
sem þú hlaust í síðustu viku.
Varla hefur kaupmaðurinn Jó-
hannes átt von á því að hljóta
verðlaun vestur á fjörðum sem
kennd eru við alþýðu?

„Nei, það skal ég fúslega
viðurkenna. Ég vissi heldur
ekki hvaðan á mig stóð veðrið
þegar ég fékk þessar fréttir.
Mér fannst í fljótu bragði að
ég hefði ekkert gert sem verð-

skuldaði þennan heiður. Þegar
þeir, sem að þessum verðlaun-
um stóðu, höfðu fært rök fyrir
máli sínu gat ég auðvitað ekki
annað en þakkað heiðurinn.
Ég er afar hreykinn af þessum
verðlaunum. Þau sem að þess-
um verðlaunum standa hafa
með verkum sínum sýnt að
þau sætta sig ekki við að þjóð-
félagi okkar verði stjórnað
með ósanngirni eða hefndar-
hug. Menn fái einfaldlega að
njóta verka sinna. Ég mun
áfram vinna við rekstur minna
fyrirtækja og vonandi mun ég
standa undir því trausti sem
mér er sýnt með þessum verð-
launum frá Ísafirði.“
————————

Þegar við Jóhannes hittumst
var jólaverslun að ná hámarki
sínu. Hann viðurkenndi að
hann væri ávallt jafn spenntur
í jólaversluninni enda þótt
liðnir væru margir áratugir
síðan hann keyrði út vörur,
sem unglingur, fyrir Sláturfé-
lagið. Skrítnustu jól sem hann
hefði lifað voru jólin 1988 en
þá hafði hann misst vinnuna
hjá Sláturfélaginu. Þau jólin
kom hann ekki nálægt kaup-
mennsku. Það voru jól sem
hann vill ekki upplifa að nýju.
Hann væri einfaldlega kaup-
maður og kynni ekkert annað
þrátt fyrir að hafa lært prent-
verk til öryggis á yngri árum.

Mikil breyting hefur átt sér
stað í verslunarmálum þjóðar-
innar á stuttum tíma. Til hins
betra. Ekki eru nema þrír ára-
tugir liðnir síðan helsta áhygg-
juefni íbúa á Vestfjörðum var
hvort næg mjólk og rjómi væri
til staðar frá degi til dags. Þá
var slík „munaðarvara“
skömmtuð dögum saman.
Hver man ekki eftir eggja-
skortinum. Nagandi óvissa
hvort jólabaksturinn tækist.
Það eru heldur ekki liðin nema
rúm sex ár frá því að fólk hætti
að hópast til Reykjavíkur til
innkaupa. Á matvörum og
annarri dagvöru. Vinnufélagar
settu á fót innkaupafélög og
ættingjar í Reykjavík voru
sendir í verslanir Bónuss til
innkaupa. Hann gleymist seint
sæluhrollurinn sem fór um tví-
buraföðurinn sem gekk um
verslun Bónuss á Ísafirði fyrir
sex árum síðan og handfjatlaði
Pampers bleyjupakka. Pakka
sem hann hafði fram að þessu
séð auglýsta í dagblöðunum á
margfælt hærra verði en í
verslunum á Ísafirði. Allt var
þetta sagt flutningskostnaðin-
um að kenna. Nú var hins veg-
ar hægt að kaupa þær á sama
verði og lægst gerðist á höfuð-
borgarsvæðinu. Bónus var
kominn í bæinn.

– Halldór Jónsson.
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Svæðisútvarp Vestfjarða
Aðalstræti · Ísafirði

Klofningur ehf.,
Aðalgötu 59 · Suðureyri

Aðalstræti 19 · Bolungarvík Sindragötu 5 · Ísafirði

Fiskmarkaður
Suðurnesja hf

Ísafirði Patreksfirði

Aðalstræti 21 – Bolungarvík Hafnargötu  – Bolungarvík

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

Hjólbarðaverkstæði
Ísafjarðar

Sindragötu  14

Pollgötu 2 – Ísafirði – Sími 456 3092

Árnagötu 3 – Ísafirði

Þristur
vélsmiðja – verslun

Sindragötu 9 og Silfurgötu 5
Ísafirði

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

Olíufélag útvegsmanna hf.,
Hafnarhúsinu

Ísafirði

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

G. E. Sæmundsson ehf.,
Sindragötu 14 – Sími 456 3047

Ísafirði

Árviss skötusala Lions-
klúbbs Ísafjarðar hefur gengið
bestu vonum framar að sögn
Sveins Guðbjartssonar Lions-
manns. „Salan hefur gengið
afskaplega vel og er alltaf að
aukast. Við höfum mikið verið
að selja norður í land og til
Reykjavíkur en Ísfirðingarnir
ganga þó að sjálfsögðu fyrir“,
segir Sveinn. Um er að ræða
ekta vestfirska skötu sem
verkuð er af kunnáttumönn-
um.

„Þetta er alvestfirsk fram-
leiðsla sem gengið hefur í
erfðir mann frá manni svo það
þarf ekkert að efast um gæðin.
Enda vita þeir það best sem
hafa keypt af okkur skötu. Við
höfum fengið skötuna mest-
megnis af Páli Pálssyni og eitt-
hvað frá Gunnbirni svo þetta
er úrvalshráefni. Við pökkum
skötunni snyrtilega inn í öskjur
og seljum hana tilbúna í pott-
inn“, segir Sveinn.

– thelma@bb.is

Skata Lionsmanna
nærri því uppseld

Áttunda bindi 101 nýrra
vestfirskra þjóðsagna eftir
Gísla Hjartarson er best selda
bókin í Bókhlöðunni þessa
stundina, að sögn Jónasar
Gunnlaugssonar framkvæm-
dastjóra Bókhlöðunnar á Ísa-
firði. „Gísli er alltaf söluhæst-
ur. Bókin er það ódýr að fólk
er jafnvel að taka með og senda
vinum og ættingjum. Hún er á
góðu verði og er afgerandi best
seld“.

Á eftir Gísla kemur svo
breski höfundurinn J.K. Row-
ling með Harry Potter og
Blendingsprinsinn. „Hún var
lengi vel efst, það var mikill
spenningur fyrir henni þegar
hún var nýkomin út“, segir
Jónas.

Þar á eftir kemur Arnaldur

Indriðason með sinn nýjasta
spennutrylli Vetrarborgina, og
vermdi hann líka fyrsta sætið
um stund að sögn Jónasar.
„Þetta er á svipuðu róli og í
fyrra, liggur við nákvæmlega
eins. Ég skaut á það um síðustu
helgi að þá væru tveir þriðju
bóksölunnar eftir, nú er bráð-
um helmingurinn eftir. Megn-
ið selst svo í síðustu vikunni
fyrir jól“, segir Jónas.

Hrafninn eftir Þingeyring-
inn Vilborgu Davíðsdóttur er
í sjötta sæti á listanum og segir
Jónas að hann hafi ekki merkt
aukningu í sölu á bókinni eftir
að hún var tilnefnd til Íslensku
bókmenntaverðlaunanna fyrir
skemmstu. „Hún hefur verið
að seljast nokkuð vel og hefur
farið jafnt allan tímann“.

101 ný vestfirsk
þjóðsaga  selst best

Bókhlaðan á Ísafirði

 Jólabókasalan er á svipuðu róli
og verið hefur í Bókhlöðunni.
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Guðsþjónustur
um hátíðarnar

Ísafjarðarkirkja:
Miðnæturguðsþjónusta,
24. desember kl. 23:30
Hátíðarguðsþjónusta,

25. desember kl. 14:00
Hátíðarguðsþjónusta,

31. desember kl. 18:00.
Hnífsdalskapella:

Hátíðarguðsþjónusta,
24. desember kl. 18:00

Fjórðungssjúkrahúsið:
Hátíðarsamkoma,

25. desember kl. 15:30
Hólskirkja:
Aftansöngur,

24. desember kl. 18:00
Hátíðarguðsþjónusta,

25. desember kl. 14:00
Jólastund fjölskyldunnar,
26. desember kl. 11:00

Aftansöngur,
31. desember kl. 18:00

Sjúkraskýlið í Bolungarvík:
Helgistund,

25. desember kl. 14:50
Þingeyrarkirkja:

Aftansöngur,
24. desember kl. 18:00

Hátíðarmessa,
1. janúar kl. 17:00

Dvalarheimilið Tjörn:
Helgistund,

24. desember kl. 16:00
Mýrakirkja:
Hátíðarmessa,

25. desember kl. 14:00
Suðureyrarkirkja:

Aftansöngur,
24. desember kl. 18:00

Flateyrarkirkja:
Aftansöngur,

24. desember kl. 18:00
Holtskirkja:

Jólaguðsþjónusta,
25. desember kl. 14:00
Áramótaguðsþjónusta,

1. janúar kl. 14:00
Súðavíkurkirkja:

Hátíðarguðsþjónusta,
25. desember kl. 14:00

Staðarkirkja:
Aftansöngur,

31. desember kl. 18:00

Ath! Jólahelgihald í kirkjum
við Djúp og á Hrafnseyri

tekur mið af veðri og öðrum
aðstæðum og verður auglýst

sérstaklega.

Landpósturinn
Landpósturinn á Ísafirði

hefur um langt skeið flutt íbú-
um í Ísafjarðardjúpi póstinn
sinn, en nú stendur til að gera
miklar breytingar á þeirri þjón-
ustu. Landpósturinn hættir að
berast Djúpverjum frá Ísafirði
nú um áramótin og kemur þess
í stað með sunnanpóstinum úr
Reykjavík sem skilur hann eft-
ir í Langadal þar sem Hólma-
víkurpósturinn sækir hann og
dreifir honum um bæina í
Djúpinu. Ekki eru allir jafn
sáttir við þessa tilhögun mála
og þykir íbúum Ísafjarðardjúps
hugmyndin ekki sérlega kræsi-
leg. Bæjarins besta ákvað að
spjalla aðeins við landpóstinn,
Gunnar Pétursson, sem lætur
af störfum nú um áramótin og
fá að vita lítið eitt um starfið
og breytingarnar.

Gunnar Pétursson er Ísfirð-
ingur í húð og hár, fæddur í
Brautarholti og ólst þar fram

til níu ára aldurs þegar hann
flutti á Grænagarð. Áður en
Gunnar tók við starfi mjólkur-
pósts, og þar með póstflutn-
ingamanns, árið 1974 var hann
ásamt öðrum með flutninga-
fyrirtækið Gunnar & Ebenez-
er.

Fjölbreytt ogFjölbreytt ogFjölbreytt ogFjölbreytt ogFjölbreytt og
skemmtilegt starfskemmtilegt starfskemmtilegt starfskemmtilegt starfskemmtilegt starf
Hvað hefurðu unnið lengi

við póstþjónustu í Djúpinu?
„Ég hef verið í þessu síðan

ég byrjaði, eins og maðurinn
sagði. Ég hef í raun séð um
póstflutninga í Djúpinu síðan
vegurinn var opnaður. Fyrstu
árin vorum við með mjólkur-
flutninga og tókum póstinn
með, þannig var það til ára-
mótin 1987 þegar ég tók við
póstflutningum á eigin vegum.
Þannig að ég er búinn að sjá
um þetta í rúm þrjátíu ár alls.“

Hvernig starf er þetta?
„Fyrir þá sem vilja eiga sam-

skipti við fólk er þetta mjög
fjölbreytt og skemmtilegt
starf. Jú, jú, það hafa verið
erfiðleikar í þessu eins og öðru.
Á veturna sérstaklega, ekki síst
út af færðinni sem er auðvitað
oft mjög erfið.“

Þrjár ferðir á vikuÞrjár ferðir á vikuÞrjár ferðir á vikuÞrjár ferðir á vikuÞrjár ferðir á viku
Hvað er rúnturinn langur?
„Þangað til haustið 1994,

held ég að það hafi verið, þá
fór ég alla leið út í Unaðsdal.
Að vísu var það bara tvisvar
sinnum í viku. Síðan þegar
Nauteyrarhreppur sameinaðist
Hólmavík þá vildu Hólmvík-
ingar afgreiða póstinn fyrir
Nauteyrarhrepp, þó Nauteyr-
arhreppur hafi átt megnið af
sínum meiriháttar samskiptum
við Ísafjörð og eigi trúlega að
miklum hluta enn.“

Hvað ferðu margar ferðir í
viku?

„Ég hef farið þrjár ferðir á
viku frá árinu 1994, en þegar
leiðin styttist þá var fjölgað úr
tveimur í þrjár og þær hafa
verið þrjár síðan þá, mánu-
daga, miðvikudaga og föstu-
daga.“

Hvað ertu lengi að keyra
rúntinn?

„Það fer nú mikið eftir því
hvort það er mikill póstur eða
lítill, en svona gegnumsneitt
þá eru þetta svona fimm og
hálfur til sex tímar. Ef færðin
er góð. Sem hefur nú verið
undanfarin ár, það hefur verið
sérlega snjólétt síðustu fimm
til sex ár. Þetta var miklu erf-
iðara fyrstu árin, sérstaklega
að komast heim á bæi. Nú er
farið að moka Djúpið á hverj-
um degi og þetta er miklu auð-
veldara.“

Alls kyns reddingarAlls kyns reddingarAlls kyns reddingarAlls kyns reddingarAlls kyns reddingar
Leið oft langur tími á milli

þess sem fólk fékk póstinn
sinn?

„Nei, það gerði það nú

reyndar ekki. Leiðin lokaðist
mikið á veturna fyrstu árin, og
þá lokaðist yfirleitt fyrst inn á
Bæi og Unaðsdal og Fagra-
nesið tók póstinn þangað á vet-
urna, meðan það gekk. Það
var yfirleitt hægt að komast út
í Nauteyrarhrepp. Stundum
þurfti að hafa svolítið fyrir því
að koma póstinum inn á bæina.
Þá voru kunningjar mínir
þarna með vélsleða. Það voru
alls kyns reddingar í þessu.“

Nú á að fara að gera miklar
breytingar á fyrirkomulagi
póstþjónustunnar, hvað seg-
irðu mér um þær?

„Það á að leggja niður póst-
flutningana frá Ísafirði og þess
í stað kemur pósturinn með
landpóstinum að sunnan.
Hann verður skilinn eftir við
vegamótin á Langadalsströnd-
inni, í einhverju skýli. Síðan á
sá sem hefur verið með póstinn
frá Hólmavík að taka þennan
póst þarna á morgnana. Þá er
póstinum dreift út í Ögur.“

TrúnaðarstarfTrúnaðarstarfTrúnaðarstarfTrúnaðarstarfTrúnaðarstarf

Hvernig líst þér á þessar
breytingar, sem manni úr
bransanum?

„Það fer ekki á milli mála
að þetta verður geysileg skerð-
ing á þjónustu. Það er í sjálfu
sér ekki mikið vandamál að
dreifa pósti, þannig, en að
skilja póst þarna eftir í fleiri
klukkutíma á almannafæri það
er nokkuð sem mér líst ekki á.
Enda hafa komið fram mikil
mótmæli gegn þessu. Póst-
flutningar eru trúnaðarstarf,
maður er bundinn þagnareiði
yfir því sem maður handfjatlar
hjá póstinum og verður áskyn-
ja. Þetta eru trúnaðarupplýs-
ingar á milli manna og fólk
verður að geta treyst því að
pósturinn liggi ekki á glám-
bekk. Það eru alls konar verð-
mæti, ávísanahefti, kreditkort
og hvaðeina sem sent er með
póstinum. Fyrir utan svo
ábyrgðarbréfin sem fáir fyrir
utan póstinn vita hvað inni-
halda. Síðan eru stefnur, og
lyf, og þau eru mörg þannig
að þau mega ekki vera í frosti,
það verður að halda á þeim
ákveðnum hita.

„Það sem mér líst verst á í
sambandi við þetta er að póst-
urinn á að vera þarna yfirgef-
inn í einhverja klukkutíma, á
svæði þar sem engin byggð er

nálægt. Ætli séu ekki einir tíu
kílómetrar í næsta bæ.“

Brýnt að sýnaBrýnt að sýnaBrýnt að sýnaBrýnt að sýnaBrýnt að sýna
póstinum virðingupóstinum virðingupóstinum virðingupóstinum virðingupóstinum virðingu

Heldurðu að óprúttnir menn
geti bara gengið í póstinn?

„Það er náttúrulega enginn
vandi fyrir þá sem eru að leita
sér að verðmætum. Þá er ná-
kvæmlega sama þó þarna verði
læst eða ekki. Ég geri ekki ráð
fyrir að þetta verði járnbent.
Það segir sig alveg sjálft að
það spyrst út til hvers þetta
skýli er notað og þetta hefur í
raun nú þegar verið tilkynnt
landsmönnum í fjölmiðlum.
Ég hélt bara að þetta væri ekki
hægt, að þetta samræmdist
einfaldlega ekki lögum og
reglum um meðferð á pósti.
Það var brýnt fyrir mér þegar
ég tók við þessu starfi að póst-
inum þyrfti að sýna ákveðna
virðingu.

„Svo er hitt líka að tengsl
íbúa í Djúpinu við Ísafjörð
verða allt annars eðlis héðan í
frá en verið hefur ef að þessar
breytingar verða látnar ganga
í gegn. Það fer ekki á milli
mála. Fólkið hefur fengið

ýmislegt með póstinum, smá-
vöru, mjólk og fleira. Öll opin-
ber stjórnsýsla fyrir þetta
svæði, sýslumaður, lögregla,
heilsugæsla, verslun og þess
háttar er á Ísafirði.

„Það kemur í ljós hvernig
þetta fer. Þeir sem stjórna
þessu fyrirtæki fyrir sunnan
þeir vita það nú að það hafa
hljómað margar óánægjuradd-
ir gegn þessari breytingu.“

Leggst ekki í körLeggst ekki í körLeggst ekki í körLeggst ekki í körLeggst ekki í kör

Hvað tekur við hjá þér núna?
„Það veit ég ekki nákvæm-

lega. Það er áformað eins og
málin standa í dag að ég hætti
á áramótum. Maður fer bara á
skíði ef það er ekkert annað.
Ég er nú orðið eingöngu á
gönguskíðum. Það er góð færð
í ár og búið að vera nægur
snjór síðan í október fyrir
gönguskíðin. Ég hef verið
virkur í gönguskíðastarfinu
lengi vel. Á meðan Íþrótta-
bandalagið var og hét var ég í
stjórn þar, varaformaður og
formaður. En eins og ég segi
þá er ekkert ákveðið hvað ég
fer að gera, en ég leggst ekki í
leti eða kör, það er alveg ljóst.“
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Ísfirski tónlistarmaðurinn
Mugison - Örn Elías Guð-
mundsson -  hefur dundað sér
síðastliðin misserin við að
leggja heimsbyggðina að fót-
um sér, einn haus í einu, og
gengið jafnvel eigin vonum
framar en drengurinn er álíka
hógvær og Vestfirðingar al-
mennt. En hann nú kannski
líka inni fyrir montinu. Hann
var valinn Vestfirðingur ársins
í fyrra, rétt í kjölfar þess að
hann hafði sópað að sér öllum
þeim verðlaunum sem nöfnum
tekur að nefna á Íslensku tón-
listarverðlaununum og rétt áð-
ur en honum og kærustunni
hans, Rúnu Esradóttur, fæddist
erfinginn Ísak Dýri Arnarson.

Þá var hann fenginn til að
gera tónlistina við nýjustu
mynd Baltasar Kormáks, Litt-
le Trip to Heaven, sem státar
stjörnum á borð við Forrest
Whitaker og Juliu Stiles. Disk-
urinn með þeirri tónlist kom
út nú fyrir skemmstu og fæst
hjá öllum tónlistarmiðlurum
sem vilja láta taka sig alvar-
lega. Hann spilar í París í dag
og New York á morgun, stígur
ölduna á millilandaþotum með
gítarinn í annarri og tölvuna í
hinni. Það er því við hæfi að
við skulum mæla okkur mót á
Reykjavíkurflugvelli, yfir
kaffibolla, kókómjólk og júm-
bósamlokum. Hann er með
stírur í augunum. „Ég var að
taka upp myndband til klukkan
þrjú í nótt. Það var gaman“,
segir hann og hlær eins og
hrossabrestur.

Stelpur í móðursýk-Stelpur í móðursýk-Stelpur í móðursýk-Stelpur í móðursýk-Stelpur í móðursýk-
iskasti og strákariskasti og strákariskasti og strákariskasti og strákariskasti og strákar
á hórmónafylleríiá hórmónafylleríiá hórmónafylleríiá hórmónafylleríiá hórmónafylleríi

Hvað er í gangi hjá þér þessa
dagana?

„Jú, svona í-gangi-lega séð
þá vorum við að klára massífan
túr, við strákarnir í Mugison.
Biggi var með mér allan tím-
ann, við erum búnir að spila út
um allt. Svo vorum við að
spila á MH-balli í gær, ég og
Trabant, og við notuðum tæki-
færið og samnýttum giggið
sem æfingu. Það var helvíti
flott, strákarnir settu tonn af
meiki á mig svo ég var alveg
eins og Eddie Izzard, drag-
drottningin og grínistinn. Þetta
var helvíti fínt gigg, ekta
menntaskólaball. Allt morandi
í blindfullum unglingum. Full-
ar stelpur í móðursýkiskasti
og strákar á hórmónafylleríi.
Svo var einhver með gat á
hausnum og löggan á svæðinu.
Bara alveg týpískt mennta-
skólaball!“

– Hvað ertu búinn að vera
að túra á árinu?

„Ég tók eiginlega tvöfaldan
Evróputúr, fyrst í maí fór ég í
einn allsherjar túr. Þá tók ég
Bretland, Niðurlöndin, Belgíu,
Frakkland og þar í kring. Svo
hef ég farið mikið stakar ferðir,
mikið til Frakklands. Síðan tók
ég Bandaríkjatúr og Japanstúr,

Þýskaland og svo massífan
Skandínavíutúr, 9 tónleika á
tíu dögum. Ætli ég hafi ekki
spilað um 60 tónleika á árinu.
Geirmundur Valtýsson myndi
kannski hlæja að því, en þessir
tónleikar hafa samt verið úti
um allar trissur. Maður þarf
kannski að millilenda tíu sinn-
um og taka fimm lestir og fjór-
tán rútur, svoleiðis að klukku-
stundirnar sem fara bara í
ferðalög verða ansi margar.
Það hefur staðið ansi tæpt á
stundum að maður hreinlega
næði á milli staða“.

JólamugikötturinnJólamugikötturinnJólamugikötturinnJólamugikötturinnJólamugikötturinn
– Nú er tónlistin við kvik-

myndina Little trip to heaven
nýkomin út, eru allir búnir að
kaupa hana?

„Tja, þeir sem eru ekki búnir
að kaupa hana gætu lent í Jóla-
mugikettinum. Það gæti gerst.
Nema þeir fái hana í jólagjöf,
það gæti bjargað þeim. Ég
gerði þessa plötu á milli túra
síðasta sumar, tók tvo mánuði
í þetta og hoppaði annað slagið
út til að spila á litlum tónleik-
um. Ég tók hana mestalla upp
hér heima á Brekkustígnum,
og svo í sundlaugarstúdíói Sig-
ur Rósar. Í þetta skiptið vann
ég mikið með hljóðfæraleik-
urum, ég spilaði ekki svo mik-
ið sjálfur. Samdi bara lögin og
sagði svo öðrum fyrir. Sem
var mjög gaman.

„Myndin verður svo frum-
sýnd annan í jólum. Ég verð
auðvitað fyrir vestan yfir jólin
og þarf að taka vélina klukkan
ellefu um morguninn, því hún
er sýnd klukkan tvö um dag-
inn. Ég missti af frumsýning-
unni á Næsland á sínum tíma,
man ekki alveg hvers vegna,
ég var að spila einhvers staðar
úti eða eitthvað. Ætla að reyna
að ná þessari“.

– Hvað er langt síðan að þú
komst vestur?

„Ég hef held ég ekki komið
síðan á Aldrei fór ég suður
hátíðinni um páskana, þá fór
ég suður og hef bara aldrei
komið vestur síðan. Ég er að
verða snargeðveikur á fjarver-
unni, ég á það til að babla bara
hálfan daginn eitthvað sam-
hengislaust rugl. Og svo ef að
pabbi hringir eða einhver fyrir
vestan, þá nær maður taki á
sér og þetta reddast. Svo lifir
maður bara í voninni um að
komast heim, eins og Keikó í
sædýrasafninu“.

Gengur ekkert aðGengur ekkert aðGengur ekkert aðGengur ekkert aðGengur ekkert að
semja þungarokksemja þungarokksemja þungarokksemja þungarokksemja þungarokk

– Þú ert með nýja breiðskífu
á leiðinni, ekki satt? Ertu byrj-
aður að taka upp?

„Já, ég er búinn að gera
nokkur demó. Byrjaður að
semja og svona. Það eru komin
nokkur lög inn á harða diskinn.
Ég er lengi búinn að ætla að
gera þungarokksplötu en það
gengur voða illa. Það er alla-

Eins og Keikó í Sædýrasafninu

vega ekkert alvöru þunga-
rokkslag komið á plötuna enn-
þá. Það er ógeðslega gaman
að gera plötuna núna vitandi
að hljóðfæraleikarar eiga eftir
að koma að henni með manni,
að maður er ekki lengur einn
að tölvast eitthvað. Ég kem
reyndar til með að nota tölvuna
áfram á sviðinu og svona, en
þá í einhverju öðru samhengi.
Ég er ekkert að fara að henda
henni“.

– Hvernig breytir þetta upp-
tökuferlinu að vera kominn
með hljómsveit?

„Mig langar að taka eitthvað
af lögunum á nýju plötunni
„live“, bara telja í og spila. En
svo sér maður hvernig það þró-
ast. Ég lenti í magnaðri reynslu
hérna um daginn þegar ég
samdi lag fyrir hljómsveitina
Hjálma. Ég tók lagið bara upp
á símann minn og ímeilaði
þeim það. Þeir sögðust vera
að fíla þetta og þá keyrði ég til
Keflavíkur að hitta þá, kenndi
þeim hljómaganginn á ein-
hverjum fimm mínútum. Svo
var bara talið í, einn tveir þrír
og tekið upp. Svo notuðum
við bara þá töku. Í heildina
tók ekki nema um tuttugu mín-
útur að ganga frá þessu lagi.

Hobbittinn semHobbittinn semHobbittinn semHobbittinn semHobbittinn sem
gleymdi textanumgleymdi textanumgleymdi textanumgleymdi textanumgleymdi textanum

„Það er svakalega gaman
að vinna með svona tónvissum

listamönnum. Sjálfur er ég
ekki með neitt tóneyra og kann
bara vinnukonugrip. Maður
lítur voða illa út við hliðina á
svona fagmönnum. Við frum-
fluttum lagið svo í gær í sjón-
varpinu, og það var engin æf-
ing fyrir það heldur. Það var
bara annað rennsli af laginu.
Venjulega er tekið upp fyrir
fram fyrir sjónvarpið og látið
líta út fyrir að takan sé í beinni
útsendingu, en þarna var þetta
í alvöru í beinni útsendingu.
Það er dálítið aukastress sem
kemur yfir mann. Ég á lang-
flestar línurnar í laginu en ég
gat ómögulega munað nema
eina þeirra, svo ég bara neydd-
ist til að syngja hana aftur og
aftur. Ég gjörsamlega panikk-
aði. Síðan fékk ég þvílíkan
aumingjahroll þegar ég horfði
á þetta í sjónvarpinu. Æi, mað-
ur hefur gott af þessu. Maður
verður þá búinn að læra text-
ann næst.

„Svo erum við að spila aftur
á Nasa á föstudag [síðasta
föstudag. Innsk. blaðamaður].
Ég, Hjálmar og Trabant. Það
skiptir ekki eins miklu þó mað-
ur klúðri svona á tónleikum,
þá öskrar maður bara „yeah!“
og þetta reddast. Við vorum
að æfa í gærkvöldi, með Trab-
ant í MH og þar á undan var
alvöru hljómsveitaræfing með
Hjálmum. Þeir spila ekki mörg
lög eftir mig, en þeir gerðu
geðveika útgáfu af Poke a Pal.
Ekki reggí-útgáfu, heldur í

sama fíling og hljómsveitin
The Band. Ég varð hálfklökkur
bara, reyndi að lúkka vel en
það var svona lítill hobbitti
inn í mér sem æpti „Ég á
þetta... ...My precious!“.

– Nú er platan að koma út í
maí, er mikið af hitturum?

„Ég ætla að rétt að vona
það. Eitthvað verður að borga
grautinn, og saltið í hann. Ann-
ars floppar þetta bara. En jú,
ég vona að það komi einhver
góð lög út úr þessu, því hittari
er náttúrulega bara gott lag.
Ég er búinn að gera svona 4-5
alvöru demó, svo er eitthvað
af svona hendingum sem ég á
eftir að tengja saman og klára.
Ef ég hefði samið Ob-la-di
ob-la-da þá væri ég kominn
með ob-la-di, en ob-la-da væri
annars staðar á harða disknum
og það ætti eftir að tengja þetta
tvennt saman.

GamaldagsGamaldagsGamaldagsGamaldagsGamaldags
rokk og rólrokk og rólrokk og rólrokk og rólrokk og ról

– Ertu hættur að spila einn?
„Já, alveg hættur að spila

einn með tölvu, hættur með
þetta sjó sem ég er búinn að
vera með í tvö ár. Nú ætla ég
bara að stofna hljómsveit.
Byrjaður að halda prufur í
hausnum og svona, farinn að
spá í hverjir verða með. Ég
ætla að byrja að æfa um miðjan
janúar, og við komum svo fram
í maí. Ég er ekki búinn að
negla niður hverja ég vil fá í

þetta, mig langar helst að hafa
alla með mér, þetta gæti hæg-
lega orðið 20 manna hljóm-
sveit. En ég verð að fækka
þeim niður í svona þrjá, ég
kemst ekki upp með fleiri.
Samt eru hljómsveitir að verða
svo mannmargar, Benni-
hemmhemm er eitthvað 15
manns, Nix Noltes eru að
minnsta kosti milljón, og nú
eru Sigur Rós orðnir 17 með
brassbandi og strengjasveit og
kór“.

– Og er það leiðin sem þig
langar að fara?

„Nei, nei. Ég vil bara hafa
þetta beisikk og ætla að halda
mig við sem fæsta. Ég syng,
rassgatið sér um bakraddir, og
svo fæ ég einhverja þrjá aðra
með mér, fjóra í mesta lagi.
Bara gítar, bassi og trommur,
gamaldags rokk og ról“.

– Og hvað þarf fólk að hafa
til brunns að bera til að vera í
bandinu hjá Mugison?

„Ég er ekki bara að velja
eftir tónlistarhæfileikum held-
ur líka eftir lúkki, svona eins
og í Idolinu, Mugi er nefnilega
vörumerki. Flott greiðsla
hjálpar til, góðir skór, stórar
augnabrúnir, skakkar tennur,
stóra augnsteina, persónutöfra
á við Helgu Möller og attítúd
eins og Eiríkur Fjalar, og al-
mennt að fólk líki vel við mig,
það hjálpar, þá er nefnilega
líklegra að mér líki vel við
það“.

– eirikur@bb.is
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Umhverfisnefnd telur ekki rétt að fjalla
um Leirufjarðarslóða að svo stöddu

Umhverfisnefnd Ísafjarðar-
bæjar telur rétt að fjalla ekki
um erindi jarðeiganda í Leiru-
firði í Jökulfjörðum, vegna
slóða sem hann ruddi í fjörðinn
í sumar, á meðan málið er enn
í meðferð hjá ríkissaksóknara.
Eins og kunnugt er fór land-
eigandi fram á að slóðinn fengi
að standa með þeim lagfær-
ingum og frágangi sem sam-
komulag yrði um þar til hægt
væri að klára varnir gegn land-
rofi í firðinum.

Í bréfi sem lögfræðingur
landeigandans skrifaði bæjar-
yfirvöldum á sínum tíma kom
fram að með vísan til ástands
jökulárinnar væri umbjóðanda
hans nauðsynlegt að eiga
möguleika á því að koma
tækjum aftur niður í Leirufjörð
til viðhalds varnargarða í fram-
tíðinni. Þá var bent á að í leyfi
Ísafjarðarbæjar fyrir fram-
kvæmdinni væri engin tíma-
setning um framkvæmdir eða
framkvæmd.

Í bókun umhverfisnefndar
segir: „Ísafjarðarbær bað með
bréfi til sýslumannsins á Ísa-
firði, dags. 19. ágúst 2005, um
opinbera rannsókn á vegagerð
Sólbergs Jónssonar, Bolungar-
vík, um Öldugilsheiði, sam-
nefnt gil og niður í Leirufjörð.
Niðurstöður þessarar rann-
sóknar hafa verið sendar rík-
issaksóknara til meðferðar.“
Eins og kunnugt er vakti gerð
slóðans hörð viðbrögð síðla
sumars.          – eirikur@bb.is Hluti slóðans í Leirufjörð.

Kómedíuleikhúsið á Ísafirði

Kemur íslenskum
einleikjum á prent

Kómedíuleikhúsið á Ísa-
firði vinnur nú að útgáfu á
bókar sem ber heitið Íslenskir
einleikir. „Leikritaútgáfa
hefur átt undir högg að sækja
þar sem fólk vill frekar horfa
á leikrit en að lesa þau og
sérstalega hafa fáir einleikir
ratað á prent. Útgáfa bókar-
innar er því enn ein leið
Kómedíuleikhússins til að
kynna einleikjaformið bet-
ur“, segir Elfar Logi Hann-
esson, leikari og forstöðu-
maður Kómedíuleikhússins
sem hefur einbeitt sér að ein-
leikjalistinni frá árinu 2001
og hefur sett á svið fjóra leiki.

Leikhúsið stendur einnig
fyrir leiklistarhátíðinni ACT
ALONE sem er helguð ein-
leikjum og er haldin árlega í
lok júní á Ísafirði. Í bókinni
má finna 11 íslenska einleiki
allt frá Hinum fullkomna
jafningja til Gísla Súrssonar.
Kómedíuleikhúsið býður
áhugafólki um leiklist og
aðra að taka þátt í útgáfunni
með því að vera á svonefnd-
um Tabula gratulera lista sem
verður birtur í bókinni.

„Viðtökurnar hafa verið
fínar og nú þegar er ég kom-
inn með nokkur nöfn niður á
lista. Til að gerast stuðnings-
aðilar þarf fólk að greiða
3.500 krónur og fá um leið
eintak af bókinni, en bókin
mun kosta 3.900 krónur út
úr búð, en með því að skrá
sig á Tabula gratulera listann

stuðla menn að eflingu leik-
ritaútgáfu á Íslandi sem er
alltaf þakkarverð þó mark-
aðurinn sé lítill“, segir Elfar
Logi.

Hægt er að senda staðfest-
ingu með nafni og heimilis-
fangi á netfangið langi-
mangi@snerpa.is og þar er
einnig tekið á móti öllum
fyrirspurnum sem varða
verkefnið.

Einleikirnir sem verða í
bókinni Íslenskir einleikir
eru:

Gísli Súrsson. Eftir Elfar
Loga Hannesson og Jón
Stefán Kristjánsson.

Glæsibæjareintölin. Eftir
Benóný Ægisson.

Hinn fullkomni jafningi.
Eftir Felix Bergsson.

Leifur heppni. Eftir Helgu
Arnalds.

Loðinbarði. Eftir Hall-
veigu Thorlacius.

Of langt vestur. Eftir Hall-
grím Oddsson.

Olíuþrýstingsmæling dís-
elvéla. Eftir Guðmund
Oddsson.

Óvinurinn. Eftir Hörð
Torfason.

Síðasta segulband
Hrapps. Eftir Guðmund
Oddsson.

Sveinstykki Arnars Jóns-
sonar. Eftir Þorvald Þor-
steinsson.

Þrjár Maríur. Eftir Sigur-
björgu Þrastardóttur.

– thelma@bb.is

Gísli Súrsson er meðal þeirra
einleikja sem finna má í bókinni.

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
fjallaði um hugmyndir þess
efnis að halda skuli Vestfjarða-
sýningu í Perlunni dagana 5.
til 7. maí 2006, á fundi fyrir
stuttu. Í bréfi frá Markaðsstofu
og Atvinnuþróunarfélagi
Vestfjarða vegna þessa segir
meðal annars:

„Tilgangurinn er almenn
kynning á Vestfjörðum; kynna
atvinnulífið, mannlífið, bú-
setukosti og menningu sem

víðast um Vestfirði. Sjaldan
hefur verið jafn rík ástæða til
að gera landsmönnum ljóst
hversu afbragðs góð skilyrði
til atvinnurekstrar og búsetu
eru á öllum Vestfjörðum, en
það skiptir óskaplega miklu
máli að hrekja allar hugmyndir
og sögusagnir um annað. Það
leiðir af sjálfu sér að Ísland er
margfalt fjölbreyttara en t.d.
það sem nemur 101 Reykjavík
og með öflugri sýningu er hægt

að færa rök fyrir því að
Vestfirðir eru annað Ísland og
alls ekki síðra. Skoðanakann-
anir sanna að landsmenn hafa
áhuga á Vestfjörðum og vilja
ferðast þar, kannanir sýna
einnig að um fjórðungur þeirra
sem búa á suðvesturhorni
landsins geta mjög vel hugsað
sér að flytjast út á land. Í hvoru
tveggja felast tækifæri fyrir
Vestfirðinga.“

Gert er ráð fyrir að sýningin

muni kosta á milli sjö og níu
milljónir króna og munu tekjur
fyrst og fremst verða af leigu
á básum, auglýsingum og
styrkjum. Bréfið er dagsett 2.
desember, og í því eru sveitar-
félög og fyrirtæki hvött til að
svara bréfinu eigi síðar en 9.
desember. Bréfið var tekið fyr-
ir í bæjarráði 12. desember,
og var erindinu vísað til at-
vinnumála- og menningar-
málanefndar til umsagnar.

„Vestfirðir
eru annað
Ísland og
alls ekki síðra“

Dagatal Önfirðingafélagsins
Von er á árlegu dagatali Ön-

firðingafélagsins í Reykjavík
fyrir árið 2006 á næstunni. Er
það farið í prentun og verður
sent til kaupenda í þessari viku.
Önfirðingafélagið í Reykjavík
hefur gefið út dagatöl frá árinu
1992 og var hluta af þátttöku
félagsins í 70 ára afmælishaldi
Flateyrarhrepps hins forna það
ár.

Dagatölin hafa skapað sér
veglegan sess í félagsstarfinu,
þau hafa verið send mjög víða
um lönd og strönd og hafa
verið góð kynning fyrir það
sem önfirskt umhverfi hefur
upp á að bjóða.

Ljósmyndarar á dagatalinu

fyrir næsta ár eru Björn Ingi
Bjarnason, Eyrarbakka, Erling
S. Tómasson, Reykjavík,
Gerða Pétursdóttir, Núpi
Dýrafirði, Guðrún H. Óskars-
dóttir, Kópavogi, Guðrún
Pálsdóttir, Flateyri, Inga Rún
Björnsdóttir, Kaupmanna-
höfn, Júlía Bjarney Björns-
dóttir, Kaupmannahöfn, Páll
S. Önundarson, Flateyri og
Víðir Björnsson, Eyrarbakka.

Eins og venjulega eru á
dagatalinu upplýsingar um
daga og ár af ýmsum toga og
eru mun fleiri fæðingardagar
Önfirðinga tilgreindir á nýja
dagatalinu en verið hefur áður.

– eirikur@bb.is
Flateyri í Önundarfirði. Von er á árlegu dagatali

Önfirðingafélagsins í Reykjavík á næstunni.
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Jarðhæð hússins. Hér verður m.a. 25 m. innisundlaug. Á 2. hæðinni verður líkamsræktaraðstaða.

Háleit markmið um
sundlaugar og netsíma
– rætt við Sævar Óla Hjörvarsson, athafnamann á Ísafirði um væntanlega byggingu sundlaugar á Torfnesi og nýtt netsímafyrirtæki

Varla hafa hugmyndir um
byggingu sund- og íþróttamið-
stöðvar á Torfnesi á Ísafirði
farið framhjá nokkrum manni.
Sá sem er í broddi þeirrar fylk-
ingar sem vill reisa miðstöðina
er Ísfirðingurinn Sævar Óli
Hjörvarsson. Hann segist vera
orðinn langþreyttur á að bíða
eftir bættri íþróttaaðstöðu í
bænum og segist langt í frá
vera sá eini. Sævar vill meina

að það beinlínis standi Ísafirði
fyrir þrifum að í bænum skuli
vera allt of þröng líkamsrækt-
araðstaða og engin almennileg
sundlaug.

Sævar lætur sér ekki nægja
að byggja fleiri þúsund fer-
metra íþróttamannvirki. Hann
er einnig að byggja upp net-
símafyrirtæki á Ísafirði sem
gæti með lagni og heppni skap-
að nokkur störf í bænum þegar

fram líða stundir. Bæjarins
besta ræddi stuttlega við Sævar
um þessar hugmyndir hans.

Ekki nóg aðEkki nóg aðEkki nóg aðEkki nóg aðEkki nóg að
tala endalausttala endalausttala endalausttala endalausttala endalaust

Hugmyndirnar ganga út á
að í miðstöðinni verði meðal
annars 25 metra löng innisund-
laug, minni vaðlaug, heitir
pottar og lítil útisundlaug. Á

efri hæð er gert ráð fyrir lík-
amsræktaraðstöðu, sjúkra-
þjálfun, nuddaðstöðu og ljósa-
bekkjum ásamt veitingasölu í
austurenda jarðhæðar.

„Þessar hugmyndir hafa ver-
ið uppi í rúmt ár og í haust
vorum við farnir að pressa á
þetta. Síðan lét ég bara teikna
húsnæðið, einfaldlega til að fá
eitthvað á blað svo hægt væri
að koma málinu af stað. Það

er ekki nóg að tala endalaust,
það verður að gera eitthvað.

Það lýst öllum vel á þetta,
eða eiginlega öllum. Það er
alltaf einn og einn sem er á
móti, en ég held að flestallir
séu sammála mér um að nauð-
synlegt sé að gera þetta.“

Aðstaðan hrein-Aðstaðan hrein-Aðstaðan hrein-Aðstaðan hrein-Aðstaðan hrein-
lega til skammarlega til skammarlega til skammarlega til skammarlega til skammar

„Við einfaldlega verðum að
drífa okkur í að gera eitthvað,
því aðstaðan í bænum er hrein-
lega til skammar eins og hún
er núna. Þetta er allt svo gamalt
og úr sér gengið, hvort sem
talað er um sundlaugina eða
það húsnæði sem líkamsrækt-
arstöð bæjarins er í. Aðgengi
fyrir fatlaða og aldraða er eng-
an veginn nógu gott og eins
vantar betri aðstöðu til að
bjóða upp á ungbarnasund svo
eitthvað sé nefnt.“

– Nú ætlið þið að byggja
þetta alfarið í einkafram-
kvæmd og fyrir lánsfé. En
hvað með reksturinn, hvernig
verður honum háttað? Varla
ætlar þú sjálfur að standa í
afgreiðslunni alla daga?

„Nei, það er ekki ætlunin.
Það er alveg ljóst að Ísafjarðar-
bær verður að koma inn í þetta

að stórum hluta, þó þetta sé
einkaframkvæmd. Hugmynd-
in er sú að við byggjum húsið
fyrir lánsfé, en bærinn leigi
húsnæðið af byggingarfélag-
inu fyrir einhverja fyrirfram
ákveðna upphæð á ári. Bærinn
gæti síðan leigt aðstöðuna
áfram.“

Lélegasta sund-Lélegasta sund-Lélegasta sund-Lélegasta sund-Lélegasta sund-
laugin er á Ísafirðilaugin er á Ísafirðilaugin er á Ísafirðilaugin er á Ísafirðilaugin er á Ísafirði
„Aðalmálið í þessu öllu

saman er að koma hlutunum
af stað og fá almennilega að-
stöðu á Ísafjörð. Ef við horfum
aðeins í kringum okkur, þá
sjáum við að verið er að byggja
sundlaugar í öllum smábæjum
á landinu. Mér finnst alveg
stórfurðulegt að lélegasta
sundlaugin á norðanverðum
Vestfjörðum sé á Ísafirði.

Alls staðar er verið að bæta
aðstöðuna, einfaldlega til að
fá fólk á staðina. Þetta er mjög
mikilvægt og fólk horfir til
þessa þegar það hugsar um að
flytja eitthvert. Við getum ekki
að eilífu setið í okkar 60 ára
gömlu sundlaug og beðið eftir
að fólk komi í bæinn, við þurf-
um að geta boðið því eitthvað
betra en þetta. Allir sem koma
til Ísafjarðar hneykslast á
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sundlauginni.“

Bíður ekki íBíður ekki íBíður ekki íBíður ekki íBíður ekki í
önnur 20 árönnur 20 árönnur 20 árönnur 20 árönnur 20 ár

Eins og menn vita er Sævar
einn forsvarsmanna verktaka-
fyrirtækisins KNH, sem hefur
verið mjög áberandi í fram-
kvæmdafréttum Vegagerðar-
innar undanfarin ár og hefur
tekið að sér stór og smá jarð-
vinnuverk út um allt land.

„Þegar maður er að reka
svona fyrirtæki verður maður
að hafa gott starfsfólk, og það
er erfitt að halda mönnum í
bænum, tala nú ekki um að fá
nýja í bæinn, ef aðstaðan er
ekki fyrir hendi. Ég hef fundið
áþreifanlega fyrir því. Fólk
hefur allt aðrar væntingar í
þessum efnum en fyrir sextíu
árum, og við verðum bara að
vera í takt við tímann.

Það hefur staðið til svo lengi
að gera eitthvað í þessum
sundlaugarmálum. Fyrir 20 ár-
um var sagt að þetta myndi
gerast á næstu 20 árum, og nú
heyrist manni að það eigi að
framlengja um 20 ár til viðbót-
ar. Ég bíð ekki svo lengi og
efa að margir geri það.“

Fer til Suður-Fer til Suður-Fer til Suður-Fer til Suður-Fer til Suður-
eyrar í sundeyrar í sundeyrar í sundeyrar í sundeyrar í sund

„Það er augljóst að þetta
skiptir fólk í bænum miklu
máli. Það fer varla nokkur
maður í sund á Ísafirði, það er
alltaf farið til Bolungarvíkur
eða Suðureyrar og jafnvel til
Þingeyrar. Og það finnst okkur
frekar langt.

Sjálfur á ég heima í um það
bil 200 metra fjarlægð frá
Sundhöll Ísafjarðar. Ég fer
nokkrum sinnum á ári í sund,
og þá fer ég til Suðureyrar.
Það er augljóst að aðstaðan er
ekki boðleg á Ísafirði, og besta
sönnunin fyrir því er hversu
fáir mæta í laugina. Hún er
skammarlega lítið nýtt og það
er ekkert skrítið. Ástæðan er
ekki lítill áhugi á sundi, langt
í frá.“

– Til að grundvöllur sé fyrir
rekstri nýrrar sundlaugar þyrfti
náttúrlega að færa þangað allt
skólasund, sem og sundæfing-
ar Vestra, ekki satt?

„Jú, geturðu ímyndað þér
að nokkur keppnismaður í
sundi vilji vera í gömlu laug-
inni eftir að hin kemur? Hug-
myndirnar ganga að sjálfsögðu
út á að gömlu lauginni verði
lokað.“

Ætlar að fylgjaÆtlar að fylgjaÆtlar að fylgjaÆtlar að fylgjaÆtlar að fylgja
tímanumtímanumtímanumtímanumtímanum

– Hugmyndir eru uppi um
stóran líkamsræktarsal á efri
hæð. Nú hefur Stefán Dan
Óskarsson lengi rekið líkams-
ræktaraðstöðu á Ísafirði. Sten-
dur til að fá hann með í þetta?

„Það hefur að sjálfsögðu
verið rætt við hann. Sjálfur
ætla ég ekkert að koma að
rekstri hússins, en það er búið
að fá menn til að koma inn í
reksturinn og þeirra á meðal
er Stebbi Dan, enda hefur
enginn bæjarbúi meiri reynslu
af rekstri líkamsræktarstöðvar
en einmitt hann. Hann ætlar

einfaldlega að fylgja tímanum
og vera með, enda er alkunna
að hann hefur lengi hugsað
um að stækka við sig.

Einnig er núverandi aðstaða
fyrir sjúkraþjálfun ekki nógu
góð og alltaf langir biðlistar,
það ætti að vera hægt að bjóða
uppá betri þjónustu í stærra og
betra húsnæði.“

Nauðsynlegt aðNauðsynlegt aðNauðsynlegt aðNauðsynlegt aðNauðsynlegt að
bærinn komi aðbærinn komi aðbærinn komi aðbærinn komi aðbærinn komi að

rekstrinumrekstrinumrekstrinumrekstrinumrekstrinum

– Hversu bjartsýnn ertu?
Hvenær verður hafist handa
við að byggja?

„Við ætlum að sjálfsögðu
að reyna að byrja strax í vetur.
Málið þolir enga bið og við
Ísfirðingar höfum einfaldlega
ekki efni á því að láta það
gleymast aftur.

Núna er verið að vinna
kostnaðaráætlun og athuga
með mögulega fjármögnun.
En ef bæjaryfirvöld standa sig
vel og koma af fullum þunga
með okkur í þetta, væri hægt
að byrja fljótlega eftir áramót-
in.

Það er náttúrlega lykilatriði
að bærinn komi að rekstrinum.
Sundlaugar eru einfaldlega
þess eðlis, og sérstaklega á
Vestfjörðum þar sem er lítill
sem enginn jarðvarmi, að þær
standa ekki undir kostnaði og
það þarf að niðurgreiða þær.
Enda sér maður hvergi einka-
rekna sundlaug á Íslandi, í það
minnsta man ég ekki eftir
neinni.“

Nauðsynlegt aðNauðsynlegt aðNauðsynlegt aðNauðsynlegt aðNauðsynlegt að
halda sér í æfinguhalda sér í æfinguhalda sér í æfinguhalda sér í æfinguhalda sér í æfingu
„Allir þeir bæjarfulltrúar og

embættismenn sem ég hef tal-
að við eru mjög áhugasamir.
Mér finnst eins og allir vilji fá
eitthvað þessu líkt í bæinn og
hafi jafnvel lengi viljað. En
það er með þetta eins og svo
margt annað, það þarf bara að
koma þessu af stað.

Svo ég tali fyrir sjálfan mig
þá einfaldlega verð ég að æfa
til að halda góðri heilsu. Og
ég er langt í frá sá eini. Auð-
vitað eiga allir sem eru komnir
undir fertugt að æfa reglulega,
sérstaklega ef þeir eru í skrif-
stofuvinnu. Annars hætta þeir
einfaldlega að komast upp og
niður stiga.“

Netsímafyrir-Netsímafyrir-Netsímafyrir-Netsímafyrir-Netsímafyrir-
tækið NetAFXtækið NetAFXtækið NetAFXtækið NetAFXtækið NetAFX

Auk þessarar undirbúnings-
vinnu hefur Sævar staðið í því
að koma á fót netsímafyrir-
tækinu NetAFX á Ísafirði.

„Við seljum í raun mínútur
í þessu símkerfi. Hægt er að
hringja bæði úr tölvu í síma
og úr síma í síma. Yfirbygging
fyrirtækisins er ekki mikil, alla
vega ekki ennþá. Þetta er lítið
í dag, en svona dæmi getur
stækkað ótrúlega fljótt.

Það er ætlunin að hafa þjón-
ustu fyrir þetta kerfi á Ísafirði
þegar það stækkar. En í dag
vinna bara sölumaður og
tæknimaður hjá fyrirtækinu.“

„Þetta er eingöngu ætlað
fyrir utanlandssímtöl, en net-

símar svipaðir þessum eru sí-
fellt að verða algengari á þess-
um markaði. Það er alveg á
hreinu að eftir fimm eða tíu ár
verður öll símaþjónusta komin
í þennan farveg, innanlands
og utanlands. Það er bara
spurning um tíma. Sumir hafa
m.a.s. hlegið að mér þegar ég
segi fimm til tíu ár og margir
ganga svo langt að segja að
það séu ekki nema tvö ár í
það.“

– Þú segir að það standi til
að hafa þjónstuna á Ísafirði.
Gæti þetta þýtt einhver störf í
bæinn?

„Það vona ég. En það fer
allt eftir því hvort og þá hversu
mikið þetta stækkar. Kannski
beinast öll símtöl milli Evrópu
og Ameríku í framtíðinni í
gegnum Ísland, hver veit. Og
þá situr fólk á Ísafirði og þjón-
ustar þetta.

Ég veit ekki hversu stórt
þetta verður, það er ógerningur
að spá fyrir um það. En ein-
hvers staðar byrjar maður.“

– halfdan@bb.is

Á efri myndinni má sjá
fyrirhugaða staðsetningu
hússins á íþróttasvæðinu á

Torfnesi á Ísafirði og á
myndinni hér til hliðar sést

þversnið hússins.

JCI-Vestfirðir og Kiwanis

Halda saman jólaball
JCI-Vestfirðir og Kiw-

anisklúbburinn Básar á Ísa-
firði ætla að halda sameigin-
legt jólaball í Kiwanishúsinu
á Skeiði á annan í jólum.

„Þetta verður í fyrsta sinn
sem við höldum saman jóla-
ball en það verður lokað fyrir
meðlimi félaganna og þeirra
nánustu. Ef vel gengur gæti
verið að ballið verði enn

stærra á næsta ári en alltaf er
þetta spurning um fjármagn“,
segir Kristján G. Sigurðsson,
Kiwanismaður.

Þá er von á jólasveinum á
ballið sem ef til vill færa börn-
unum eitthvað góðgæti úr
poka. JCI-Vestfirðir og Kiw-
anis hafa í rúmt ár samnýtt
húsnæði Kiwanisklúbbsins í
Sigurðarbúð. – thelma@bb.is Kiwanishúsið á Skeiði.

Jólasýning Safnahússins á
Eyrartúni stendur nú sem
hæst en þetta er í þriðja sinn
sem hún er haldin. „Sýningin
hefur verið vel sótt af leik-
og grunnskólabörnum og það
er mjög gaman að skólarnir
taki svona vel í þetta. Reynsl-
an sýnir að bæjarbúar taka
við sér vikuna fyrir jól og

kíkja við á sýninguna“, segir
Jóna Símónía Bjarnadóttir,
forstöðumaður skjalasafnsins.

Yfirskrift sýningarinnar er:
Krakkar mínir komið þið sæl -
af jólasveinum, nissum og
Sánkta-Kláusi. Hún er sam-
starfsverkefni safnanna fjög-
urra sem starfa í húsinu; bóka-
safnsins, byggðasafnsins,

listasafnsins og skjalasafnsins.
Þá segir Jóna Símonía að

börnin sýni sýningunni mikinn
áhuga. „Þau eru sérstaklega
áhugasöm þar sem sýningin
fjallar að þessu sinni um jóla-
sveinana. Alltaf er eitthvað
sem kemur þeim mjög á óvart
og það er gaman að geta frætt
þau um það hvernig hlutirnir

voru áður. Við byrjuðum að
setja upp sérstaka sýningu
eftir að við fluttum í Gamla
sjúkrahúsið en við vorum
alltaf með einhvern jólafróð-
leik á safninu á Sundhallar-
loftinu“, segir Jóna Símonía
Bjarnadóttir, forstöðumað-
ur skjalasafnsins.

– thelma@bb.is

Börnin sýna jólasýningu
Safnahússins mikinn áhuga

Jólasýning er nú haldin í þriðja sinn í Safnahúsinu á Ísafirði.
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Jólaminningar stjórnmálamanna
Minningar sem skapast um jól eru ætíð

sérstakar í hugum manna. Flestir hafa skap-
að sér hefðir í gegnum tíðina og oft eru jólin

í föstum skorðum. Þó koma stundum jól sem
eru einhverra hluta vegna eftirminnilegri en
önnur. Bæjarins besta spurði nokkra stjórn-

málamenn um minnistæðustu jól þeirra.

Birna Lárusdóttir, forseti bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar, segir frá eftirminni-Birna Lárusdóttir, forseti bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar, segir frá eftirminni-Birna Lárusdóttir, forseti bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar, segir frá eftirminni-Birna Lárusdóttir, forseti bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar, segir frá eftirminni-Birna Lárusdóttir, forseti bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar, segir frá eftirminni-
legustu jólum sínum sem voru þau fyrstu með eiginmanni hennar Hallgrími Kjartanssynilegustu jólum sínum sem voru þau fyrstu með eiginmanni hennar Hallgrími Kjartanssynilegustu jólum sínum sem voru þau fyrstu með eiginmanni hennar Hallgrími Kjartanssynilegustu jólum sínum sem voru þau fyrstu með eiginmanni hennar Hallgrími Kjartanssynilegustu jólum sínum sem voru þau fyrstu með eiginmanni hennar Hallgrími Kjartanssyni

Tvö ein um jól
Á bernskuheimili mínu vor-

um við afar fastheldin á jóla-
hefðirnar og virtust foreldrar
mínir nokkuð samtaka í þeim
efnum. Jólin voru með svipuðu
sniði ár frá ári, engin jól voru
öðrum eftirminnilegri heldur
voru þau alltaf jafn mikið til-
hlökkunarefni.

Þegar kom svo að því að
halda mín fyrstu jól á eigin
heimili var það mér því nokk-
uð kappsmál að halda í heiðri
þeim siðum og venjum sem
höfðu tíðkast heima hjá mér.
Segja má að sem betur fer hafi
sambýlismaður minn, hann
Hallgrímur Kjartansson, alist
upp við nokkuð svipaðar hefð-
ir og ég og því kom ekki til
þess að ég yrði að sýna mikinn
yfirgang í þessum efnum, en
kannski sá hann þann kost
vænstan að láta það eftir mér
að hafa jólaskipulagið nánast
eftir mínu höfði. Þetta var árið
1994 og við vorum nýflutt til
Noregs þar sem Hallgrímur
hugði á nám í heimilislækn-
ingum næstu árin. Fram að
því höfðum við búið hvort á
sínum staðnum, hann á Þing-
eyri en ég á Ísafirði, og var
þetta því einnig upphafið að
sambúðinni okkar og þar með
fyrstu jólin á sameiginlegu
heimili.

Hrímhvítt og kaltHrímhvítt og kaltHrímhvítt og kaltHrímhvítt og kaltHrímhvítt og kalt
Við höfðum komið okkur

fyrir í litlum bæ sem heitir
Rena og er í austurhluta Nor-
egs, skammt frá sænsku landa-
mærunum. Þangað hafði Hall-
grímur ráðið sig sem lækni og
þar sem hann var á vakt þessi
jól var það ekki inni í myndinni
að fara heim til Íslands um
hátíðirnar. Við áttum heldur
ekki von á gestum að heiman
og því var það að við héldum
jólin tvö ein í risastóru einbýl-
ishúsi á bökkum árinnar
Glommu en hún er lengsta á
Noregs. Á þessum slóðum
verður mjög kalt og fer frostið
allt niður í 30 mínusgráður en
því fylgja yfirleitt stillur og
því er kuldinn vel bærilegur.
Skógurinn allt í kringum okkur
var hrímhvítur og Glomma ísi
lögð bakka á milli. Það var
því óneitanlega jólalegt um að
litast þessi fyrstu jól okkar í
Noregi.

Jólatréð sem eyði-Jólatréð sem eyði-Jólatréð sem eyði-Jólatréð sem eyði-Jólatréð sem eyði-
lagði næstum jólinlagði næstum jólinlagði næstum jólinlagði næstum jólinlagði næstum jólin
Eitt af því sem var ólíkt í

jólahaldi okkar Hallgríms var
jólatréð. Ég hafði alist upp við
stór og mikil lifandi jólatré úr
eðalgreni en á hans heimili

en á Þorláksmessu. Þá var orð-
ið fátt um fína drætti og heim
kom hann með risastórt rauð-
grenitré sem hann hafði á end-
anum fundið á einu bensínstöð
bæjarins! Það þykknaði veru-
lega í mér og ég fann trénu
auðvitað allt til foráttu á meðan
ég tautaði með sjálfri mér að
nú væru jólin bara nánast ónýt!
En þegar til kom reyndist tréð
hið gjörvilegasta og stóð með
prýði öll jólin. Hallgrímur
hafði á orði að sennilega
myndum við aldrei aftur geta
státað af jafn fallegu jólatréi.
Ég varð að játa að það var
nokkuð til í því.

Þegar jólin gengu í garð
þetta aðfangadagskvöld
minnti flest á jólin okkar í
æsku. Rauðgrenitréð var í önd-
vegi og húsið skreytt hátt og
lágt. Matseðilinn var sá sami
og við höfðum bæði átt að
venjast og okkur tókst ágæt-
lega upp með matseldina þótt
mömmur okkar væru víðs-
fjarri. Og svo hafði okkur
meira að segja áskotnast Nóa-
konfekt sem var punkturinn
yfir i-ið.

ÍhaldsseminÍhaldsseminÍhaldsseminÍhaldsseminÍhaldssemin
uppmáluð á jólumuppmáluð á jólumuppmáluð á jólumuppmáluð á jólumuppmáluð á jólum
Ekki tókst okkur að halda

aðfangadagskvöldið hátíðlegt
án þess að læknavaktsíminn
léti á sér kræla og uppúr mið-
nætti var Hallgrímur kallaður
út að hjúkrunarheimili bæjar-
ins í vitjun. Í stað þess að bíða
ein heima fór ég með honum í
útkallið og beið út í bíl á meðan
hann skrapp inn.

Þar sem ég sat þarna í bíln-
um alein á frostkaldri jólanótt
varð mér hugsaði til þeirra sem
enga eiga að og ávallt eyða
jólunum i einveru. Það er dýr-
mætara en orð fá lýst að eiga
góða að, jafnt fjölskyldu sem
vini. Þessi jól voru ekki síst
eftirminnileg fyrir þær sakir
að hvorki fyrr né síðar höfum
við Hallgrímur verið tvö ein
um jól. Jafn dásamlegt og það
annars var, leggjum við bæði
mikið upp úr því að geta verið
með foreldrum okkar og fjöl-
skyldu á jólum. Mest er þó um
vert að upplifa jólin og að-
draganda þeirra með börnun-
um okkar þremur. Þar erum
við samtaka um að halda fast í
hefðirnar, jafnt þær sem við
erfðum frá bernskuheimilum
okkar sem þær sem óneitan-
lega læddust inn í jólahald
okkar á árunum góðu í Noregi.
Það má því með sanni segja
að við séum íhaldssemin upp-
máluð á jólum.

hafði ávallt verið gervijólatré.
Ég tók ekki annað í mál en að
keypt yrði alvöru jólatré, eins
og það hét í mínum kokka-
bókum, og tók skýrt fram að
það mætti ekki vera rauðgreni.
Mér hafði verið vandlega inn-
prentað af mömmu í æsku að

rauðgreni væri ómögulegt því
það dreifði sér um allt hús og
stofninn stæði því sem næst
nakinn á jóladag.

Hallgrímur fékk það hlut-
verk að kaupa tréð en hann
var þó ekkert að flýta sér og
fór ekki í innkaupaferðina fyrr

Birna Lárusdóttir

Sigurjón Þórðarson, alþingismaður rifjar upp eftirminnilegustu jólin sin þegarSigurjón Þórðarson, alþingismaður rifjar upp eftirminnilegustu jólin sin þegarSigurjón Þórðarson, alþingismaður rifjar upp eftirminnilegustu jólin sin þegarSigurjón Þórðarson, alþingismaður rifjar upp eftirminnilegustu jólin sin þegarSigurjón Þórðarson, alþingismaður rifjar upp eftirminnilegustu jólin sin þegar
hann fór með föður sínum að heimasækja dauðvona mann sem átti engan aðhann fór með föður sínum að heimasækja dauðvona mann sem átti engan aðhann fór með föður sínum að heimasækja dauðvona mann sem átti engan aðhann fór með föður sínum að heimasækja dauðvona mann sem átti engan aðhann fór með föður sínum að heimasækja dauðvona mann sem átti engan að

Minnistæðustu jólin
Margar minningar barnæsk-

unnar eru tengdar jólunum.
Þær tengjast ýmsar tilhlökkun
og óskum um gjafir sem oftar
en ekki voru uppfylltar, svo
sem legókubbum og gulri
íþróttatösku. Einnig eru ofar-
lega í minningunni stórfeng-
legar veislur hjá Sigga föður-
bróður sem taka í minningunni
langt fram öllum veislum sem
ég hef tekið þátt í síðar á æv-
inni, jafnvel dýrðlegum veis-
luhöldum að Bessastöðum.

Ég er að mestu alinn upp
við Leifsgötuna austan við
Skólavörðuholtið í Reykjavík.
Það er óhætt að segja að fjöl-
skyldan hafi tekið hina and-
legu hlið jólahaldsins mishá-
tíðlega. Mamma lét sig aldrei
vanta í guðsþjónustu, enda

söng hún í kirkjukórnum, á
meðan pabbi fór oftar en ekki
í heimsóknir á elliheimili.

Þessi jólin fór ég með karl-
inum í bíltúr og var förinni
heitið á Hrafnistu til gamals
sveitunga pabba úr Mikla-
holtshreppnum af Snæfells-
nesinu. Fararskjótinn var rauð-
ur Skoda Pardus en þeir sem
muna eftir þeirri bíltegund
ættu að muna að þó svo að um
sporttýpu hafi verið að ræða
þá var hann nokkuð langt frá
því að vera af svipuðum gæð-
um og Skodavagnar nútímans.
Það vildi svo til að í þann
mund sem við komum á
Hrafnistu var sveitunginn að
stíga upp í bíl og fara í matar-
boð út í bæ. Eftir að hafa óskað
fólkinu gleðilegra jóla var

stefnan sett á Landakot til að
heimsækja vinnufélaga pabba
sem átti fáa að.

Síðustu jólSíðustu jólSíðustu jólSíðustu jólSíðustu jól
einstæðingseinstæðingseinstæðingseinstæðingseinstæðings

Á aðfangadagskvöld klukk-
an liðlega sex var ég ellefu ára
gamall staddur inni á sjúkra-
stofu á Landakoti þar sem lá
dauðveikur starfsmaður Aust-
urbæjarskólans. Þessi heim-
sókn líður mér seint úr minni.
Karlinn hafði ekki fyrir svo
löngu verið að leggja mér lífs-
reglurnar af röggsemi á göng-
um skólans en lá skyndilega
þungt haldinn á sjúkrabeði.

Hann hafði fengið heila-
blóðfall og lá að mestu lamað-

ur öðrum megin líkamans og
hálfmállaus.

Sjúklingurinn hafði mikinn
lífsvilja og gladdist við komu
okkar feðga en hann var þess
greinilega áskynja að enda-
lokin voru skammt undan.
Pabbi gerði það sem hann gat
til þess að hugga manninn og
telja í hann kjark.

Ég er nokkuð sannfærður
um að þessi heimsókn hafi gert
síðustu jól þessa einstæðings
gleðilegri en ella.

Þegar heim var komið var
hamborgarahryggurinn tekinn
úr ofninum og sest að veislu-
borði. Ég gladdist innilega
þegar ég opnaði gjafirnar og
sá að ég hafði fengið allt sem
ég óskaði mér, þar á meðal
gulu íþróttatöskuna og legó

kubba, en samt sem áður
dvaldi hugurinn af og til vestur

á Landakoti og gerir greinilega
enn.

Sigurjón Þórðarson
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Einar Kristinn Guðfinnsson, sjávarútvegsráðherra og þingmaður Sjálfstæðis-Einar Kristinn Guðfinnsson, sjávarútvegsráðherra og þingmaður Sjálfstæðis-Einar Kristinn Guðfinnsson, sjávarútvegsráðherra og þingmaður Sjálfstæðis-Einar Kristinn Guðfinnsson, sjávarútvegsráðherra og þingmaður Sjálfstæðis-Einar Kristinn Guðfinnsson, sjávarútvegsráðherra og þingmaður Sjálfstæðis-
flokksins í Norðvesturkjördæmi segir frá bernskujólunum sínumflokksins í Norðvesturkjördæmi segir frá bernskujólunum sínumflokksins í Norðvesturkjördæmi segir frá bernskujólunum sínumflokksins í Norðvesturkjördæmi segir frá bernskujólunum sínumflokksins í Norðvesturkjördæmi segir frá bernskujólunum sínum

Jól bernskunnar
Er það ekki eftirtektarvert,

að það eru bernskujólin sem
standa manni skýrast fyrir hug-
skotssjónum? Þó þau séu
manni fjærst í tíma, koma þau
ljóslifandi upp í huga manns
þegar að jólum er hugað. Jóla-
siðir bernskuheimilisins fylgja
manni í farteskinu um ókomna
tíð og móta þá hætti sem við-
teknir verða á heimili manns,
vitaskuld í góðri sátt við siði
þá sem maki manns vill halda
í heiðri.

Jólin í Bolungarvík voru allt-
af hvít. Það var ætíð gott veður
og stillt, snjór yfir öllu, frost í
lofti; allt eins og maður sér í
fegurstu myndum af hvítum
jólum. Þannig er það að minn-
sta kosti í huga manns og alveg
er það sama hvernig ég velti
þeim málum fyrir mér. Myndin
er alltaf sú eina og sama.

Á aðfangadag lagði alltaf
enn hina höfgu angan sköt-
unnar frá Þorláksmessu fyrir
vit manns. Hún vék þó smám
saman þegar líða tók á að-

fangadag, fyrir ilmi jólarjúp-
unnar, sem mamma eldaði svo
listavel. Annars var aðfanga-
dagur alltaf óskaplega erfiður,
lengi að líða og kallaði fram
óþolinmæði. Stundum styttum
við bræðurnir okkur stundina
með því að slást eða tuskast.
En sá siður var þó ekki talinn
fallegur á mínu heimili á að-
fangadaginn sjálfan og var því
bannaður. Freistingarnar lágu
innpakkaðar, undir jólatrénu
og biðu þess að vera opnaðar.
Þegar helgi jólanna hafði hald-
ið innreið sína, fórum við öll í
okkar besta pússi upp í bílinn
okkar og stefnan var sett á
Hólskirkju. Það gekk ekki allt-
af þrautalaust að koma ein-
drifnum fólksbílnum upp eftir,
en tókst að lokum.

Ég hef aldrei setið jólamessu
sem staðist hefur samjöfnuð
við aðfangadagsguðsþjónust-
una í Hólskirkju á þessum ár-
um og að hlusta á jólaguð-
spjallið sem presturinn okkar
hann sr. Þorbergur Kristjáns-

son las með sinni sérstöku
hrynjandi; kvað skýrt að, svo
hvert einasta orð var numið,
og hugurinn hætti að reika
heim að jólatrénu. Við lok
guðsþjónustunnar þegar við
tókum öll undir, börn og full-
orðnir, með okkar góða kirkju-
kór og sungum Heims um ból,
voru jólin búin að taka sér
bólstað í hjarta manns. Mér
hefur aldrei tekist að upplifa
helgi jólanna eins sterkt og
einmitt þá.

Hátíð friðar og ljóss,Hátíð friðar og ljóss,Hátíð friðar og ljóss,Hátíð friðar og ljóss,Hátíð friðar og ljóss,
letilífs og ofátsletilífs og ofátsletilífs og ofátsletilífs og ofátsletilífs og ofáts

Og þegar við vorum síðan
komin heim, búin að syngja
saman Heims um ból og
kveikja á frímúrarakertinu
hans pabba, var hugarróin orð-
in slík að spenningur vegna
jólapakkanna lagaðist við það
eitt fá að opna einn pakkann
áður en sest var að borðum.

Einhvern veginn skera sig
ekki úr nein einstök jól. Þau

voru öll gleðileg og góð. Þeim
fylgdi líka mikil  tilhlökkun
að hittast á jóladag í jólaboði
sem föðurfólkið mitt skiptist
á að halda, bera saman bæk-
urnar með  frændum og frænk-
um og taka þátt í gleðinni sem
er því samfara að tuttugu til
þrjátíu krakkar hittast á einu
heimili, nestuð jólapökkum til
þess að sýna og segja frá.

Kannski var þó spenning-
urinn óvenju mikill um jólin
þegar ég fékk járnbrautalestina
frá útlöndum, árið sem Hug-
rúnin var smíðuð í Svíþjóð,
eða von var á einhverju sér-
stöku frá ömmu og afa á Sauð-
árkróki. Það var ábyggilega
þannig. En ekkert skagar samt
í rauninni upp úr þeirri árlegu
gleði sem bernskujólin í Bol-
ungarvík voru alltaf.

Þegar börnin mín fóru svo
að vaxa úr grasi endurupplifði
maður þessa sérstöku tilfinn-
ingu sem fylgir því að vera
barn um jól. Fyrsta árið okkar
Sigrúnar með frumburðinn í

Einar Kristinn Guðfinnsson

litlu íbúðinni okkar í Bolung-
arvík verður auðvitað ógleym-
anlegt. Og þegar lítil prinsessa
fæddist fimm árum síðar árið
1987, var enn þessi sama til-
finning. Nema við komin í
stærra hús og stóðum í endur-
bótum á stofunni, húsbóndinn
víðs fjarri, með skip í slipp í
útlöndum og slapp heim rétt

fyrir jólin. Svo það varð allt
eins og vanalega; allt umstang-
ið lenti á minni elskulegu eig-
inkonu, en það umbar hún af
sinni stóísku ró og einstaka
umburðarlyndi sem einkennir
þessa elsku. En jólin voru
gleðileg; hátíð friðar og ljóss,
letilífs og ofáts. Allt eftir bók-
inni, eins og vera bar.

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

Ökuskóli Vestfjarða
Kristján – Auður – Gunnar

Steypurekstur Eyrar-
steypu ehf. á Ísafirði hefur
verið seldur verktakafyrir-
tækinu Ásel sem fyrir rekur
steypustöð á Suðurtanga á
Ísafirði.

Sævar Óli Hjörvarsson,
framkvæmdastjóri Eyrar-
steypu, segir ástæðu þessa
vera þá að markaðurinn sé
einfaldlega of lítill til að
bera tvo aðila. Kaupverð
fæst ekki gefið upp.

Neil Shiran Þórisson
viðskipta-og markaðsráð-
gjafi Atvinnuþróunarfélags
Vestfjarða hefur sagt starfi
sínu lausu. Shiran hefur
starfað hjá félaginu síðan
2002. Shiran hefur ráðið
sig sem framkvæmdastjóra
Aðlöðunar ehf. í Súðavík
sem sérhæfir sig í beitu-
framleiðslu.

Samkomulag er um að
Shiran muni tímabundið
starfa í hlutastarfi hjá At-
vinnuþróunarfélagi Vest-
fjarða við viðskiptaráðgjöf.
Við starfi hans sem fram-
kvæmdastjóra Vaxtar-
samnings Vestfjarða tekur
starfsmaður félagsins, Arna
Lára Jónsdóttir, verkefna-
stjóri. Í tilkynningu frá At-
vest er Shiran þakkað fyrir
góð störf.  – thelma@bb.is

Shiran frá
At.Vest til
Aðlöðunar

Rekstur Eyr-
arsteypu

seldur Ásel

Breytingatillögur vegna
fjárhagsáætlunar Ísafjarðar-
bæjar fyrir árið 2006 voru
lagðar fram á fundi bæjar-
stjórnar á fimmtudag til síðari
umræðu. Voru þær allar sam-
þykktar fyrir utan tillögu
minnihluta um að fallið verði
frá hækkun sorphirðugjalda
heimila. Lárus G. Valdimars-
son bar upp tillöguna, sem

hefði kostað 3 milljónir króna,
og sagði að ef hækkunin gengi
eftir hefðu gjöldin hækkað um
80% á tveimur árum. Aðrar
tillögur, hvort sem þær komu
frá meiri- eða minnihluta, voru
samþykktar með hjásetu eins
til þriggja bæjarfulltrúa. Flest-
ar, ef ekki allar, breytingartil-
lögur sem fram voru lagðar á
fundinum eru til hækkunar út-

gjalda Ísafjarðarbæjar.
„Bjartsýni og jákvæð fram-

tíðarsýn fyrir Ísafjarðarbæ er
leiðarljósið sem meirihluti
bæjarstjórnar vinnur eftir.
Unnið hefur verið markvisst
að fjölgun nýrra tækifæra með
þrotlausri baráttu fyrir skil-
greiningu á Ísafirði sem bygg-
ðakjarna, í samgöngumálum,
í því að fá staðsettar nýjar
stofnanir eins og Veðurstofu
og Háskólasetur. Undirritun
viljayfirlýsingar árið 2003 í
Háskóla Íslands milli Ísafjarð-
arbæjar og fleiri stofnana
þ.á.m. Hafrannsóknarstofnun-
ar markaði tímamót varðandi
ákvörðun um uppbyggingu
veiðarfærarannsókna hér á Ísa-
firði. [...] Þó tekist sé á um
ákveðin málefni í bæjarstjórn

er samstaða um flest mál. Það
er einkenni sveitarstjórnar-
mála að oftast er ekki mikill
ágreiningur um hvað skuli gera
heldur blæbrigðamunur á út-
færslu“, sagði Halldór Hall-
dórsson bæjarstjóri í stefnu-
ræðu sinni við seinni umræðu.

Magnús Reynir Guðmunds-
son, fulltrúi F-lista í minni-
hluta, flutti greinargerð við
síðari umræðu um fjárhags-
áætlun bæjarstjóðs, stofnana
hans og fyrirtækja. Þar gagn-
rýndi Magnús vinnubrögð fjár-
hagsáætlunar og sagði lítið
samráð hafa verið haft við full-
trúa minnihluta í bæjarstjórn.

Félagar Magnúsar í minni-
hluta, þeir Lárus Valdimars-
son og Sæmundur Kr. Þor-
valdsson, lögðu þá fram bókun

þar sem tekið er undir margt í
greinargerð Magnúsar: „Sér-
staklega teljum við gagnsýnis-
vert hve lítið samráð er haft
við fulltrúa minnihluta í fjár-
hagsáælunarferlinu. Einnig
teljum við að kynningu og um-
ræðu um fjárhagsáælun í fag-
nefndum bæjarins sé verulega
ábótavant, þrátt fyrir að ekki
sé um (að ræða) verulegan
ágreining milli meiri- og
minnihluta um stærstu hluta
fjárhagsáælunarinnar. [...] Í
myrku skammdegi aðventu
horfum við til birtu vorsins í
víðtækri merkingu þeirrar
vonar. Tími breytinga er von-
andi framundan enda löngu
tímabær og reyndar öllum
hollur“, segir m.a. í bókun Lár-
usar og Sæmundar.

Allar breytingatillögur utan einn-
ar samþykktar við seinni umræðu

Fjárhagsáætlun Ísafjarðarbæjar og stofnana hans fyrir árið 2006
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Sr. Örn Bárður Jónsson ólst upp á Ísafirði og sendist með vörur fyrir föður sinn kaupmanninn. Nú er hann sendiboði guðs
og breiðir út fagnaðarerindið. Í viðtali við BB talar hann um sorgina, syndina og sæluna yfir því að hafa fundið Jesú Krist.

EINS KONAR ENGILL
Eftir Bjarna Brynjólfsson

Myndir: Gunnar Gunnarsson

Sr. Örn Bárður Jónsson er önnum kafinn.
Hann er sóknarprestur í næststærstu sókn

Reykjavíkur, stýrir Neskirkjuprestakalli, en
þar er hann sálnahirðir yfir nær ellefu þús-

und sóknarbörnum. Þegar BB nær tali af
honum er hann á kafi í flutningum.  Um séra
Örn Bárð hefur gustað á síðustu árum. Hann

varð landsfrægur þegar hann skrifaði smá-
söguna Íslensk fjallasala h/f en í kjölfarið

varð hann að hætta sem ritari þjóðhátíðar-
nefndar. Séra Örn Bárður ólst upp í húsi

sem móðurafi hans, Guðmundur Halldórs-
son, byggði ásamt börnum sínum í Sólgötu 8
á Ísafirði. Foreldrar Arnar Bárðar eru Saló-
me Margrét Guðmundsdóttir og Jón Örnólf-

ur Bárðarson heitinn, kaupmaður
og iðnrekandi.

„Nú er eins og ég sé kominn
heim í Sólgötuna, hef útsýni
yfir sjóinn eins og yfir Presta-
bugtina í gamla daga,” byrjar
Örn Bárður þar sem hann situr
innan um kassana í nýju íbúð-
inni við Ægissíðu sem hann
og konan eru að flytja inn rétt
fyrir aðventuna. Það er allt á
rúi og stúi og iðnaðarmenn
þjóta um íbúðina með bora og
önnur verkfæri á lofti. Það er
verið að gera upp baðherbergi,
flísaleggja og ganga frá raf-
magni. Búið að leggja nýtt
parkett. Við tyllum okkur nið-
ur í stofunni. Þar er stórmagn-
að útsýni yfir Skerjafjörð og
út á sjóinn.

„Ég fæddist 23. nóvember
1949, inn á sorgarheimili því
bróðir minn hafði látist mánuði
áður. Hann var alnafni afa
míns, hét Bárður Guðmundur
Jónsson og lést úr heilahimnu-
bólgu, aðeins tveggja ára gam-
all,” segir Örn Bárður alvar-
legur á svip. „Grétar hálfbróðir
minn Steinsson er fæddur
1941. Við eigum síðan yngri
bróður, Friðrik Ragnar Jóns-
son, en hann er fæddur 1956.
Hann er flugvélaverkfræðing-
ur. Hann var flugmaður hjá
Flugleiðum en hefur undan-
farin ár unnið við það að fram-
leiða vélar til að endurvinna
pappír sem notaður er í eggja-
bakka og annað slíkt. Hann
selur þessar vélar út um allan
heim.”

– Hvernig var að alast upp á
Ísafirði á þessum tíma?

„Það var alveg dásamlegt.
Maður hafði svo mikið frelsi.
Það var fjaran sem var leik-
svæðið og handan við götuna
var sá frægi maður Kitti ljúfur
með hjallinn sinn. Hann var
þekktur fyrir sín tilsvör og
skemmtilegheit.”

– Og fenguð þið harðfisk?
„Já, já. Við tíndum sprek í

eldinn fyrir hann og fengum í
staðinn hertan steinbít og óbar-
inn. Við máttum berja hann
upp á lofti en áttum helst að
tyggja hann óbarinn. “Það er
svo gott fyrir tennurnar, ljúfur-
inn,” sagði hann.

– Þú ert alinn upp við óbarð-
an harðfisk og með sterka
kjálka sem þola ýmislegt eins
og svo margir Vestfirðingar?

„Já, og svo var hann að
verka hákarl og gaman að
fylgjast með karlinum þegar
hann var að því. Hann fékk
hákarl af Ísborginni en sonur
hans var þar. Karlinn var að
skera þetta niður og kæsa. Einu
sinni gaf hann mér heilmikið
af skyrhárkarli. Þá var ég sex
eða sjö ára. Ég hámaði þetta í
mig. Svo ældi ég eins og
múkki alla nóttina. Maginn
þoldi þetta ekki. Svo fór maður
í beitingaskúrana í Glámu og
upp í Íshús. Svo var maður
mikið í fótbolta á Sjúkrahús-
túninu. Ég var innritaður í
Hörð um leið og ég var skírður.
Guðmundur í L.Þ. móðurbróð-
ir minn var mikill Harðverji,
pabbi Guðmundar Guðmunds-
sonar fyrrverandi landsliðs-
þjálfara í handbolta. Mamma
var í handbolta sem stelpa en
ég varð nú aldrei neinn íþrótta-
garpur.”

Sjö ára íSjö ára íSjö ára íSjö ára íSjö ára í
brennivíninubrennivíninubrennivíninubrennivíninubrennivíninu

– Faðir þinn var verslunar-
maður á Ísafirði?

„Já, faðir minn var úr Bol-
ungarvík. Hann flutti á Ísafjörð
á unglingsárum og gerðist
kaupmaður. Hann gekk í
Verzlunarskólann og útskrif-
aðist þar 1939. Hann var við
verslunarrekstur til að byrja
með ásamt Guðmundi Péturs-
syni. Guðmundur fluttist síðan
til Reykjavíkur og pabbi

keypti af honum verslunina.
Hann rak hana sem verslun
Jóns Ö. Bárðarsonar. Hún var
í húsinu þar sem Útvarpið er
núna. Brennivínsbúðin var á
bak við. Hann var líka með
verslunina París sem höndlaði
með vefnaðarvöru. Síðar þegar
Landsbankinn er byggður upp
í Hafnarstræti. Og nú kemur
smá útúrdúr,” segir séra Örn
Bárður.

„Apótekið stóð á þeirri lóð
sem Landsbankinn var byggð-

ur á. Ég horfði á þegar það var
fært þangað sem það stendur
núna. Það kom prammi frá
Reykjavík með alls konar kefli
og tæki. Apótekið var síðan
tjakkað upp og fært yfir á
næsta horn. Það var haft á orði
að ekki hefði einu sinni þurft
að færa lyfjaglösin úr hillun-
um. En eftir þessar tilfæringar
færði pabbi verslun sína yfir í
gamla Landsbankahúsið í
sömu lengju og Gamla Bakar-
íið er núna. Þar opnaði hann

nýja kjörbúð sem var fyrsta
kjörbúð einstaklings utan
Reykjavíkur. Þessa búð rak
hann í tæp tuttugu ár. Í gömlu
búðinni hafði allt verið vigtað
upp úr skúffum. Hveiti og
þessháttar var allt í skúffum
og ísfirskar konur komu og
báðu um 300 grömm af hveiti
og 150 grömm af sykri í kök-
una sem þær ætluðu að baka
með kaffinu. Þær komu síðan
kannski aftur og keyptu í
kvöldmatinn. Föðurbróðir

minn rak timburverslunina
Björk í Mánagötunni og þar
vann Bárður afi sem bjó í
næsta húsi með Sigrúnu
ömmu. Systur pabba, þær
Guðbjörg og Jóhanna Bárðar-
dætur bjuggu líka á Ísafirði.
Ég man eftir ömmu og afa en
þau dóu bæði þegar ég var
barn að aldri og móðuramma
mín Guðbjörg M. Friðriksdótt-
ir dó áður en ég fæddist. En
systir hennar, Friðgerður bjó í
Grundargötunni og var mér
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sem amma meðan hún lifði.”
– Varstu snemma farinn að

hjálpa til í búðinni?
„Já, já. Ég raðaði í hillur.

Raðaði meira að segja brenni-
víni í hillurnar, sjö eða átta ára
gamall. En kjörbúðin var öðru-
vísi. Þar var allt í pakkningum
og fólk valdi vöruna sjálft.
Þetta þótti bylting frá því sem
var þegar allt var afgreitt yfir
borðið. Sumar konurnar sem
verslað höfðu við pabba voru
ekki vanar þessu og þetta
truflaði þær að þurfa allt í einu
að geyma poka af hveiti og
poka af hrísgrjónum í stað þess
að geta bara keypt nákvæm-
lega í uppskriftina. En breyt-
ingin mæltist samt vel fyrir
hjá flestum. Það var líka mikið
um  að fólk hringdi og pantaði
vöru. Það las bara upp lista, ég
tók saman pöntunina, reiknaði
út verðið og skrifaði hjá við-
komandi og sendist síðan með
vörurnar heim til fólks.”

– Þú hefur komið víða við á
Ísafirði í þessu starfi?

„Já, ég kom inn á heimili
víða. Upp á hanabjálka og nið-
ur í kjallara hér og þar.”

– Starf sendilsins er kannski
ekki svo frábrugðið starfi
prestsins hvað þetta varðar.
Presturinn kemur líka oft inn
á heimili fólks?

„Að mörgu leyti er það
svipað. Ég hef stundum hent
gaman að því að orðið „Ange-
los“ eða engill þýðir í  forn-
grísku sendiboði.

– Líkingin er því ekki svo
langsótt hjá mér?

„ Nei, og ég hef stundum
grínast með það að fyrsta starf-
ið mitt hafi verið starf engils-
ins. En veistu það. Ég held að
þetta hafi verið gríðarlega
góður skóli því þarna varð ég
sem barn að umgangast full-
orðið fólk af öllum stigum
samfélagsins. Ég var alinn upp
við það að gera ekki greinar-
mun á fólki og vera lipur í
þjónustu.“

Og léttur í bragði...
„... og frár á fæti,“ bætir

hann við. „Ég byrjaði að vinna
í föstu sumarstarfi í búðinni
tíu ára, frá níu til sex, á laugar-
dögum frá tíu til tvö. Og svo
náttúrlega í jóla- og páskafrí-
um frá skólanum. Þarna var
ég til átján ára aldurs.  Fimm-
tán ára gamall fer ég síðan
suður í Verslunarskólann en
var fyrir vestan á sumrin. Sum-
arið 1965 gerði ég uppreisn
gegn búðarvinnunni og var í
vegavinnu. Það var góð til-
breyting að vinna utandyra”

Vinur sem fórstVinur sem fórstVinur sem fórstVinur sem fórstVinur sem fórst
– Hverjir voru þínir helstu

vinir í æsku?
„Það voru strákarnir í næsta

húsi, synir Hrólfs Þórarinsson-
ar sem bjuggu í  Hrannargötu
og Sigríðar Guðmundsdóttur.
Þeir bræðurnir voru fimm, elsti
fæddur 1941 og sá yngsti ’51.
Þetta voru Þórarinn (Tóti),
Hreinn (Nenni), Páll (Palli),
Sigurður (Siggi) og Kristinn
(Kiddi). Ég var mitt á milli
þessara tveggja yngstu Sigga
og Kidda og var mest með
þeim.

Vinkona mín í næsta húsi
hét Sigrún Halldórsdóttir, ári

yngri en ég. Ég lék mér mikið
með henni þegar ég var pínu-
lítill. Ég var að gifta dóttur
hennar og Guffa bílasala um
daginn. Ég sagði í ræðunni að
það væri mér mikill heiður að
fá að gifta dóttur fyrstu kærust-
unnar minnar. Fólk horfði
undrandi á prestinn. Ég hafði
langa þögn og sagði síðan að
við Sigrún hefðum verið kær-
ustupar þegar við vorum fjög-
urra ára. Þá var skellihlegið.

Í Hrannargötunni var líka
Þórarinn Sigurðsson, kallaður
Þói, sem nú er tannlæknir á
Akureyri. Svo Árni Sörensen
í Odda. Þetta voru strákarnir
sem ég lék mér við. Í kringum
fermingaraldurinn mynda
margir ný vinatengsl, svo
koma oft inn nýir vinir þegar
maður fer í framhaldsskóla.
Vinur minn í kringum ferm-
inguna var Haukur Böðvars-
son heitinn. Hann var mikill

öðlingur en fórst með sínu
skipi í Djúpinu 1980.“

Fjölskyldan fluttist síðan
suður eins og svo margir þegar
Örn Bárður var hálfnaður með
Verzlunarskólann.

„Eftir að pabbi hætti að
versla á Ísafirði fluttist hann í
Garðabæ og var útibússtjóri
ÁTVR í Keflavík. Hann hafði
sinnt því starfi á Ísafirði auk
þess að reka verslanirnar. Þetta
er þegar ég er hálfnaður með
Verzlunarskólann 1967. Bróð-
ir minn Grétar stýrði verslun-
inni fyrir vestan í eitt eða tvö
ár í viðbót. Hann selur versl-
unina Úlfari Ágústssyni og
Heiðari Sigurðssyni í Hnífs-
dal. Þeir nefndu hana Hamra-
borg og fluttu hana þangað
sem sú verslun stendur í dag.“

– Faðir þinn var mjög hug-
vitssamur maður?

„Pabbi var uppfinninga-
maður í sér og við fórum út í
rekstur saman. Stofnuðum fyr-
irtækið Silfurtún. Það fram-

leiddi upphaflega þakpappa og
eftir að ég hætti fór pabbi út í
endurvinnslu og Friðrik bróðir
með honum. Hann dó 1989 og
Friðrik tók við og hefur þróað
vélar og er núna að byrja fram-
leiðslu á vélbúnaði í nýja verk-
smiðjuna við Mývatn. Hún á
að framleiða vörubretti úr
pappír.“

Bítill semBítill semBítill semBítill semBítill sem
breyttist í hippabreyttist í hippabreyttist í hippabreyttist í hippabreyttist í hippa

– Þú fylgdist dálítið með
tónlist á þínum yngri árum?

„Jú, jú. Ég er unglingur á
Bítlatímanum.“

– Þú varst bítill?
„Ég man þegar við Rúnar

Gríms, frændi minn, vorum í
Gaggó. Við vorum eitt sinn að
koma úr sundi og greiddum
hárið niður í stað þess að
greiða það aftur og upp eins
og menn gerðu. Þá þóttum við

rosalega bítlalegir. Það var
gríðarlega gaman að vera ungl-
ingur á þessum tíma þegar allar
þessar bresku hljómsveitir
voru að koma fram.“

– Þetta er fyrsta unglinga-
menningin?

„Eiginlega má segja það.
Grétar bróðir átti Presley plöt-
urnar. Þessi bandaríska músík
var rosalega flott. Svo koma
Bretarnir. Ég fór fimmtán ára
suður en var fyrir vestan á
sumrin og það var mikið fjör
og maður sótti böllin og
skemmtanir stíft. Ég átti skelli-
nöðru á þessum tíma. Þetta
var norskt tæki sem hét Tempo.
Það voru þrjár slíkar á Ísafirði.
Það var mikil fart á mér og...

...mikið tempó líka í  tón-
listinni, lauma ég að honum.

„Mikil ósköp. Ég spilaði nú
ekki í hljómsveit sjálfur en ég
var í tónlistarskóla hjá Ragnari
H. og lærði bæði á blokkflautu
og fiðlu.“

– Það eru ekki beinlínis

hljóðfæri rokksins?
„Nei, en ég hafði mjög gam-

an að tónlist og var fjörugur
unglingur. Fór kannski stund-
um aðeins yfir strikið í gáska
og gleði.“

– Hver var uppáhaldshljóm-
sveitin?

„Það voru Bítlarnir. Af þeim
íslensku voru auðvitað ísfirsku
hljómsveitirnar eins og Villi
Valli og BG og Ingibjörg.
Maður fór á restrastjónir á
Uppsölum og lærði að dansa.
Dansæfingarnar voru líka í
Gúttó hjá Rigmor Hansen.
Hún kenndi okkur Suður-
Ameríska dansa, jive og ann-
að. Ég man sérstaklega eftir
því þegar tvistið kom og
Chubby Checker söng Let’s
Twist Again. Þá varð allt vit-
laust,“ segir prestur með blik í
auga yfir minningunni.

– En varðstu svona alvöru
hippi, eftir því sem árin liðu?

„Ég var aldrei róttækur og
ekki heldur með mjög sítt hár,
svona axlarsítt. Maður klæddi
sig svolítið hippalega eins og
gengur.“

– Ég hef heyrt að þú hafir
haldið mikið upp á Trúbrot?

„Já, ég var hrifinn af þeim.“

Villtur staðurVilltur staðurVilltur staðurVilltur staðurVilltur staður
ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

– Lífernið á sumum var dá-
lítil villt á þessum árum?

„Já, Ísafjörður var líka að
vissu leyti svolítið villtur á
þessum tíma. Sumir sjómenn
voru oft meira og minna fullir
meðan þeir voru í landi. Þeir
höfðu mikla peninga á milli
handanna. Ég segi ekki að allir
hafi verið svona. En sumir.
Menn rúntuðu um í leigubílum
með brennivínsbirgðir í skott-
inu. Við tókum líka oft leigubíl
og þá sérstaklega Geira því
hann var með plötuspilara. Það
var alveg nýtt. Við rúntuðum

mikið með Geira og Ella og
þessum körlum. Svo var farið
á  böllin á Suðureyri, Flateyri
og Bolungarvík.“

Örn Bárður hefur ætíð verið
mikil félagsvera og hann tók
þátt í félagslífinu í Verzló af
lífi og sál. Hann var m.a. for-
seti Nemendafélagsins sem er
ærinn starfi.

„Það var sérstakt að koma
suður og kynnast alveg nýjum
hópi. Ég held enn tengslum
við nokkra stráka þaðan, t.a.m.
Ólaf Gunnarsson rithöfund,
Örn Gústafsson sem verið hef-
ur hjá KB banka og VÍS og
Þorstein Haraldsson endur-
skoðanda.“

Þeir sem fóru í Verzlunar-
skólann á þessum tíma ætluðu
sér yfirleitt lengra í viðskipta-
náminu. Örn Bárður var einn
af þeim og fór að læra endur-
skoðun eftir að hafa lokið
Verzlunarprófi.

– Þú hefur ætlað í bisness?
„Það var allt innstillt á það.

Ég komst að á skrifstofu í
Keflavík og þar kynntist ég
minni elskulegu konu árið
1969. Hún heitir Bjarnfríður
Jóhannsdóttir. Við kynntumst
á matsölustað sem hét Vík en
hún vann þar. Ég kom oft  á
Víkina í mat og kaffi og stund-
um oft á dag.“

Bjarnfríður starfar sem
sjúkraliði á Líknardeild
Landakotsspítala. Hún er fædd
og uppalin á Vatnsnesi í Kefla-
vík. Þau Örn eiga tvö börn
saman, Svölu Björk og Örn
Bárð. Fyrir átti Örn Bárður
eina dóttur, Hrafnhildi, en
Bjarnfríður átti tvö börn áður
en þau giftust, Jóhann Frey
Aðalsteinsson og Aðalbjörgu
Drífu Aðalsteinsdóttur. Örn
Bárður hefur því haft fyrir
stórri fjölskyldu að sjá.

Úr bisness íÚr bisness íÚr bisness íÚr bisness íÚr bisness í
biblíuskólabiblíuskólabiblíuskólabiblíuskólabiblíuskóla

Örn Bárður lærði endur-
skoðun í þrjú ár, hann lauk
verklegu námi og hluta af bók-
lega náminu en stofnaði síðan
fyrirtækið með föður sínum.
Þar var hann í fimm ár þar til
guð knúði dyra hjá honum.
Hann fór að hugsa um trúmál.

– Hvað leiddi þig á þá braut?
„Það var aðallega bara trúað

fólk sem ég kynntist í gegnum
fjölskyldu konunnar. Systir
hennar Fríðu og hennar kær-
asti voru í nýrri hreyfingu sem
hét Kristið æskufólk sem var
angi af Náðargjafarhreyfing-
unni. Ég fór að spá í þetta og
lesa bækur um kristna trú.“
– Það hefur ekki verið neitt
sérstakt sem hratt þér af stað í
þetta, kannski áfall af einhverri
tegund?

„Nei, ég hafði verið fjörugur
unglingur en þarna var ég orð-
inn kvæntur og ráðsettur mað-
ur. Ég var þegar þarna var

komið sögu bara að reka fyrir-
tæki, var að byggja og við
vorum nýflutt inn í nýtt einbýl-
ishús í Garðabæ. Eiginlega
bara í sömu stöðu og ég er í
núna,“ segir hann og lítur á
óreiðuna í kringum sig. Kassa
út um allt og plastábreiður á
nýlögðu parketinu.

„Ég sannfærðist bara um að
trúin væri það sem máli skipti.
Þetta var 1976.  Við fórum
síðan til Englands á Biblíu-
skóla, í Sussex  nálægt Craw-
ley. Fyrst í þrjá mánuði og svo
aftur í sex mánuði. Eftir það
stefndi ég á starf í kirkjunni.
Ég fór að vinna með séra Hall-
dóri Gröndal í Grensáskirkju,
Sigurbjörn Einarsson vígði
mig sem djákna. Þegar ég var
búinn að vera djákni í ár  inn-
ritaði ég mig í guðfræði. Ég
var 27 ára þegar ég sný svona
við blaðinu og á mitt trúarlega
afturhvarf og þrítugur þegar
ég hef háskólanámið.“

Hann kveðst ekki hafa verið
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ski er ég að loka hringnum frá
því ég bjó í Sólgötunni.“

– Ertu svona karakter sem
vilt hafa aksjón í kringum sig?
Þú ert ekki fyrir langa kyrr-
stöðu?

„Nei, ætli ég sé ekki frum-
kvöðull í mér. Mér leiðist
stöðnun. En ætli maður róist
ekki með aldrinum. En það er
gott að vera hérna. Ég er í
mjög fínu prestakalli. Þetta er
næstfjölmennasta prestakall í
Reykjavík, næst á eftir Grafar-
vogi,“ segir hann.

Prestakallið nær frá Sel-
tjarnarnesi og er allur Vestur-
bærinn sunnan Hringbrautar
og Skerjafjörðurinn innifalinn.

„Neskirkja er sögð vera
fyrsta nútímakirkjan, sú fyrsta
sem er ekki hefðbundin að
sniði hvað arkitektúr varðar,“
segir Örn Bárður þegar hann
byrjar að rekja safnaðarstarfið.
„Svo var byggt nýtt safnaðar-
heimili við kirkjuna eftir að
ég kom að henni og þar rekum
við m.a. kaffihús.  Safnaðar-
heimilið er hannað sem torg
og hægt er að ganga í gegnum
það inn í kirkjuna. Fólk kemur
þarna og fær sér kaffi, hittist
og svo er líka hægt að fá sér
súpu og brauð í hádeginu.“

Pólitískur presturPólitískur presturPólitískur presturPólitískur presturPólitískur prestur
– Þegar ég kom þarna í

heimsókn var starfsemi í
hverju einasta horni kirkjunn-
ar?

„Já, á afmælisdaginn minn
t.d. var ég með kistulagningu
og jarðarför. Svo voru hópar í
kirkjunni í öllum sölum, allan
daginn. Kirkjuvörðurinn sagði
mér að hann hefði áætlað að
um 1000 manns hefðu komið
í kirkjuna þann dag.“

– Hvernig ræktar prestur trú
sína sjálfur. Er ekki svo mikill
erill í þessu starfi að menn
geta hreinlega gleymt sjálfum
sér?

„Jú, það er viss hætta á því
og það gerist. Maður verður
að eiga stundir með sjálfum
sér og Guði. Maður verður að
lesa, biðja og fara í göngu-
ferðir, njóta fegurðar og lista.
Maður verður að hlaða batt-
eríin. Maðurinn er eins og Páll
postuli segir, líkami, sál og
andi. Líkaminn þarf sína nær-
ingu, andinn þarf Guðs orð og
bæn og sálin, hið vitræna, þarf
menningu og menntun, maður
þarf t.d. að sjá góðar bíómynd-
ir, lesa bækur og fara í leik-
hús.“

Og það gerir hann reglulega.
Prestur kveðst hafa hrifist svo
af Woyzeck í uppfærslu Vest-
urports að hann hafi orðið upp-
numinn og þurft að endurskrifa
ræðuna fyrir messu næsta dags
klukkan sex um morguninn.
„Þetta er feiknasterkt leikrit
með miklum tilvísunum í Bibl-
íuna. Það eru mikil forréttindi
sem fylgja því að fá að stúdera
Biblíuna því í öllum bók-
menntum og listum eru miklar
vísanir í hana. Hún er svo mik-
ill grunnur að vestrænni menn-
ingu. Sem guðfræðingur hefur
maður lykil sem opnar manni
sýn inn í þetta. Í Woyzeck eru
margar tilvísanir í Bíblíuna
sem fjalla um það að vera of-
urseldur valdi, lokaður inni í

trúaðri en aðrir en hafi haft
jafnan trúarlegan bakgrunn á
við aðra Ísfirðinga, sótt barna-
messur hjá séra Sigurði Krist-
jánssyni, Herinn og Salem eins
og annað æskufólk á þessum
tíma. „Auðvitað síaðist trúin
inn hjá manni eins og öðrum.
Þegar ég á mitt afturhvarf vex
þetta allt fram aftur. Svo fer
ég í guðfræðideildina 1980 og
lýk henni 1984 um haustið.
Mér lá mikið á, ég var með
fjölskyldu og ég var að byggja.
Síðar, eða árið 1995, lauk ég
svo framhaldsnámi í Kaliforn-
íu og útskrifaðist með Doctor
of Ministry gráðu í safnaðar-
fræðum.“

Fékk að sofaFékk að sofaFékk að sofaFékk að sofaFékk að sofa
í vinnunnií vinnunnií vinnunnií vinnunnií vinnunni

– Hvernig fórstu að þessu?
„Ég var í starfi sem djákni á

kvöldin, svo var ég næturvörð-
ur á sambýli þroskaheftra á
nóttunni og svaf á fullu kaupi.
Ég kom fólkinu í rúmið á
kvöldin og fór síðan bara að
sofa eins og það.“

Árið 1984 vígðist Örn Bárð-
ur sem aðstoðarprestur í
Garðabæ í hálfu starfi. „Þá
voru tvö prestaköll laus í land-
inu, á Djúpavogi og Þingeyri.
Skólabróðir minn vildi fá
Þingeyri og ég vildi ekki keppa
við hann um það. Mér leist
ekki á að fara með alla fjöl-
skylduna austur vegna þess að
ég vissi að það myndi losna
fljótlega prestakall í Grinda-
vík. Ég beið í ár eftir því. Ég
vann með séra Braga Friðriks-
syni í Garðabæ og var auk
þess í skrifstofuvinnu. Ég fór
síðan í gegnum prestskosning-
ar í Grindavík vann þær og
var í fimm ár prestur þar frá
1985 til 1990. Þá ákvað Þjóð-
kirkjan að hefja áratug safn-
aðaruppbyggingar og ég var
ráðinn verkefnisstjóri þess
verkefnis. Ég fór þá að vinna á
Biskupsstofu og var þar hjá
Ólafi Skúlasyni biskup. Síðan
var ég settur fræðslustjóri
kirkjunnar árið 1995. Ég var á
biskupsstofu til 1999 þegar ég
kom til Neskirkju, fyrst sem
afleysingamaður, leysti þar
fyrst af prestinn séra Halldór
Reynisson og tók svo við af
honum og vann með séra
Frank M. Halldórssyni. Svo
tók ég við sóknarprestsem-
bættinu af séra Frank og starfa
núna með doktor Sigurði Árna
Þórðarsyni sem er prestur Nes-
kirkju.“

– Þú hefur ekki búið í sókn-
inni fyrr en núna að þið flytjist
hingað á Ægissíðu? Þið fjöl-
skyldan hafið flutt talsvert oft?

„Já, við höfum búið í Garða-
bæ, í Grindavík, í miðborg
Reykjavíkur og svo hér.“

– Hvernig var að vera í mið-
bænum?

„Það var mjög gott að vera
þar. Laugavegurinn minnti
mig á Ísafjörð. Það var reyndar
stundum dálítill hávaði um
helgar. Við bjuggum í bakhúsi
við Laugaveg og þetta bland-
aða mannlíf minnti mig á Ísa-
fjörð. Svo kemur maður hing-
að. Hér er það sjórinn og grá-
sleppuskúrarnir fyrir framan
gluggana sem hrífa mig. Kann-

kerfi sem hann kemst ekki út
úr.“

– Þú þykir vera nokkuð póli-
tískur prestur, er það ekki?

„Það hefur verið sagt. En ég
hef aldrei verið flokkspólitísk-
ur. Mínar predikanir taka á
þjóðmálum. Ég held að kirkjan
eigi að vera pólitísk í þeim
skilningi að hún láti sig varða
mannlífið. Hún á að hafa skoð-
anir varðandi friðarmál, um-
hverfismál og hún á að vera
leiðbeinandi. Það er hlutverk
kirkjunnar að vera spámannleg
rödd í samtíðinni, hvort sem
mér tekst það eða ekki. Það er
annað mál. Ef eitthvað brennur
á mér fer ég með það í stólinn
og tala út frá því og læt í mér
heyra.“

– Þú skrifaði athyglisverða
smásögu sem birtist í Lesbók
Morgunblaðsins árið 1999.
Sagan hét Íslensk fjallasala hf.
Ég las hana aftur fyrir nokkru
og efni hennar á alveg erindi í
dag að mínu mati. Var þetta
fyrsta sagan sem þú skrifar?

„Sú fyrsta sem ég birti. Ég
hafði áður birt greinar í blöð-
um en ekki skáldskap. Ég
samdi þessa sögu á nýársdag
1999. Það var snævi þakin jörð
og mjög fallegt veður. Ég hafði
verið að hlusta á nýársávörp
landsfeðra, forsætisráðherra á
gamlárskvöld og forseta á ný-
ársdag og biskupinn messa
klukkan ellefu. Eftir hádegið
settist ég niður við tölvuna og
horfði út um gluggann á Esj-
una. Það átti að fara að virkja
á Eyjabökkum, það átti að fara
selja úr okkur blóðdropana í
gegnum deCode og það var
búið að gefa kvótann. Það átti
semsagt að gera bisness úr öllu
því sem er manni heilagt. Ég
sat þarna og horfði á Esjuna
og hugsaði með mér: Ætli
menn myndu selja Esjuna ef
það væri hægt? Myndu menn
vilja láta fjarlægja þessa prýði
Reykjavíkur? Þegar ég kom
fyrst til Reykjavíkur fannst

mér Esjan hins vegar ekki til-
komumikið fjall, hálfgerður
hóll handan við flóann, haf-
andi alist upp undir þessu háu
fjöllum á Ísafirði.

Sem sagt, ég skrifaði þessa
sögu á nýársdag en svo birtist
hún ekki fyrr en í apríl í Les-
bókinni. Ég sendi hana inn í
janúar. Ég vissi ekki einu sinni
hvort hún yrði birt. Svo hringir
ritstjórinn og segist ætla að
birta hana en fyrst þurfi hann
að láta myndskreyta hana. Svo
bara birtist hún og ég hafði
ekkert með það að gera og
vissi ekkert um myndina.“

– Þetta dró dilk á eftir sér?
„Það var talað um að það

hefði verið út af myndinni sem
fylgdi. Það er sagt í sögunni
að ríkisstjórnin og borgarstjórn
hafi komið að þessu máli.
Þarna kemur líka við sögu
frumkvöðull í viðskiptum sem
er ráðgjafi ríkisstjórnarinnar.
Allir gapa upp í þennan við-
skiptajöfur. En sagan fór fyrir
brjóstið á tilteknum ráðamanni
sem kvartaði við biskup. Ég
hafði verið ritari kristnihátíð-
arnefndar og það var skipt um
ritara eftir þetta.“

– Kom þér þetta á óvart?
„Já, mjög. Því þetta var bara

almenn þjóðfélagsgagnrýni í
skáldsöguformi. Ég notaði
fullt af líkingum sem fáir hefðu
kannski tekið eftir í sögunni
ef ekki hefði verið kvartað yfir
henni af þessum tiltekna
manni.“

Aldrei veriðAldrei veriðAldrei veriðAldrei veriðAldrei verið
flokkspólitískurflokkspólitískurflokkspólitískurflokkspólitískurflokkspólitískur

– Hvar stóðst þú í pólítík á
þessum tíma?

„Ég hef aldrei verið flokks-
pólitískur. Ég er alinn upp í
argasta íhaldi. En í gegnum
guðfræðina vaknaði hjá mér
sterkari þjóðfélagsvitund.
Kristin trú er svo meðvituð
um þjóðfélagið.“

– Og í gegnum sendilsstörf-

in?
Við hlæjum báðir. „Kannski

það. Ég fer að vilja hafa áhrif
á umhverfi mitt og þjóðmála-
umræðuna. Ég skrifa þessa
sögu sem er um það hvort við
séum tilbúin að láta af hendi
það sem okkur er heilagast og
kærast. Það að taka allar
sjúkraskrár Íslendinga og gera
þær að féþúfu, valta yfir einka-
líf fólks, valta yfir hálendið,
taka sameiginlegar eigur þjóð-
arinnar og gefa þær útvöldum.
Þetta fannst mér og finnst enn,
óráð.“

– Þetta atvik þarna þegar
þér er vikið úr þessari nefnd
og umræðan sem fylgir í kjöl-
farið er kannski upphafið að
því að farið er að tala um „bláu
höndina“, hugtak sem Hall-
grímur Helgason býr til nokk-
ru síðar?

„Ákveðinn stjórnunarstíll
sem ákveðinn maður var
þekktur fyrir kom þarna upp á
yfirborðið. Og nú þegar hann
hætti held ég að þjóðin hafi
verið búin að fá nóg af öllu
ofríkinu.“

– Ertu persónulega feginn
að vera laus við Davíð Odds-
son, svo við nefnum nú bara
þennan ákveðna mann.

„Sko, það segir nú í bók
predikarans. Öllu er afmörkuð
stund. Ég held að það sé þannig
með allt líf. Það hefur sín
kaflaskil. Davíð Oddsson var
að mínu mati á margan hátt
alveg frábær stjórnmálamaður
en honum voru mislagðar
hendur eins og gengur og ger-
ist með áhrifamenn.“

– Við erum náttúrlega öll
gallagripir..

„Við erum öll syndugar
manneskjur en fólk er misjafn-
lega skapstórt og gengur mis-
langt í því að stýra öllu með
handafli. Það er mjög alvarlegt
af stjórnmálamanni og oddvita
framkvæmdavaldsins að
leggja stein í götu frjálsrar um-
ræðu og tjáningarfrelsis.

Svona gera menn ekki svo not-
að sé þekkt orðalag.“

Fórnum ekkiFórnum ekkiFórnum ekkiFórnum ekkiFórnum ekki
vissum hlutumvissum hlutumvissum hlutumvissum hlutumvissum hlutum

– Ertu náttúruverndarsinni?
„Ég var nú með þeim fyrstu

sem stofna fyrirtæki sem
tengjast endurvinnslu á sorpi.
Ég hafði mjög snemma tilfinn-
ingu fyrir því að við eigum að
fara vel með náttúruna og
spara við okkur í mengandi
efnum. Ég hef svosem ekki
verið rótttækur í því sambandi.
En þegar maður sér t.d. meng-
unina, sem stafar af umferð-
inni hér í höfuðborginni á lygn-
um vetrardögum, fyllist maður
skelfingu. Við hljótum að
þurfa að meta fórnarkostnað-
inn. Síðar þegar Kárahnjúka-
virkjun var komin í umræðuna
skrifaði ég grein í Moggann
sem ég kallaði Handritin og
hálendið. Þá spurði ég: Ef við
erum tilbúin að selja landið
okkar undir Kárahnjúkavirkj-
un erum við þá líka tilbúin að
selja handritin okkar, ef við
fáum nógu hátt verð fyrir þau?
Erum við tilbúin að láta þenn-
an þjóðararf? Auðvitað ekki.
Vissir hlutir eru þess eðlis að
maður fórnar þeim ekki þannig
að þeir séu óafturkræfir. Ég
veit ekki hvort þessi virkjun
ber sig. Ýmsir efast um það.
Við fáum aldrei þetta land til
baka og fegurðina sem glatast.
Þegar maður flýgur yfir Evr-
ópu sér maður allt landið eins
og það leggur sig skipulagt í
reitum og ökrum. Svo þegar
maður flýgur yfir Ísland og
sér þessi ósnortnu víðerni þá
áttar maður sig á því hvað sú
eign er dýrmæt.“

– Hefurðu gengið um há-
lendið?

„Já, ég hef gert það. Ég hef
gengið Laugaveginn, frá Lan-
dmannalaugum til Þórsmerk-
ur, sem er stórkostleg upplifun.
Ég er ekki á móti virkjunum
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sem slíkum en það er spurning
hvenær er komið nóg. Hvað
erum við tilbúin að ganga
langt?“

– Svo eyðum við hagvext-
inum í eiturspúandi pallbíla.

„Já, það er stundum skelfi-
legt að vera hérna í Reykjavík
í þessari umferð, fastur á milli
þessara pallbílatrölla. Þetta eru
svo frekir bílar.“

– En nú geturðu gengið í
vinnuna?

„Já, sem betur fer. Ég er
þrjár og hálfa mínútu að skjót-
ast út í Neskirkju.“

Hið andlega gleymistHið andlega gleymistHið andlega gleymistHið andlega gleymistHið andlega gleymist
Örn Bárður predikaði gegn

Íraksstríðinu og stuðningi rík-
isstjórnar Íslands við það.
Hann tók ennfremur þátt í
Þjóðarhreyfingunni þegar fjöl-
miðlamálið kom upp í fyrra.

„Ég hafði talað um það
löngu áður en fjölmiðlamálið
kom upp að það vantaði eftir-
litsstofnanir með viðskiptalíf-
inu. Um leið og frelsi var gefið
til athafna á öllum sviðum voru
eftirlitsstofnanir á brauðfótum.
Í Bandaríkjunum er miklu öfl-
ugra eftirlitskerfi með verð-
bréfamörkuðum og öðru. Allt
okkar eftirlitskerfi er enn að
slíta barnsskónum á meðan
viðskiptalífið er orðið fullorð-
ið. Þannig að ég er í prinsipp-
inu fylgjandi því að það séu
lög og reglur varðandi eignar-
hald á fjölmiðlum. Hins vegar
gengu lögin sem átti að setja í
fyrra of langt og á bak við þau
lágu annarlegar hvatir. Enda
reis þjóðin upp og sagði nei.

Ríkisstjórnin treysti sér ekki
með málið áfram og bakkaði.
Forsetinn beitti þessu stjórn-
arskrárákvæði  á umdeildan
hátt. Mér fannst skammarlegt
hvernig framkvæmdavaldið
síðan sniðgekk rétt þjóðarinnar
til að greiða atkvæði í þessu
máli. Okkur var ekki leyft að
úrskurða í málinu með þjóð-
aratkvæðagreiðslu. Mér fannst
það alvarlegt mál hvernig rík-
isvaldið var bara með hreinar
hundakúnstir. Það finnst mér
skammarlegt af hvaða ríkis-
valdi sem er. Ég trúi því ekki
að þetta ákvæði sem forsetinn
getur beitt verði tekið út úr
stjórnarskránni. Það verður að
vera varnagli. Það hefur alltaf
verið skilningur Íslendinga að
þetta eigi að vera svona og að
einmitt þetta  sé mikilvægur
þáttur í embætti forseta Ís-
lands.“

– Á hvaða leið finnst þér
þjóðfélagið vera?

„Við höfum líklega aldrei
haft það betra. En það er gríð-
arlegur vandi að hafa það gott.
Hóglífið kann að verða okkur
að aldurtila  Það er viss hætta
á því að við kollkeyrum okkur.
Að efnishyggjan taki yfir og
hið andlega gleymist. Mér
finnst að mörgu leyti að gömul
gildi haldi ekki jafnvel og áð-
ur.“

– Hefurðu einhver ráð?
„Já, ráðin eru auðvitað þau

að grunngildunum sé miðlað
á heimilunum til barna í frum-
bernsku og af skólakerfinu.
Við verðum að standa vörð
um okkar kristna arf. Við þurf-
um að stórefla kristindóms-

fræðslu í skólum og jafnframt
stórefla fræðslu um önnur
trúarbrögð. Því það að þekkja
náungann og vita um hans hagi
vinnur gegn fordómum. Leið-
in gegn fordómum er upplýs-
ing og fræðsla.“

– Verður þú mikið var við
þessi nútímavandamál í þínu
starfi, alls konar fíkn, ein-
manaleika og þess háttar?

„Maður verður auðvitað var
við það. Maður kynnist allri
mannlífsflórunni. Það er margt
að. En unga fólkið er gríðar-
lega öflugt og hæfileikaríkt.
Það hefur sjálfstraust og sköp-
unarkraft og miklu meiri tiltrú
á getu sinni og framtíðinni en
þegar ég var unglingur. Ég er
alinn upp í haftaþjóðfélagi en
þetta unga fólk býr við miklu
meiri valkosti og möguleika.“

– Erum við á Vesturlöndum
að upplifa síðustu daga græðg-
innar?

„Ja, það er nú það. Við sjá-
um í sögunni að þetta hömlu-
leysi fylgir manninum. Evrópa
hefur gengið í gegnum tvær
heimsstyrjaldir á síðustu öld.
Ég vil alls ekki meina að við
séum verr á vegi stödd. Hver
kynslóð þarf að læra að lifa í
friði og í sátt við Guð og ná-
ungann. Ég er enginn dóms-
dagsspámaður.“

– Þú hefur meiri trú á mann-
kyninu en það. Þú ert ekki
einn af þeim sem upplifir nú-
tímann sem einhvers konar
uppgjörstíma?

„Ég veit það ekki. Ég hef
auðvitað trú á mannkyninu en
heilu þjóðirnar geta orðið að
villidýrum á örskömmum tíma
samanber Þýskaland nasism-
ans.  Hvað er til dæmis að
koma í ljós í þessu Íraksstríði?
Þessi göfuga og volduga þjóð,
Bandaríkjamenn, er uppvís að
pyntingum og því að reka svo-
nefnd svarthol um allan heim
sem þola ekki dagsljósið. Þetta
er auðvitað mikill hnekkir fyrir
þessa þjóð. Ég ætla ekki að
dæma alla Bandaríkjamenn,
þeir skiptast á skoðunum og
eru ekki allir sammála. Það
eru  stjórnvöld sem ráða ferð-
inni.

Kirkjan áKirkjan áKirkjan áKirkjan áKirkjan á
að vera frjálsað vera frjálsað vera frjálsað vera frjálsað vera frjáls

– Þetta atvik út af smásög-
unni sem þú skrifaðir vekur
kannski upp spurningar um
það hvaða áhrif stjórnvöld hafa
á kirkjuna? Þessi tengsl á milli
ríkisvalds og kirkju. Hver er
þín skoðun á því?

„Ég held að kirkjan eigi að
vera frjáls. Hún á að vera sjálf-
stæð. Hún getur haft stöðu
þjóðkirkju á meðan meirihluti
þjóðarinnar fylgir kirkjunni.
Mér finnst æskilegt að hér sé
sterk kristin kirkja og að
meirihluti þjóðarinnar samein-
ist um tiltekið gildismat og
afstöðu til lífsins. Ég held að
kirkjan eigi að ráða sínum mál-
um sjálf og hún gerir það í
raun núorðið. Lögunum var
breytt fyrir nokkrum árum og
nú er kirkjuþing æðsta stofnun
kirkjunnar. Þar eru teknar
ákvarðanir um allt sem snertir
innri mál kirkjunnar, mál sem
áður komu til kasta Alþingis.

Svipað fyrirkomulag og er hjá
okkur nú var tekið upp í Sví-
þjóð árið 2000.  Það kalla Svíar
aðskilnað ríkis og kirkju. Ríkið
innheimtir sóknargjöld fyrir
öll trúfélög, það styður kirkj-
una í menningarmálum, styrk-
ir hana í því að viðhalda menn-
ingarverðmætum. Kirkjan hér
á landi átti gríðarmiklar eignir
í jarðnæði sem búið er að af-
henda ríkinu. Ríkið borgar í
staðinn tilteknum fjölda presta
laun og greiðir ýmsa stjórn-
sýslu sem kirkjan þarf að
standa fyrir, þ.e. biskupsem-
bættið. Það er bara afgjald fyrir

þessar eignir Ríkið gefur því
kirkjunni ekki neitt að mínu
viti.

En það er spurning hvort
kirkjan ræður sjálf sínum mál-
um, t.d. í starfsmannamálum
og skipun embætta. Prestar eru
enn ráðherraskipaðir.  Prestar
hafa ekki viljað breyta því. Ég
tel að aðskilnaður ríkis og
kirkju sé mjög æskilegur. Rík-
ið gæti áfram innheimt sókn-
argjöld eins og það gerir nú
þótt kirkjan ráði sér sjálf.

Kirkjan á að geta verið rödd
í þjóðfélaginu sem talar til
valdsins. Kirkjan biður líka

fyrir valdsmönnum hvern ein-
asta sunnudag í hverri einustu
kirkju. Við biðjum fyrir for-
seta, ríkisstjórn og dómstólum.
Hún styður stjórnvöld og
hvetur þau til að vinna að rétt-
læti og friði. Það er lögð rík
áhersla á það í Nýja Testa-
mentinu að hlýða stjórnvöld-
um, að viðurkenna valdið svo
fremi að það fari ekki í bága
við vilja Guðs og lög hans.“

– Ertu alltaf að skrifa sögur?
„Já, en ekki nógu mikið. Ég

hef hugmyndir að fleiri verk-
um. Ég skrifaði nokkrar sögur
á sínum tíma og tengdi þær

saman. Lykillinn að þeirri
sögu er Emmausgangan í Lúk-
asarguðspjalli. Þar eru menn á
ferð og í för með þeim slæst
ókunnugur maður sem þeir átta
sig ekki á fyrr en í lokin að er
Kristur. Í þessari bók minni er
Kristur í för með mönnum sem
flýja Reykjavík af því að það
er búið að selja Esjuna og það
er ýmis óáran sem viðgengst í
þjóðfélaginu.“

– Þannig að þrátt fyrir að
þjóðin sé búin að selja fjöllin
fylgir Kristur okkur?

„Já, hann yfirgefur okkur
aldrei.“

Heldur einföld jólHeldur einföld jólHeldur einföld jólHeldur einföld jólHeldur einföld jól
– Lestu mikið?
„Aldrei nóg. Ég reyni að

fylgjast með íslenskum bók-
menntum. Ég hef dálæti á
verkum vinar míns Ólafs
Gunnarssonar. Svo hef ég
notið þess að lesa höfunda eins
og Gunnar Gunnarsson, Hall-
dór Laxness og fleiri. Ólafur
kynnti mig fyrir bandarískum
höfundi sem hét Thomas Wolf,
eldri, hann skrifaði bók sem
heitir Look Homeward, Angel
og fleiri góðar. Ég er að lesa

hana í annað sinn.  Ólafur er
að mana mig upp í að þýða
hana. Ég hef bara ekki tíma í
það.“

– Hvernig stendur á því að
prestur sem er að undirbúa að-
ventuna er bara að flytja og
stendur í stórræðum?

„Það er alltaf erfitt að tíma-
setja svona. Nóg að gera allt
árið. Ekki bara á aðventunni.
Ég þarf t.d. að semja þrjár ræð-
ur á þrem næstu dögum,“ segir
hann brattur.

– Hvernig heldur þú upp á
jólin?

„Við erum bæði að vinna

hjónin um jólin, konan á
sjúkrahúsinu og ég í kirkjunni.
Við höfum tiltölulega einföld
jól. En gleðin er mikil og marg-
vísleg. Yngsti sonur okkar er
t.d. fæddur á jóladag.“

– Er búið að flækja jólin of
mikið?

„Það er byrjað allt of
snemma að fagna jólum. Við
megum ekki gleyma því að
aðventan heitir líka jólafasta.
Fyrsti sunnudagur í aðventu
er hátíðisdagur. Þá er hvítur
litur í kirkjunni og presturinn í
hvítum skrúða, hvítum hökkli
eða gylltum. Annan sunnudag
í aðventu er fjólublár litur ríkj-
andi í kirkjunni og hann ríkir
út alla aðventuna. Það er litur
iðrunar og yfirbótar. Við eig-
um þá að neita okkur um hluti
og horfa inn á við, skoða okkar
gang og hafa fábreytt tímabil.
Svo koma jólin og þá á virki-
lega að fagna. Núna er þetta
að snúast upp í andhverfu sína
og fólk etur á sig gat alla að-
ventuna, jólin verða því lítil
tilbreyting, því miður. Hins
vegar er ég á móti boðum og
bönnum. Ef kaupmenn vilja
auglýsa jólin í júní þá er það
bara þeirra mál. Við verðum
hins vegar að ala upp unga
fólkið þannig að það velji og
segi við sjálft sig: Þetta vil ég
ekki. Einstaklingurinn verður
að gera þetta upp við sig. Það
er svo mikið um tilboð í þjóð-
félaginu og fólk verður að
kunna að velja og hafna.“

Örn Bárður setur sig ekki
upp á móti ljósadýrðinni sem
núorðið fylgir því þegar myrk-
ur skammdegisins umlykur
allt. „Jólaljósin og aðventu-
ljósin boða komu jólanna. En
mér finnst of snemmt að
skreyta allt áður en aðventan
byrjar. Sjálfur vil ég ekki hafa
það þannig.“

– Kaupmenn eru búnir að
stela jólunum að hluta til og
gera þau að neysluhátíð?

„Já, í vissum skilningi.“
– En þjóðin leitar til kirkj-

unnar, eða hvað? Kirkjusókn
hefur verið að aukast um jól?

„Jú, ég vil meina það að
kirkjusókn allt árið um kring
sé að aukast. Það er mjög góð
kirkjusókn í Neskirkju. Við
þurfum ekki að kvarta. Það
koma um eða yfir 60 þúsund
manns í kirkjuna á hverju ári.“

HeimurinnHeimurinnHeimurinnHeimurinnHeimurinn
skreppur samanskreppur samanskreppur samanskreppur samanskreppur saman

– Ferðu stundum vestur?
„Allt of sjaldan. Ég hef ekki

komið núna í tvö ár. Ég þarf
að fara að drífa mig vestur.
Það er svo einkennilegt með
Ísafjörð að fjöllin og staðurinn
búa inni í sálinni á manni.
Bernskan hefur áhrif á mann
og kannski er ég að flytja hing-
að á Ægissíðuna vegna þessa.
Það er svo gott að vera við
sjóinn og ströndina.“

– Það er eitt sem maður
gleymir ef maður býr of lengi
í Reykjavík. Það er hvað logn-
ið getur verið mikið fyrir vest-
an. Þessi algjöra kyrrð?

„Jú, mikil ósköp. Það er ekki
þessi spegill sem er fyrir vest-
an.“

– Viltu segja eitthvað við
Vestfirðinga?
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„Mér finnst margt ánægju-
legt sem ég sé og les um Vest-
firðinga. Það er sköpunarkraft-
ur í gangi og staðfesta í því að
lifa og láta mannlífið blómstra
við að mörgu leyti erfiðar að-
stæður eftir að atvinnuháttum
hefur verið breytt. Ég bara
vona að Vestfirðir lifi og dafni
og ég held að við eigum eftir
að upplifa það að jafnvægi
komist aftur á byggðina úti á
landi og það fjölgi jafnvel aftur
þar. Fólk fer ef til vill að sjá að
það er mörgu leyti miklu
flóknara að búa hér í Reykja-
vík, það er miklu dýrara, hús-
næðið er dýrt og umferðin er
tafsöm. Það er erfiðara að vera
með börn hér. Svo eru til menn
sem halda því fram að Íslend-
ingar þyrftu að vera milljóna-
þjóð, hér þyrftu að vera ein til
þrjár milljónir og fólk gæti þá
búið vítt og breitt um landið.
Útrásin getur gengið alveg
eins frá Ísafirði og frá Reykja-
vík. Ísfirðingar geta allt eins
stofnað til viðskipta úti í hinum
stóra heimi eins og Reykvík-
ingar. Það hafa Ísfirðingar líka
sýnt að þeir geta. Það á ekki
að skipt máli hvar maður býr.

Eftir að Menntaskólinn kom
til Ísafjarðar hafa tækifærin
aukist. Þegar ég var alast upp
fór hálfur árgangurinn í burtu
og kom ekkert meir. Þá var
fátt annað en fiskurinn og önn-
ur atvinnutækifæri af mjög
skornum skammti. Nú hefur
það að einhverju leyti breyst.
Það eru tækifæri í menning-
unni, í ferðaþjónustunni og
ýmis konar þjónustu t.a.m. við
Reykjavík með nettenging-
unni og öllu því,“ segir hann
og bætir við. „Þessi heimur er
allur að skreppa saman. Vest-
firðir eru  einstakur staður með
sitt náttúrufar og útivistar-
möguleika á sumrin og svo
skíðin á  veturna. En það er
harðbýlla fyrir vestan, sumarið
er styttra og veturinn harðari

heldur en hér syðra.“

AA maður í golfiAA maður í golfiAA maður í golfiAA maður í golfiAA maður í golfi
– Hvað gerir þú í tómstund-

um?
„Ég spila golf á sumrin. Ég

er alveg forfallinn í golfi. Á
veturna gleypir starfið mig al-
veg. Ég er þó líka í félagslífi,
er frímúrari  og á þar marga
góða félaga. Ég fer dálítið í
sund en ekki nógu mikið. Svo
er ég í alls konar félagsstarfi
með kollegum mínum prestun-
um. Við hittumst til að mynda
vikulega í Neskirkju, prestar í
Reykjavíkurprófastsdæmi
vestra og ræðum predikunar-
texta næsta sunnudags.“

– Þú ert líka AA maður?
„Já, ég sæki AA fundi. Það

býr í mér alkóhólisti. Ég var
dálítið frekur til fjörsins þegar
ég var yngri. Svo hætti ég að
drekka í nokkur ár. En svo fór
ég að nota áfengi á ný. Það
endaði með því að ég tók á
málinu og fór í  AA sem er
gríðarlega merkileg og öflug
hreyfing.“

– Lentirðu í vandræðum
með sjálfan þig?

„Já, þetta truflaði mig. Mér
finnst heldur ekki hægt í þessu
starfi að nota áfengi nema í
algjöru hófi. Ég þarf óskerta
dómgreind dag og nótt.“

– Nú eru kirkjunnar menn
nokkuð þekktir af því að
skvetta í sig?

„Já, en ekki í þessum fjöl-
mennu sóknum. Það gengur
bara ekki upp. Þetta er svo
krefjandi starf. Ég get verið
kallaður út á eftir vegna and-
láts. Þá gengur ekki að vera
angandi af bjór eða brennivíni.

– Þú segir prestsstarfið vera
mjög krefjandi?

„Það getur verið það. En
það er meira gefandi en krefj-
andi. Mér finnst ég hafa lent
alveg á réttri hillu. Þetta er
dásamleg starf,“ segir prestur
að lokum.

Óskum viðskiptavinum okkar gleðilegra jóla og farsældar á komandi áriÓskum viðskiptavinum okkar gleðilegra jóla og farsældar á komandi áriÓskum viðskiptavinum okkar gleðilegra jóla og farsældar á komandi áriÓskum viðskiptavinum okkar gleðilegra jóla og farsældar á komandi áriÓskum viðskiptavinum okkar gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári

Bensínstöðin á Ísafirði
Opnunartímar um jól og áramót

23. desember   kl. 07:30 – 23:00
24. desember   kl. 07:30 – 15:00

25. desember   LOKAÐ
26. desember   LOKAÐ

31. desember   kl. 07:30 – 15:00
1. janúar   LOKAÐ

Sjálfsali opinn

eftir lokun!

Bílvelta í
Skötufirði

Bílvelta varð við Skarð
í Skötufirði í Ísafjarðar-
djúpi árla á fimmtudag í
síðustu viku. Lögreglu
barst tilkynning um slysið
rétt upp úr kl. sjö um morg-
uninn. Hafði ökumaður,
sem var einn í bílnum,
fengið far út að Hvítanesi.

Ákveðið var að kalla
eftir sjúkrabíl og ók bónd-
inn á Hvítanesi með mann-
inn út Djúp til móts við
sjúkrabílinn.

Tæplega 25 þúsund tonnum
af þorski var landað á Vest-
fjörðum á fyrstu 11 mánuðum
ársins, á miðað við 29.627 tonn
á sama tíma í fyrra, en það er
samdráttur um 16%. Þá veidd-
ust 10.779 tonn af ýsu á tíma-
bilinu í ár en 10.494 á sama
tímabili í fyrra, en það er

aukning á veiði um 2,7% á
milli ára.

Af steinbíti veiddust 5.362
tonn frá janúar fram í nóvem-
ber í ár, á miðað við 4.977
tonn í fyrra, en það er aukning
um 7,7%. Af rækju veiddust
3,745 tonn fyrstu ellefu mán-
uði ársins 2004, en ekki nema

1.257 tonn árið í ár. Þetta er
samdráttur um 66,5%. Ef ein-
ungis er litið til veiði í nóvem-
ber veiddust 3.138 tonn af
þorski árið 2004 á móti 2.947
í ár, en það er samdráttur um
rúm 6%.

Af ýsu veiddust 1.740 tonn
árið 2004 á móti 1.515 tonnum

í ár, sem er samdráttur um
13%. Af steinbíti veiddust 230
tonn í nóvember í fyrra á móti
82 tonnum í ár, sem er sam-
dráttur um 64%. Þá veiddust
117 tonn af rækju í nóvember
í fyrra, en engin rækja hefur
verið veidd í nóvember í ár.

– eirikur@bb.is

Samdráttur í þorskveiðum
en aukning í steinbítsveiðum

Breytingar á deiliskipulagi
lóðar bensínstöðvar við Hafn-
arstræti á Ísafirði hafa verið
samþykktar en starfsmenn
Olíufélagsins ehf. hafa í
hyggju að byggja þar upp nýja
og fullkomnari stöð sem veitt
getur viðskiptavinum betri
þjónustu. „Það er ánægjuefni
að okkur hafi loksins orðið
eitthvað ágengt í málinu. Ferl-
ið hefur tekið langan tíma en
nú þurfum við þó að bíða fram

á vor með framkvæmdir þar
sem svo langt er liðið á vetur-
inn“, segir Guðmundur Trygg-
vi Sigurðsson, deildarstjóri
fasteigna- og framkvæmda-
deildar Olíufélagsins.

Félagið hefur um tíma haft í
undirbúningi að stækka ben-
sínstöð þess á Ísafirði. Sótti
það m.a. um stækkun á lóð
félagsins. Var þá hafist handa
við að kanna aðrar leiðir við
uppbyggingu á lóðinni. Meðal

annars eru uppi hugmyndir um
að rífa niður núverandi stöð til
að rýma fyrir nýrri og stærri.
„Við erum að velta fyrir okkur
ýmsum hugmyndum og hvort
um algjört niðurrif verði að
ræða eða hvort hægt sé að
nota eitthvað af því sem fyrir
er. Það á eftir að koma í ljós“,
segir Guðmundur Tryggvi.

Aðspurður hvernig þjónustu
ný og endurbætt stöð muni
veita viðskiptavinum segir

Guðmundur Tryggvi að of
snemmt sé að segja til um það.
„Við munum prófa eitthvað
nýtt, sjá hvernig viðbrögðin
verða og vinna út frá því. Við
höfum miklar væntingar og
vonumst til að geta byggt
þarna glæsilega bensínstöð og
höfum metnaðarfullar hug-
myndir um hvernig eigi að
gera það“, segir Guðmundur
Tryggvi Sigurðsson deildar-
stjóri.              – thelma@bb.is

Stefnt á að hefja framkvæmdir í vor
Endurbygging bensínstöðvar Olíufélagsins Esso hf., á Ísafirði

Til stendur að byggja upp glæsilega bensínstöð í Hafnarstrætinu.
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Olíufélagið Esso hf., og KFÍ í samstarf

Safnkortshafar geta styrkt
KFÍ þegar þeir kaupa eldsneyti

Körfuknattleiksfélag Ísa-
fjarðar hefur gert samning
við Olíufélagið ESSO sem
felur það í sér að safnkorts-
hafar sem tengja kort sín við
KFÍ styrkja félagið í hvert
sinn sem þeir eiga viðskipti
við fyrirtækið.

„Auk þess rennur eins og
fyrr 1 kr. pr. lítra í afslátt í
formi punkta til viðskiptavin-
arins ásamt 3% af vörusölu.
[...] Það er von KFÍ að allir
stuðningsmenn og velunnarar
félagsins styðji við bakið á
því öfluga starfi sem einkennt

hefur félagið undanfarin ár.
Það er ljóst að með þessum
fjárhagslega stuðningi Olíu-
félagsins ESSO og safnkorts-
hafa á Ísafirði er stefnt að því
að koma KFÍ í fremstu röð á
nýjan leik“, segir í tilkynningu.

– halfdan@bb.is Frá undirritun samkomulagsins.

Ísafjarðarbær

Kaupir fasteignir
Bæjarráð Ísafjarðarbæjar

hefur lagt til við bæjarstjórn
að keyptar verði fasteignir
við Ísafjarðarveg í Hnífsdal
og að sveitarfélagið leysi til
sín erfðafestuland við eign-
irnar. Um er að ræða íbúðar-
hús, geymslur og gömul fjár-
hús og mun ætlunin vera að
búa til byggingarland á
svæðinu.

Kaupverð eigna er nefnt
3,5 milljónir, en í bréfi frá
fulltrúa eigenda er farið fram
á að Ísafjarðarbær láti í té
eina byggingarlóð úr landinu
sem núverandi eigandi eða
erfingjar mættu nýta og væri
lóðin án gatnagerðagjalda.
Enn fremur er farið fram á
að byggingaréttur á þeirri lóð
standi í allt að fimm ár.

Golfklúbbur Ísafjarðar var
rekinn með 1,5 milljón króna
hagnaði á síðasta rekstrarsári,
sem nær frá 01.10 til 30.09 ár
hvert. Þetta er meðal þess sem
kemur fram í nýlegum árs-
reikningi klúbbsins sem lagður
var fram ásamt ársskýrslu fyrir
bæjarráð Ísafjarðarbæjar í síð-
ustu viku. Í bréfi frá formanni
Golfklúbbsins, Tryggva Guð-
mundssyni, sem fylgir árs-
reikningi og ársskýrslu segir
meðal annars:

„Eins og sjá má af ársreikn-
ingi var klúbburinn rekinn með

1,5 milljón króna hagnaði.
Engu að síður er lausafjárstaða
klúbbsins mjög þröng. Ástæð-
an er fyrst og fremst miklar
uppbyggingarframkvæmdir á
golfvellinum í Tungudal, en
kostnaður við uppbyggingu
nam tæpum 4 milljónum á
þessu ári og 2,5 milljónum á
síðasta ári. Er sjálfboðavinna
félaga þá ekki talin með sem
telja má að nemi einni milljón
hvort ár. Má því segja að verð-
mætaaukning á vellinum nemi
á tveimur árum 8,5 milljón-
um.“

„Skv. núgildandi uppbygg-
ingarsamningi milli Ísafjarð-
arbæjar og Golfklúbbs Ísa-
fjarðar telst Ísafjarðarbær eiga
75% af uppbyggingarverð-
mætum á samningstímanum
eða ca. 6,4 milljónir vegna síð-
ustu tveggja ára. Á sama tíma
hefur Ísafjarðarbær lagt fram
kr. 4,2 milljónir til þessa upp-
byggingaverkefnis skv. ofan-
greindum samningi sem felur
í sér að golfklúbburinn er að
endurgreiða framlagt fjármagn
með 52% ávöxtun. Um leið
og ég vil fyrir hönd Golfklúbbs

Ísafjarðar þakka bæjarstjóra
og bæjarstjórn fyrir gott sam-
starf og góðan skilning á nauð-
syn golfíþróttarinnar í sveitar-
félaginu vil ég að ofangreindar
staðreyndir komist til skila til
þeirra sem studdu uppbygg-
ingarsamninginn fyrir fjórum
árum síðan og einnig til hinna
örfáu sem enn líta á framlag
sveitarfélagsins til uppbygg-
ingar á golfvellinum í Tungu-
dal sem rekstrarstyrk eða jafn-
vel ölmusu“, segir í bréfi for-
manns Golfklúbbs Ísafjarðar.

– eirikur@bb.is

Golfklúbbur Ísafjarðar rekinn
1,5 milljóna króna hagnaði

Golfvöllurinn í Tungudal.

Ísfirskt netsímafyrirtæki

Hefur sölu á
símaþjónustu

Ísfirska netsímafyrirtækið
NetAFX hefur hafið sölu á
inneignarspjöldum fyrir ein-
staklinga og áskriftarþjón-
ustu fyrir fyrirtæki. Þjónusta
NetAFX virkar þannig að
hægt er annað hvort að
hringja úr tölvu í síma, eða
úr síma í síma með aðstoð
símaþjóns sem fyrirtækið
útvegar.

„Við erum með heims-
þekjandi net og getum kom-
ið mönnum í símasamband
út um allan heim fyrir mun
minna verð en gengur og
gerist. Menn spara allt að
80% með því að hringja í
gegnum okkur“, segir Jón
Elíasson, framkvæmdastjóri
NetAFX. „Þessi tækni er

orðin það góð að hún jafnast
á við venjulega símtækni og
er í sumum tilfellum jafnvel
betri.“ Eins og er geta ein-
staklingar eingöngu keypt
fyrirframgreidd inneignar-
spjöld, en fyrirtækjum er
boðið upp á áskriftarþjón-
ustu.

NetAFX hefur hafið sölu
á símapökkum í raftækja-
versluninni Elko í Kópavogi
þar sem boðið er upp á símtól
og 10 dollara inneignar-
spjald. Sami pakki er vænt-
anlegur til sölu í Netheimum
á Ísafirði. NetAFX er í eigu
Sævars Óla Hjörvarssonar,
Jóns Elíassonar og Þórólfs
Halldórssonar.

– halfdan@bb.is

Umhverfisnefnd Ísafjarðarbæjar sam-
þykkir fimm hæða Norðurtangahús

Umhverfisnefnd Ísafjarð-
arbæjar hefur fallist á að

húsið að Sundstræti 45, hið
efra svokallaðra Norður-

tangahúsa, verði gert fimm
hæða hátt, enda verði ör-

yggiskröfum vegna bruna-
varna í byggingunni fullnægt

og tekið tillit til þess við
hönnun hússins að núverandi
búnaður slökkviliðs bæjarins

er illa í stakk búinn til að
eiga við þetta háa byggingu.
Sótt hafði verið um leyfi til

að gera húsið sex hæða.
Eins og sagt var frá í síð-

asta mánuði hyggst eigandi
þessa fyrrum fiskvinnsluhúss

bæta ofan á það og breyta í
íbúðarhúsnæði. Í samtali við
bb.is í nóvember sagði hann
þó líklegt að einungis verði

einni hæð bætt ofan á og ætti
afgreiðsla umhverfisnefndar

því að falla vel að fyrirætl-

ununum eigandans. Undan-
farin þrjú ár hefur verið hýst

beituverksmiðja sem að sögn

aðstandenda gaf góða raun
en naut af einhverjum

ástæðum aldrei vinsælda

meðal fjárfesta og þótti því
ráðlegt að reyna að nýta
húsið með öðrum hætti.

Líklegt þykir að ásýnd hússins muni breytast á næstunni.
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Sendum okkar bestu óskir um gleðilega jóla-
og nýárshátíð og þökkum árið sem er að líða

Vestfirðingar, ferðafólk!
Hugheilar jóla- og nýárskveðjur frá Reykjanesi. Innilegar þakkir

fyrir samstarf og viðskiptin á árinu sem er að líða.
Ferðaþjónustan Reykjanesi við Ísafjarðardjúp, sími 456 4844.

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

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

Prentsmiðjan Oddi hf.

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

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

Tækifæri fyrir Ísa-
fjörð og Ísland í heild

Undirbúningshópur hefur
unnið að því að kanna for-
sendur þess að koma á fót

alþjóðlegri rannsóknastofnun
á sviði lofslagsbreytinga á
Ísafirði. Til verksins hlaut

hópurinn styrk frá forsætis-
ráðuneytinu og Ísafjarðarbæ.

Hópinn skipa Björgólfur
Thorsteinsson rekstrarhag-

fræðingur, Hallvarður Aspe-
lund arkitekt, Dr. Ívar Jóns-

son prófessor, Jónas Guð-
mundsson hagfræðingur og

Ólöf Guðný Valdimarsdóttir
arkitekt. Haraldur Sigurðs-

son, prófessor við Graduate
School of Oceanography,

University of Rhode Island í
Bandaríkjunum er jafnframt

ráðgjafi hópsins. Þau telja að
slík stofnun væri kjörið tæki-

færi fyrir Ísafjörð sem og
Ísland. Rannsóknarstarf

stofnunarinnar mun einkum
beinast að áhrifum loftslags-

breytinga á lífríki hafsins,
hafstrauma, dýralíf og gróð-

ur og bráðnun jökla. Ætlunin
er að byggja starfsemina á

þátttöku erlendra rannsókn-
arstofnana og vísindamanna

og að nýta sérþekkingu ís-
lenskra fræðimanna. Land-

fræðileg lega Íslands er talin
sérlega heppileg til rann-

sókna á þessu sviði.
Rannsóknir á loftslags-
breytingum hafa aukist

verulega á vesturlöndum á
undanförnum árum og er

fyrirsjáanleg mikil þörf fyrir
aukna þekkingu og rann-

sóknir á þessu sviði á

komandi árum. BB ræddi við
Ólöfu Guðný Valdimars-

dóttur um fyrirhugaða stofn-
un rannsóknastofnunar.

„Hugmyndin að stofnun
rannsóknarstofnunar á sviði
lofslagsbreytinga á Ísafirði

kviknaði sumarið 2004 þegar
svo mikil umræða var um

háskóla á Vestfjörðum. Sýnt
var fram á að ekki yrði

stofnaður háskóli á næstunni
á Ísafirði. Ég var þá að vinna
fyrir vestan og við Hallvarð-
ur Aspelund fórum að ræða

málin og velta fyrir okkur
hugmyndum um hvað væri
hægt að gera. Okkur fannst

að ekki ætti að einblína á
Ísafjörð og Ísland heldur
hugsa á alþjóðlegan hátt.

Við hófum að þróa hugmynd
sem við kölluðum Harvard á
Ísafirði þar sem ætlunin var
að fá erlendan háskóla til að

vera með deildir á Ísafirði.
Út frá því þróaðist hug-

myndin að rannsóknastofn-
un.  Alkunnugt er í dag, þó

menn hafi lengi vel reynt að
horfa framhjá því, að við

búum við alþjóðlegt vanda-
mál sem eru gróðurhúsa-

áhrifin. Það er ekkert ágrein-
ingsmál lengur að þau eru
staðreynd og að andrúms-

loftið sé að hlýna. Mismun-
andi vísbendingar og niður-
stöður rannsókna sýna fram

á að gífurleg þörf er fyrir því
að rannsaka þetta betur á

næstunni. Öruggt er að það
verða settir peningar í slíkt

rannsóknarstarf þar sem

þetta er alþjóðlegur vandi.
Það varð kveikjan að því að
við fórum að velta því fyrir
okkur hvort þetta væri ekki

tækifæri fyrir Ísland og ekki
síður fyrir Ísafjörð.  Land-

fræðileg lega Íslands er talin
sérlega heppileg til rann-
sókna á þessu sviði. Sem

dæmi má nefna að bráðnun
grænlandsjökla gerir það að

verkum að ferskt vatn
streymir út í sjóinn og margt

bendir til þess að það muni
gera það að verkum að það

hægi á hafstraumum og hlýtt
loftslag muni berast með

minna móti hingað norður.
Alls konar vísbendingar gefa

tilefni til rannsókna og
benda til að staðsetning Ísa-
fjarðar á milli Grænlands og

Íslands væri mjög ákjósan-
legur staður til þess.

Við Hallvarður fengum til
liðs við okkur fleira fólk og
mynduðum vinnuhóp. Við
kynntum hugmyndir okkar

fyrir ráðamönnum á Ísafirði
sem tóku afskaplega vel í

þær. Við leituðum einnig til
forsætisráðherra og fengum

styrk til að gera hagkvæmni-
athugun á stofnun þessarar

alþjóðlegu stofnunar á
Ísafirði.  Í háskólum í heim-
inum er að byrja nýtt rann-
sóknasvið sem kallast jarð-

kerfisfræði. Í gegnum tíðina
hafa verið gerðar rannsóknir

á jöklum, lofthjúpnum,
veðrinu og hafinu að ein-

hverju leyti. En nýjungin er
að menn eru að horfa á

vistkerfið í heild og inn-
byrðis áhrif hinna ýmsu
þátta hver á annan. Það

kallast jarðkerfisfræði. Ís-
land gæti því náð forystu

með rannsóknastofnun sem
væri framlag Íslands til um-

hverfismála. Margt bendir til
að þessar loftlagsbreytingar

gerist hraðar á norðlægum
slóðum en annars staðar í

heiminum.“

Lyftistöng fyrirLyftistöng fyrirLyftistöng fyrirLyftistöng fyrirLyftistöng fyrir
samfélagiðsamfélagiðsamfélagiðsamfélagiðsamfélagið

„Nú liggur þessi skýrsla
fyrir sem við vorum að

kynna fyrir Ísfirðingum en
segja má að hún sé frumat-
hugun á hugmynd okkar. Í

kjölfarið þarf að skoða þetta
miklu betur en við teljum

þetta verið kjörið tækifæri. Í
skýrslunni er meðal annars
farið yfir vísbendingar um
loftlagsbreytingar, gróður-
húsaáhrifin og áhrif sjávar

og það sem er að gerast í
færibandi hafsins, golf-

straumnum. Einnig förum
við yfir fjölþjóðleg verkefni
sem gerð hafa verið á norð-

urslóðum og rannsóknir sem
hafa gerðar á Íslandi og

hvernig væri hægt að efla
þær. Við förum mikið í jarð-

kerfisfræðina sjálfa. Fram
kemur í skýrslunni hvernig

hægt væri að fjarmagna
stofnun rannsóknastofnun-
arinnar og hvernig við höf-

um hugsað okkur að alþjóð-
leg samvinna ætti að fara

fram. Þá förum við yfir af
hverju við teljum að kjörið

væri að hafa rannsóknastofn-
unina á Ísafirði. Við teljum
að það gæti verið lyftistöng

fyrir samfélagið. Ekki síst er
þetta gott tækifæri fyrir unga

fólkið en í hverju sveitarfé-
lagi ættu að vera raunhæfir

valkostir fyrir alla aldurs-
hópa. Það er staðreynd að
mikið af ungu fólki fer úr

dreifðu byggðunum að lokn-
um menntaskóla og leitar
annað því það hefur enga
aðra kosti, hvorki kosti á

atvinnu né menntun í sinni
heimabyggð. Mikið af þessu
fólki flytur og kemur aldrei
aftur. Að mínu mati er eina
raunhæfa byggðastefnan sú

að færa menntun til fólksins.
Nú hefur verið stofnað há-

skólasetur á Ísafirði og með
því að stofna svona alþjóð-

lega rannsóknastofnun er
það tækifæri fyrir unga

fólkið að starfa og taka út
hluta menntunarinnar þar.
Einnig er til staðar á Ísa-

firði mikil þekking á hafinu.
Hafró er með útibú á staðn-

um og nú er þarna komið
snjófljóðasetur svo að rann-
sóknastofnunin myndi ríma

svo óskaplega vel við allt
sem menn hafa verið að

hugsa og byrjaðir á rannsaka
á Ísafirði.

Eins og fram kemur í
skýrslunni er þekkingariðn-
aðurinn efnahagslega hag-
kvæmur og að því leyti til

mælir margt með því að efla

hann úti á landsbyggðinni.
– Hafið þið fengið góð

viðbrögð við skýrslunni?
„Þar sem við höfum rætt

þessa hugmynd okkar hefur
hún fallið í afar góðan jarð-

veg. Við höfum rætt hana
víða og meðal annars hefur
Haraldur Sigurðsson, pró-
fessor sem hefur verið að

vinna með okkur að þessu
góðan aðgang að erlenda

vísindaheiminum og þar líst
fólki einnig mjög vel á.

Löndin sem búa á norður-
skautinu hafa verið að efla

rannsóknir og samvinnu.
Meðal annars er til heim-

skautsráð og árið 2007-08
verður kallað heimskautaár

svo við teljum að rannsókna-
stofnun gæti verið framlag

Íslendinga til þess. Þarna
gefst Íslandi tækifæri á að fá
skerf í því sem er að gerast á
alþjóðlega vísu.  Hugmyndin

hefur hlotið svo mikinn
áhuga að hópurinn hefur
verið hvattur til þess að

halda áfram ferðinni. Þegar
við hófum vinnu að skýrsl-
unni var hugmyndin ekkert
að fara lengra en nú höfum
við verið hvött til að halda
áfram og taka næsta skref
sem er að móta stefnu og

gera viðskiptaáætlun fyrir
fyrirhugaða stofnun. Við

þurfum þá að leita styrkja en
það hefur mælst það vel fyrir

að við höfum verið hvött til
að halda áfram.“

– Svo það er greinilegt að
mikill áhugi er fyrir verkefn-
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Óskum starfsfólki okkar, viðskiptavinum og Vestfirðingum öllum gleðilegra
jóla og farsæls nýs árs með þökk fyrir viðskiptin á árinu sem er að líða

Óskum starfsfólki okkar til sjós
og lands gleðilegra jóla og

farsældar á komandi ári.
Þökkum árið sem er að líða. Sendum Bolvíkingum, Súgfirðingum og öðrum Vestfirðingum bestu

óskir um gleðileg jól og farsælt komandi ár með þökk fyrir viðskiptin

Sparisjóður Bolungarvíkur
Bolungarvík – Suðureyri

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

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

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

og nýárskveðjur með þökk fyrir hið liðna.
Bæjarstjórinn.

inu?
„Já, mjög mikill. Við

höfðum aðallega kynnt
hugmyndina fyrir ráðamönn-

um, þingmönnum og vís-
indamönnum áður en við

héldum þennan opna kynn-
ingarfund á Ísafirði. Ég tel

líka að það geti verið
gífurlega mikið hagsmuna-

mál fyrir byggðalagið að
náist að stofna rannsókna-
stofnunina. Hún gæti líka

verið mikill stuðningur við
háskólasetrið og væntanleg-

an háskóla. Því í mínum

huga er það ekki spurning
um hvort háskóli verði stofn-

aður á Ísafirði heldur
hvenær.“

– Hvert er svo næsta skref?
„Við í undirbúningshópn-

um höfum tekið þeirri áskor-
un að halda áfram okkar

vinnu og móta stefnu fyrir
stofnunina. Slík vinna tekur
tíma og koma þarf á tengsl-
um við alþjóðavísindasam-

félagið auk vísindamanna
innanlands. Á þessum tíma

get ég ekki sagt hvenær
stofnunin verði stofnuð en

það fer líka eftir því hvaða
kraft bæði heimamenn og

stjórnvöld vilja setja í málið.
Vinnan fer fram í nánu

sam-starfi við bæjarfélagið
og að öðrum ólöstuðum vil

ég nefna Guðna Geir Jó-
hannesson sem hefur stutt

okkur dyggilega frá því að
við kynntum hugmyndina
fyrir honum haustið 2004.
Ljóst er að áhugi bæjarfé-
lagsins og stuðningur þess

við hugmyndina hefur gífur-
lega mikið að segja“, sagði

Ólöf Guðný. – thelma@bb.is
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STAKKUR SKRIFAR

Gleðileg jól
StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur

ritað vikulega pistla í
Bæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins besta í mörg

ár. Skoðanir hans á
mönnum og málefn-

um 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.

SmáaugSmáaugSmáaugSmáaugSmáauglýsingarlýsingarlýsingarlýsingarlýsingar

Hafði nóg að gera í Hlöðuvík
þótt leikfélagarnir hafi verið fáir

Rithöfundurinn, kennarinn
og Vestfjarðagoðinn Eyvindur
P. Eiríksson er Ísfirðingum og
nærsveitamönnum að góðu
kunnur. Hann sést reglulega á
vappi um götur bæjarins, en
Eyvindur og fjölskylda hans
eiga hús í Arnardal sem dvalið
er í á sumrið. Húsið þykir þó
heldur kalt til að vera í á vet-
urna.

Eyvindur er fæddur í Hnífs-
dal og til helminga alinn upp í
Hlöðuvík og í Arnardal. Hann
ræddi við Bæjarins besta um
uppvaxtarárin á Hornströnd-
um, kennsluferilinn og bók-
menntirnar.

Þótti rétt aðÞótti rétt aðÞótti rétt aðÞótti rétt aðÞótti rétt að
gera eitthvaðgera eitthvaðgera eitthvaðgera eitthvaðgera eitthvað

Eyvindur varð sjötugur um
daginn og bauð við það tilefni
vinum og vandamönnum að
gleðjast með sér í veislu sem
haldin var í Reykjavík.

„Pabbi var nú að verða 97
ára um daginn, þannig að það
er svo sem ekkert merkilegt
að verða sjötugur. Ég hef líka
aldrei haldið sérstaklega upp
á afmæli, síst af öllu mín eigin.
Þegar ég var sextugur gerði ég
til að mynda ekki nokkurn
skapaðan hlut.

Núna þótti mér hins vegar
rétt að gera eitthvað og ætla
þess vegna að blása til veislu.“

Dreymdi um aðDreymdi um aðDreymdi um aðDreymdi um aðDreymdi um að
verða fyglingurverða fyglingurverða fyglingurverða fyglingurverða fyglingur

Eyvindur er fæddur í Hnífs-
dal þann 13. desember 1935.

„Ég fæddist á Bökkunum í
Hnífsdal en ólst að mestu upp
í Hlöðuvík á Hornströndum.
Þar sleit ég mínum barnsskóm
fram til næstum átta ára ald-
urs.“

– En voru einhver önnur

börn í Hlöðuvík á þessum
tíma?

„Nei, í rauninni ekki Ég átti
systur sem dó, og síðan var
það bara bróðir minn sem er
fjórum árum yngri og var
sennilega síðasta barnið sem
fæddist í Hlöðuvík.

Síðan voru það strákarnir af
hinum bænum í víkinni. Þeir
voru næstum tíu árum eldri en
ég og höfðu lítinn áhuga á að
leika við mig. En ég náttúrlega
elti þá hvert sem þeir fóru, á
skytterí eða hvað sem þeir voru
að gera hverju sinni. Þeir voru
miklir veiðimenn eins og fleiri
á svæðinu, enda lifðu menn
að miklu leyti á veiðum. Ég
leit mikið upp til þessara
garpa, enda voru þeir báðir
bjargmenn. Það þótti mér af-
skaplega merkilegt og ég var
ekki einn um það. Það var
eiginlega æðsti draumur allra
stráka á þessu svæði að verða
einhvern tímann bjargmenn,
og þá helst fyglingar, það er
að segja sá sem er látinn síga í
bjargið.

Ég fór aldrei í bjargið sem
krakki, en fékk nú að fara
seinna.“

Í fóstri í HornvíkÍ fóstri í HornvíkÍ fóstri í HornvíkÍ fóstri í HornvíkÍ fóstri í Hornvík

– En hvað gerðirðu þá sem
barn þegar þér tókst ekki að
elta stóru strákana á skytterí
og hafðir engan til að leika
við?

„Það var alltaf meira en nóg
að gera. Ég var að vísu um
tíma í fóstri í Hornvík og þar
var alltaf nóg af börnum að
leika við, enda voru fjórar fjöl-
skyldur í víkinni.

En í Hlöðuvík var ég mikið
einn. Þrátt fyrir það leiddist
mér sjaldan, enda var mér
varla bannað að gera nokkuð.
Mér var bara sagt að fara
varlega og passa mig að fara

álfkona sem átti það til að taka
mennsk börn í fóstur, að því er
sagan segir.

Þar bjuggu líka þessir tveir
strákar sem ég umgekkst
nokkuð. Þeir hétu Litli bóndi
og Stóri bóndi. Annar þeirra
var hár og grannur en hinn var
öllu þybbnari. Ég var náttúr-
lega eina barnið í víkinni og
þess vegna kannski ekkert
skrítið þó ég byggi mér til leik-
félaga. En ég man mjög vel
eftir þeim.

Þennan dag voru þeir á leið
upp fjallið, sennilega hafa þeir

ekki svo langt að ég týndist.“

Ekkert skrítið að búaEkkert skrítið að búaEkkert skrítið að búaEkkert skrítið að búaEkkert skrítið að búa
sér til leikfélagasér til leikfélagasér til leikfélagasér til leikfélagasér til leikfélaga

„Einu sinni þegar ég var
þriggja ára gamall týndist ég
nú samt og mamma þurfti að
leita að mér út um allt.

– Hvernig fórstu að því?
Hvað varstu að gera?

„Ég var nú bara að elta tvo
vini mína sem bjuggu í Álfs-
fellinu og ég lék mér stundum
við. Í fjallinu bjó einnig góð

ætlað yfir í Veiðileysufjörð
eða eitthvað álíka. Ég fór með
þeim áleiðis þangað. Þetta var
sennilega í apríl og ennþá var
snjór yfir næstum öllu. Þegar
við vorum komnir nokkuð
langt í burtu sögðu þeir mér
að nú ætti ég að snúa við og
halda heim á leið.

Ég man að ég hafði með
mér litla kerru á hjólum sem
pabbi hafði smíðað handa mér.
Í þessa kerru safnaði ég skelj-
um og var kominn með einar
tuttugu í kerruna þegar lagt
var af stað upp eftir. Þegar ég

Til sölu er Grand Cherokee Lar-
edo, árg. 1994, ekinn 159 þús.
km. Sjálfsk., rafm., sumar- og
vetrardekk á felgum og fleira.
Tilboðsverð kr. 499 þús. Mögu-
leiki á 100% láni. Upplýsingar í
síma 892 8584.
Ég er næstum 11 ára og vantar
smá aukavinnu við eitthvað t.d.
pössun. Get unnið alla daga
nema miðvikudaga. Uppl. gefur
Aðalheiður í síma 456 4326 og
845 7215.

Til sölu er Siemens bökunarofn.
Selst ódýrt. Upplýsingar í síma
897 6795.
Óska eftir 70 cm skíðum og
klossum nr. 25-27. Upplýsingar
í síma 898 6328.

Tapast hafa þrír göngustafir.
Ef einhver hefur fundið þá, vin-
samlegast hafið samband í
síma 896 9567.

Til leigu er 4-5 herb. íbúð í mið-
bæ Ísafjarðar. Laus frá miðjum
janúar. Uppl. í síma 891 7655.

Ágætu lesendur! Ein stærsta hátíð kristinna manna er að ganga í garð,
ljós, birta og ylur einkenna hana. Hvort heldur menn eru kristnir eða hafa
aðra trú eða jafnvel enga ná áhrif hennar til miklu fleiri en kristinna manna.
Gleði og innri friður skipta máli þegar minnst er fæðingar Jesú Krists fyrir
rúmum 2000 árum. Boðskapur hans var friður og kærleikur, væntumþykja
í garð annarra og að koma svo fram við aðra sem við viljum að aðrir komi
fram við okkur.

Þjóðkirkjan á Íslandi ber höfuð og herðar yfir aðra íslenska söfnuði eða
trúfélög samkvæmt þeirri skipan er stjórnarskráin setur henni. Fulltrúar
hinna smærri trúfélaga, hvort heldur kristinna eða annarra hafa gagnrýnt
forskot þjóðkirkjunnar. Að venjulegu fólki hvarflar stundum sú hugsun að
mikil samkeppni sé um Guð hjá eingyðistrúfélögum  og um Jesú Krist þegar
kemur að kristnum söfnuðum. Sjaldan hafa stríð og styrjaldir verið heiftúðugri
og verri en þegar trúarhópar berjast. Við erum minnt á það þessa dagana
þegar Gotvina er fluttur fyrir stríðsglæpadómstólinn í Haag og í gömul
Júgóslavíu voru 14 herforingjar dæmdir fyrir stríðsglæpi í Serbíu fyrir
skömmu.

Mörgum þykir svo vikið sé að því er okkur stendur nær, Íslandi, að margir
fari mikinn í jólahaldinu, kaupi óvarlega og hafi lita skynsemi í för þegar
jólagjafir eiga í hlut. Það er mikið keypt og lítið til sparað, enda hefur efna-

hagslífið siglt mikinn ef frá eru taldar útflutningsgreinarnar, sjávarútvegur,
iðnaður og hátækniframleiðsla, huglæg og veraldleg af öllum toga. Margt er
þó gleðiefni. Tónlistarmenn komu sér saman um að gefa út lagið Hjálpum
þeim á ný eftir tuttugu ár frá frumútgáfu. Hagnaður rennur til verkefna sem
eru á vegum Hjálparstofnunar kirkjunnar í Malí, að útvega fólki vatn, sem
á Íslandi eru svo sjálfsagð gæði að við drekkum frekar óhollustu eins og gos-
drykki eða annað verra.

Okkur er hollt að muna kærleiksboðskap Krists á þessum tímamótum sem
eru kennd við fæðingu hans, þótt sumir efist um að hún hafi orðið nákvæmlega
á þessum degi eða tíma árs, enda hefur tímatalið lítillega breyst á tveimur
árþúsundum.

Kjarni jólanna er orðinn persónubundinn og ýmsar fjölskyldur hafa sína
eigin siði og er gott eitt um það að segja, svo fremi að kærleikur sitji í fyrir-
rúmi og staldrað sé við til að hugsa sinn gang og sálarheill, sem er öllum
mönnum svo nauðsynleg að aldrei verður ofmetið. Með óskum um gleðilega
jólahátíð ykkur öllum til handa og megi allir njóta þess besta sem samvistir,
fjölskyldubönd og vinátta býður. Látum hugann reika til þess góða sem við
njótum og þökkum það og lítum til hinna, sem ekki eru jafn heppnir, með
ljúfmennsku og látum gott af okkur leiða svo lítið beri á.

Gleðileg jól!

Boltinn í beinniBoltinn í beinniBoltinn í beinniBoltinn í beinniBoltinn í beinni
Enski boltinn:

26. desember kl. 11:50
Charlton – Arsenal

26. desember kl. 12:55
Chelsea – Fulham

Tottenham – Birmingham
26. desember kl. 15:00

Liverpool – Newcastle
Sunderland – Bolton

Wigan – Manchester City
Manchester Utd. – WBA
Portsmouth – West Ham
26. desember kl. 17:00

Aston Villa – Arsenal
28. desember kl. 19:30

Man. City – Chelsea
28. desember kl. 19:40
Birmingham – Man. Utd.

Arsenal – Portsmouth
Newcastle – Charlton

28. desember kl. 19:55
Everton – Liverpool

Sýn:
21. desember kl. 19:30

Doncaster – Arsenal
21. desember kl. 21:30

Livorno – AC Milan
25. desember kl. 20:30

Miami – LA Lakers

Síðasta tölublað BB
á árinu 2005 kemur

út fimmtudaginn
29. desember. Skilafrestur
auglýsinga er fyrir hádegi

27. desember.
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var á leið heim aftur varð mér
litið við og tók þá eftir því að
það var bara ein skel eftir í
kerrunni. Þá fór ég að hágrenja
og var mjög miður mín. Ég
kippti mér hins vegar ekkert
sérstaklega upp við það að vera
týndur.

Ég labbaði þarna fram og til
baka, frekar til að leita að skelj-
unum en til að finna leiðina
heim. Ég var hágrenjandi og
það endaði með því að mamma
rann á hljóðið og fann mig
uppi á leiti. Hún var auðvitað
dauðfegin, enda þá nýbúin að
missa dóttur sína.“

Allt sem flautAllt sem flautAllt sem flautAllt sem flautAllt sem flaut
var báturvar báturvar báturvar báturvar bátur

„Annars var alltaf nóg að
gera. Fyrir ofan bæinn var læk-
ur og lítil tjörn og pabbi var
duglegur að smíða fyrir mig
báta. Þá lagði ég þann skilning
í orðið að allt sem flaut væri
bátur. Þegar litli bróðir minn
var orðinn nógu gamall gat
hann elt mig og fengið að vera
með. Að vísu datt hann einu
sinni í tjörnina en varð þó ekki
meint af.“

– Svo hefurðu væntanlega
verið nýttur til einhverja bú-
verka þegar þú varst farinn að
stækka?

„Jú, maður var eitthvað lát-
inn raka saman og svoleiðis.
En ég var náttúrlega ekki nema
sjö ára gamall þegar við flutt-
um frá Hlöðuvík, þannig að
ég nýttist svo sem ekki til
starfa að neinu marki.“

Frelsun að faraFrelsun að faraFrelsun að faraFrelsun að faraFrelsun að fara
út í Arnardalút í Arnardalút í Arnardalút í Arnardalút í Arnardal

Eyvindur flutti ásamt fjöl-
skyldu sinni frá Hlöðuvík árið
1943, tiltölulega snemma
miðað við aðra íbúa Sléttu-
hrepps sem voru næsta áratug-
inn að tínast í burtu.

„Við fluttum til Hnífsdals
og vorum þar í smá tíma. Á
þessum tíma var verið að reisa
Nónvatnsstífluna og pabbi
fékk vinnu við þær fram-
kvæmdir. Mamma var líka að
vinna sem ráðskona í virkjun-
inni. Meðan á því stóð vorum
við í litlum kassakofa við
Seljaland. Þar var afskaplega
kalt og oft var klaki á gólfinu
þegar maður vaknaði.

Mér fannst Ísafjörður þvílík
stórborg á þessum tíma og mér
leið aldrei neitt sérstaklega vel
í slíku umhverfi. Þess vegna
var það ákveðin frelsun að
manni fannst þegar við fluttum
út í Arnardal, um það bil ári
eftir að við fluttum frá Hlöðu-
vík. Mér leið afskaplega vel í
dalnum. Þar gat ég fengið að
gera það sem mér þótti skem-
mtilegast, að klifra í klettum.“

Hélt að þauHélt að þauHélt að þauHélt að þauHélt að þau
myndu snúa afturmyndu snúa afturmyndu snúa afturmyndu snúa afturmyndu snúa aftur
– Hefurðu verið duglegur

að fara aftur til Hlöðuvíkur
eftir að þú fluttir þaðan?

„Ekki get ég nú sagt það.
Núna eru um tíu ár síðan ég
kom til Hlöðuvíkur. Ég var
hins vegar í Hornvík í sumar.

Þegar við fluttum hélt ég
alltaf að við myndum snúa

fannst mér ekkert skemmtilegt
og því ákvað ég að fara aftur í
skóla, lærði þá íslensku sem
var töluvert nær mínu áhuga-
sviði.

Eins og mig grunaði fann
ég mig miklu betur í íslensku.
Ég varð cand mag í fræðunum
og fór að kenna við Háskóla
Íslands.

Þá dró til tíðanda. Mér
bauðst að leysa af kunningja
minn sem starfaði, og starfar
enn að ég held, sem íslensku-
lektor í háskóla í Finnlandi.
Hann hringdi í mig eldsnemma
um morguninn og spurði hvort
ég vildi leysa af. Ég jánkaði
því strax án þess að hugsa
neitt frekar út í það og án þess
að spyrja fjölskylduna.

Í Finnlandi var ég í eitt ár,
en fór síðan í svipað starf í
Danmörku. Þar var ég í heil
sex ár og eru börnin mín að
miklu leyti alin upp í Dan-
mörku.“

Varð að einbýlis-Varð að einbýlis-Varð að einbýlis-Varð að einbýlis-Varð að einbýlis-
húsi í Kópavoginumhúsi í Kópavoginumhúsi í Kópavoginumhúsi í Kópavoginumhúsi í Kópavoginum
Þegar Eyvindur snéri heim

til Íslands fór hann að gera
það sem hann hafði lengi lang-
að til, að skrifa.

„Ég skrifaði eins og ég gat,
en þurfti að sjálfsögðu að sinna
kennslunni eitthvað, einfald-
lega til að eiga í mig og á. Ég
sinnti alls kyns verkefnum
með skriftunum, kenndi til
dæmis sumarnámskeið í Nor-
ræna húsinu í níu ár og kom af
og til vestur til Ísafjarðar þegar
vantaði kennara við Mennta-
skólann.

Það varð minna úr skrifum
en til stóð, eins og gengur og
gerist. Ég var allt of upptekinn
við aðra hluti. Ég þurfti í sífellu
að vera að stækka íbúðina, sem
endaði síðan með því að verða
að einbýlishúsi í Kópavogin-
um.“

Ekkert sérstak-Ekkert sérstak-Ekkert sérstak-Ekkert sérstak-Ekkert sérstak-
lega tormelturlega tormelturlega tormelturlega tormelturlega tormeltur

„Mér tókst þó fyrir rest að
hella mér út í skrif. Ég byrjaði
á að skrifa sögu sem heitir
Ronni og las hana upp sem
framhaldssögu á Útvarp Rót,
en það voru nú svo sem ekki
margir sem hlustuðu á þá
útvarpsstöð.

Ég skrifaði síðan og fékk
útgefna skáldsögu sem mönn-
um þótti býsna góð, þó hún
hafi lítið selst. Það hefur lengi
loðað við mig það orð að ég sé
frekar þungur. Ég er sagður
vera lítið í því að því að gera
lesandanum auðvelt fyrir.
Enda sé ég enga ástæðu til
þess. Samt vil ég nú ekki
meina að sögurnar mínar séu
eitthvað sérstaklega tormeltar,
í það minnsta fæstar þeirra.“

Hvergi nærri hætturHvergi nærri hætturHvergi nærri hætturHvergi nærri hætturHvergi nærri hættur
Eyvindur er fyrir nokkru

orðinn löggilt gamalmenni, en
er þó ennþá að. Nýverið kom
út eftir hann bókin Örfok, en
þar að auki er hann með margt
í smíðum, leikrit, sögu og ljóð,
þannig að hann er hvergi af
baki dottinn þó hann sé orðinn
sjötugur að aldri.

– halfdan@bb.is

aftur. Í þeirri trú skildi ég eftir
bát sem ég átti í fjöruborðinu.
Pabbi fór nú aftur tveimur ár-
um síðar en þá var báturinn
farinn, hafði sjálfsagt fokið
eitthvað.

Sjálfur fór ég ekki í Hlöðu-
vík fyrr en ég var orðinn næst-
um þrítugur. Það var viss dap-
urleiki í þeirri ferð, að mér
fannst. Mér fannst jafnvel
sorglegt að ganga þarna um
og finnast maður ekki lengur
vera heima hjá sér. Maður var
náttúrlega ekki sjö ára lengur.
Það er erfitt að útskýra það, en
lækurinn bauð mann ekki
lengur velkominn eins og hann
gerði alltaf þegar maður var
yngri.“

Elti kærustunaElti kærustunaElti kærustunaElti kærustunaElti kærustuna
í læknisfræðií læknisfræðií læknisfræðií læknisfræðií læknisfræði

Sextán ára gamall söðlaði
Eyvindur um og fór norður til
Akureyrar til að ganga í
menntaskóla.

„Ég var þar um tíma, en fór
síðan suður til Reykjavíkur. Á
sumrin var ég mikið að vinna
í Keflavík, en ég var líka öðru
hvoru á sjó á þessum tíma,
sérstaklega að loknu stúdents-
prófi þar sem ég hreinlega
nennti ekki að fara strax í há-
skólann.

Ég lét mig loksins hafa það
að fara í háskólann, og þá í
læknisfræði. Ekki svo að skilja
að ég hafi haft einhvern áhuga
á fræðinni, ég átti kærustu sem
fór í þetta og ég elti. Ég hafði
eiginlega ekkert að gera þang-
að og tók bara eitt próf.

Ég skipti um deild og lærði
ensku og dönsku til BA-prófs.
Að því loknu fór ég að kenna.
Ég hef alltaf haft mjög gaman
af ungu fólki, og það er kann-
ski þess vegna sem kennslu-
störf hafa alltaf hentað mér
frekar vel.

Ég byrjaði á því að kenna í
Gagnfræðiskólanum á Ísafirði,
það var árið 1961. Þar var ég í
tvö ár, en fór síðan suður og
hélt áfram að kenna.“

Íslenskulektor íÍslenskulektor íÍslenskulektor íÍslenskulektor íÍslenskulektor í
erlendum háskólaerlendum háskólaerlendum háskólaerlendum háskólaerlendum háskóla

„Ég var aðallega að kenna
dönsku, en fannst það ekkert
voðalega skemmtilegt. Á
tímabili sýndist mér sem ég
væri að festast í þessu, var
kominn í alls konar námskár-
nefndir og svoleiðis. Það

Uppbyggingu leiðara
verður haldið áfram
Uppbygging svokallaðra

leiðara, eða vegriða eins og
þau eru stundum kölluð, hef-
ur verið nokkuð mikil á vest-
firskum vegum að undan-
förnu. Er það mál manna að
vegrið sem þessi hafi þegar
bjargað miklu. Í haust lenti
til að mynda bíll á leiðara
við Krossinn svonefnda á
Óshlíð.

„Hefði ekki leiðari verið í
vegkantinum hefði bíllinn
farið niður í fjöru og þá hefði
farið illa, enda er þarna bratt
niður og stórgrýtt í fjörunni“,
segir Geir Sigurðsson, rekstr-
arstjóri Vegagerðarinnar á Ísa-
firði.

„Leiðarar hafa fyrir löngu
síðan sannað gildi sitt og það
er ljóst að við verðum að halda

áfram að setja þá upp.“
Fyrir nokkrum árum voru

settir upp leiðarar á Gemlu-
fallsheiði milli Önundar-
fjarðar og Dýrafjarðar. Þá er
verið að ganga frá 650 metra
löngum vírleiðara á Kirkju-
bólshlíð í Skutulsfirði, sem
þá verður varin á 1,5 kíló-
metra kafla.

– halfdan@bb.is

Hafnir Ísafjarðarbæjar

Gert ráð fyrir tölu-
verðri tekjuaukningu

Gert er ráð fyrir töluverðri
tekjuaukningu í fjárhags-
áætlun hafna Ísafjarðarbæjar
á árinu 2006. Kemur hún til
vegna aukningar á lönduðum
afla og síauknum vinsældum
Ísafjarðarhafnar meðal fyrir-
tækja sem gera út skemmti-
ferðaskip. „Talsverð aukning
á lönduðum afla er fyrirsjá-
anleg, sérstaklega á Flateyri,
og á hún eftir að hafa veruleg
áhrif á okkar rekstur“, segir
Guðmundur Kristjánsson
hafnarstjóri.

„Á haustdögum var nýtt
skip, Siggi Þorsteins, tekið í
notkun og hefur aflað ákaf-
lega vel. Í áætlunum okkar
gerum við ráð fyrir því að

hann og Halli Eggerts, annað
skip Kambs, verði báðir í full-
um rekstri yfir allt árið. Þá
hefur einn stór línubátur,
Bjarni Gísla, farið að landa
fyrir Íslandssögu á Suðureyri
og það hefur mikil áhrif.“

Aukning farþega af skemm-
tiferðaskipum hefur líka sitt
að segja. „Þessar skipakomur
eru farnar að hafa veruleg áhrif
á okkar rekstur. Á næsta ári
eru 23 skip væntanleg í stað
19 síðasta sumar. Samanlögð
stærð skipanna á næsta ári
verður um 100 þúsund brúttó-
tonnum meiri en í sumar og
farþegum fjölgar úr 10 upp í
12 þúsund“, segir Guðmundur.

Hafnarstjórn hefur sam-

þykkt áætlunina, en þar er
gert ráð fyrir tekjum upp á
tæplega 123 milljónir króna
og gjöldum upp á tæpar 104
milljónir. Ráðgert er að
framkvæma fyrir tæpar 27
milljónir á næsta ári og er
gert ráð fyrir að þeirri fjár-
þörf verði mætt með lántök-
um. Afborganir langtíma-
lána eru áætlaðar um 18
milljónir.

Þjónustugjaldskrá hafn-
anna hækkar um 5% vegna
verðlagshækkana, en afla-
gjöld verða óbreytt. Gjald
fyrir þjónustu hafnsögubáts
hækkar um 30%, en eins og
alkunna er, kom nýr lóðsbát-
ur til Ísafjarðar í haust.

Skýrsla iðnaðar- og viðskiptaráðuneytisins

Fasteignaverð á Vest-
fjörðum lækkaði um 28%

Húsnæðisverð á Vest-
fjörðum hefur lækkað um
28% að raungildi milli ár-
anna 1990 og 2004. Fjórð-
ungurinn er eini landshlutinn
þar sem íbúðaverð hefur
lækkað á þessu tímabili.
Þetta kemur fram í nýútgef-
inni skýrslu iðnaðar- og við-
skiptaráðuneytis um þróun
fasteignaverðs á Íslandi. Í
skýrslunni kemur fram að
ráðstöfun opinberra fjár-
muna vegna rekstrar opin-
berra stofnanna er meiri á
höfuðborgarsvæðinu en
tekjuöflun opinberra aðila á
svæðinu gefur tilefni til.

„Með slíkum tilfærslum á
fjármunum á milli svæða, frá
landsbyggð til höfuðborgar-
svæðis, má færa fyrir því
rök að slíkt styrki svæðis-
bundinn hagvöxt á höfuð-
borgarsvæðinu en dragi úr
honum á landsbyggðinni“,
segir m.a. í skýrslunni.

Mest raunhækkun íbúða-
verðs hefur verið á Vestur-

landi (64%), því næst á höfuð-
borgarsvæðinu (52%), á Suð-
urnesjum (47%), Suðurlandi
(44%), Norðausturlandi
(30%), Austurlandi (24%) og
Norðurlandi vestra (1%). Eins
og áður segir hefur íbúðaverð
á Vestfjörðum lækkað um

28% á þessum tíma. Þess
má geta að Valgerður Sverr-
isdóttir iðnaðarráðherra lét
hafa það eftir sér í Ríkisút-
varpinu að skýrslan væri
sönnun þess að byggðastefn-
an bæri árangur.

– halfdan@bb.is
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Annars hugar gekk Þormóð-
ur út á Laugaveginn og

hrökk við bremsuhljóðið
þegar ökumaður snarbremas-

aði og hann fann stuðarann
snerta hægri fótinn. Svo féll

hann í götuna og missti með-
vitund. Úr fjarska heyrði

hann rödd segja eitthvað og
áttaði sig ekki hvað það var.
Svo heyrðist sírenuhljóð og
öll skynjun hvarf honum á

ný. Jólin voru að nálgast
með þessu venjulega stressi.

Skrifa þurfti jólakort og
kaupa gjafir. En það sem

hafði gert honum erfitt síð-
ustu dagana var að ljúka

verkefninu. Framundan var
málflutningur. Fyrst hafði

þetta litið út eins og venju-
legt mál, sem ekkert gaf af
sér nema vinnu. En smám

saman hafði hann áttað sig á
því að sá sem sakaður var

um að hafa ráðist á stúlkuna
í sjoppunni gat ekki hafa gert

það. Yfir þessu hafði Þor-
móður átt margar andvöku-

nætur, en sama hvernig hann
reyndi að raða brotunum
saman þá fékk hann ekki

heildstæða mynd af því hvað
hafði raunverulega gerzt.

Það var ekki svo að um stór-
mál væri að ræða, drengur-

inn sem átti í hlut hafði ekki
brotið af sér áður svo vitað

væri. Og hvernig sem á mál-
ið var litið gat Þormóður

ekki séð að hann hefði haft
nokkra ástæðu til þess að

ráðast á stúlkuna. Í upphafi
leit þetta út sem tilraun til

ráns, en ekkert var tekið. Þá
hafði hann velt því fyrir sér
hvort um hefnd hefði verið

að ræða eða tilraun til
nauðgunar. En það gat ekki

verið. Stúlkan kannaðist ekki
við drenginn og sagði að þótt

hún hefði ekki séð framan í
hann þá gæti það ekki verið
þessi. Sá sem á hana réðist

hefði verið stærri og hún
hefði fundið af honum tó-

bakslykt og að hún hélt
áfengislykt líka. Að auki

hefði hann verið eldri.
Þessar hugsanir höfðu flogið
í gegn um huga Þormóðs áð-
ur en hann missti meðvitund.
En svo ekki meir. Algleymið
tók við og svo snerist allt um

jólahaldið og þessi rifrildi
sem gjarnan urðu um kaup á
jólagjöfum og hvernig jóla-

haldið yfirleitt færi fram.
Við bættist að allir vildu

klára allt fyrir áramót og þótt
frí um jólin yrði bara einn

heill dagur var ljóst að nóg
var að gera bara til þess að

klára brýnustu verkefni. Þor-
móði hundleiddist að rápa í

búðir. En hann hlakkaði
samt til jólanna og þá fór allt

að hringsnúast.
,,Finnurðu mikið til? Við

erum á leiðinni á sjúkrahús-
ið. Ég er læknirinn og þú ert

orðinn stöðugur.” Röddin

var mjúk og hlý, tilheyrði
kvenmanni og svo strauk

hönd létt yfir enni hans. ,,Þú
fékkst verkjalyf og bráðum
minnka kvalirnar. Fóturinn

er sennilega brotinn. Slakaðu
á”. Í hvern eigum við að

hringja? Lögreglan bað mig
að spyrja.”

Innra með sér hló Þormóður
þrátt fyrir kvalirnar og svo

var eins og allt yrði hlýtt og
mjúkt á ný. Þögnin tók við

og hann mundi eftir deilunni
við konuna um fjölda jóla-

korta og jólagjafa og allt
varð svart á nýjan leik. Aftur
heyrði hann röddina segja að

allt yrði í lagi og honum
varð hugsað til drengsins,

sem hann átti að verja í rétt-
inum eftir nokkra daga. Enn

var hann sannfærður um sak-
leysi drengsins, en eitthvað

gekk ekki upp og þá  tóku
kvalirnar við. ,,Það er eins

gott að allt verði í lagi.”
Hann áttaði sig að þetta

sagði hann sjálfur og svo
hreytti hann út úr sér:

,,Sagðirðu ekki að allt verði
gott.” Þá fann að sprautu var
stungið í handlegginn og allt

varð svart aftur.
Allt var hvítt í herberginu.

Hann reyndi að rísa upp, en
gat það ekki, fann að hann

var tengdur við alls kyns
slöngur. Hugurinn var óskýr

og reikaði stöðugt. Samt
ríkti tilfinning um að jólin
væru að koma og enn væri

allt ógert. Þar sem Þormóður
lá kvalinnog reyndi að átta
sig aðstæðum varð honum

hugsað til árásarinnar í
sjoppunni og reyndi að rifja

upp nafn drengsins, er átti að
hafa ráðist á afgreiðslustúlk-

una. Eins sannfærður og Þor-
móður var um það, að ein-

hver annar hefði ráðist á
hana var hann viss um að

það var ekki Ari. Nú mundi
hann nafnið loksins. En

hvernig átti að sanna að það
hefði ekki verið hann? Það lá

ekki ljóst fyrir og í eftir tvo
daga átti að taka stúlkuna

fyrir hjá lögreglunni og fyrir-
sjáanlega yrði Þormóður

ekki þar. Hvernig átti þá að
gæta hagsmuna Ara fyrir

dómi, liggjandi hér á sjúkra-
húsinu. Jú, það var rétt, Ari

hét hann og var greindarleg-
ur piltur, en frekar fámálugur

og vildi ekkert tjá sig um
það sem gerzt hafði í sjopp-
unni. Hann kannaðist við að

hafa komið þar sama kvöldið
og árásin var gerð, en vildi
að öðru leyti ekkert tjá sig

um það hvar hann hefði ver-
ið um kvöldið, hvað hann

hefði verið að gera og hvers
vegna hann átti erindi í

sjoppuna.

Löngu seinna vaknaði Þor-
móður og var þurr í munnin-

um. Hann hlaut að hafa sofið
illa, að minnsta kosti hafði
hann dreymt tóma vitleysu

og skildi hvorki upp né niður
í neinu. Svo rann upp fyrir
honum að hann lá í rúmi á

sjúkrahúsi og verkjaði
óskaplega í hægri fótinn.

Hjúkrunarfræðingurinn, ung
dökkhærð og brúneygð

stúlka, brosti til hans og
bauð honum góðan dag.

Hann var smástund að átta
sig á því sem gerzt hafði, en
svo rann það upp fyrir hon-

um og fyrir augum blasti enn
bílinn, sem ekið hafði á

hann. Það var eitthvað sem
Þormóður átti að muna, en

hann kom því ekki fyrir sér.
Hann hlustaði á hjúkrunar-
fræðinginn segja frá því að

vinnufélagi hans hefði kom-
ið og sagt að hann skyldi sjá
um málið fyrir Þormóð. Þor-
móður bað hana um að rétta

sér farsímannn sinn og
hringdi í Gunnar félaga sinn

og bað hann að fá málinu
frekar frestað einhverja daga.
Á meðan velti hann fyrir sér
hvað það þýddi að ástandið
væri stöðugt. Sennilega var
átt við að viðkomandi væri

lifandi og drægi andann. Hið
eina stöðuga við ástand sitt

fannst honum vera verkurinn
í hægri fætinum og heila-

brotin um hvað hefði gerzt í
sjoppunni þegar ráðist var á

stúlkuna Ragnhildi.

Svo spurði hann hvernig
útlitið væri með sjálfan sig

og Alma hjúkrunarfræðingur
tjáði honum að hann hefði
lærbrotnað en það myndi

jafna sig og hann kæmist ör-
ugglega heim fyrir jól. Kon-
an hans myndi koma í heim-

sóknartímann á eftir. Þor-
móður hlakkaði til og sagðist
hafa nægan tíma til að skrifa
jólakort útaf liggjandi. Alma

sagði honum að hann gæti
farið um í hjólastól, en mætti

ekki stíga í fótinn fyrr en
eftir nokkurn tíma, nokkrar

vikur að minnsta kosti. Hann
myndi þá ekki setja upp jóla-

tréð í bili, ekki þessi jólin.

Hann lét hugann reika og
hugsaði til fyrstu jólanna

þeirra Sólveigar saman. Það
hafði ekki verið af miklu að
taka, gjafirnar fáar og jóla-

kortin sömuleiðis, en svo
vatt þetta upp sig með árun-

um og börnunum og nú
fannst honum þetta allt vera
kvöð og jólagjafirnar skipta
litlu máli, það áttu hvort eð

er allir allt til alls. Börnin
áttu hvort sitt sjónvarpið og

ekki vantaði hljómflutnings-
tæki af öllum gerðum og

stærðum. Samt var alltaf ver-
ið að brjótast einhvers staðar

inn og stela og eyðileggja.
Alltaf vantaði einhvern pen-

inga til að kaupa fíkniefni.

Ungt og afvegaleitt fólk,
unglingar eða bara hreinlega

börn breyttust í hálfgerð
villidýr í leit sinni að ör-

væntingarfullum leiðum til
að fullnægja fíknum sínum,
fá næsta skammt af eitrinu

sem þau voru orðin háð. Þor-
móð hryllti við hugsuninni
og innst inni fann hann til

gleði yfir því að börnin hans
voru góð og lifðu heilbrigðu

lífi. Að minnsta kosti vissi
hann ekki betur.

Hann velti fyrir sér drengn-
um Ara. Hvers vegna vildi
Ari ekki segja honum allan

sannleikann? Lausn gátunnar
hlaut að liggja hjá drengn-

um, sem hafði verið á brota-
vettvangi, en sagðist ekki

hafa ráðist á afgreiðslustúlk-
una og vildi þó ekki segja

neitt frekar. Hverju hafði Ari
að leyna? Var hann að hlífa
einhverjum, og þá hverjum?
Voru fleiri einn að verki og

hvað hafði gengið á? Ein-
hvern veginn blasti lausnin

ekki við þótt Þormóður væri
sannfærður um að hann ætti
að greina hana. En hvernig?

Það vissi Þormóður ekki.

Þormóður mókti og rumsk-
aði við það að Sólveig kyssti
hann á kinna og tók utan um

höfuð hans, hallaði sér að
honum og sagði: ,,Þú varst

sofandi þegar ég kom í gær.
Elsku vinurinn minn, ég hef
haft svo miklar áhyggjur af

þér og Barði og Birna eru
alveg frá. Þau halda að þú

hafir þetta ekki af. Ég sagði
þeim að þú myndir hafa
þetta af.” Hún brosti, en

brosið náði ekki til augn-
anna. Það var ljóst að Sól-

veig var mjög áhyggjufull og
Þormóður minntist þess ekki
að hafa séð hana svo tekna í

andliti öll þau ár sem þau
höfðu verið saman og hafði

þó stundum ýmislegt gengið
á. Þormóður varð sjálfur

áhyggjufullur og gleymdi
verkjunum. Honum þótti óu-

mræðilega vænt um Sól-
veigu. Þau voru ekki alltaf

sammála, en höfðu unnið úr
öllum sínum misklíðarefn-
um. Þótt þau væru sprottin

úr ólíku umhverfi og að
mörgu leyti ólík að upplagi

þá fannst þeim báðum að
þau ættu miklu meira sam-
eiginlegt en það sem skildi

þau að.

Sólveig fór að segja honum
frá undirbúningi jólanna og

hvernig börnin tóku þátt í
því að koma upp skrauti og

hjálpuðu meira að segja
mömmu sinni að skrifa jóla-

kortin. Í augum hennar var
áhyggjuglampi. Eitthvað

hlaut að vera að. Þormóður
var ekki viss hvort hann ætti
að spyrja. Hann var þreyttur

og máttlítill, naut nærveru

konu sinnar þótt vissulega
skynjaði hann áhyggjur

hennar og ótta. Hún hafði
áhyggjur af honum. ,,Þetta
verður allt í lagi. Þeir segja
að ástandið sé stöðugt. Þá á

maður að vera ánægður, ekki
satt?” Henni stökk ekki bros

og Þormóður rétti hægri
höndina í áttina að Sólveigu,
sem greip hana og bar lófann
að vörum sér og kyssti hann
og leit djúpt í augu hans án

þess að segja eitt einasta orð.

Þannig sat hún þegjandi dá-
góða stund og þegar Þor-

móður ætlaði að taka til máls
varð hún á undan. ,,Þormóð-

ur! Ég hef áhyggjur af
Barða. Hann hagar sér und-
arlega, segir varla orð, en í

dag varð hann reiður yfir
einhverju sem ég sagði og

mér brá svo mikið að ég get
ekki munað hvað það var.”

Hann þagði smástund og
spurði svo hvort ekki væri

allt í lagi í skólanum og
hvernig Birnu vegnaði. ,,Ég

veit það ekki, en Birna hefur
verið frekar fámál og mér

finnst erfitt að vera ein með
þau núna.” Þormóður þagði

Tælandi og að ekkert annað
væri til að borða. Klukkan

var fjögur að morgni. Í dag
hefði hann átt að mæta í

dóminn með Ara.

Nú gekk honum illa að
sofna. Fóturinn sagði til sín.
Þarna lá hann í myrkrinu og

reyndi að ímynda sér hvað
væri að gerast utan veggja
sjúkrahússins. Ekki myndi

hann kvarta oftar yfir því að
hafa of mikið að gera svo
fremi hann losnaði við að

liggja hér. Eftir samtalið við
Sólveigu í gær var honum
ljóst að hann hefði hvorki

sinnt henni né börnum sínum
sem skyldi upp á síðkastið.

Úr því skyldi hann bæta. En
svo vel þekkti Þormóður

sjálfan sig að hann vissi að
það yrði erfitt. Venjulega

náði vinnan á honum
heljartökum. Eðli hans var

að reyna að komast að sann-
leikanum í þeim málum sem
hann tók að sér eða fékk út-
hlutað af dómstólum. Upp-

haflega ætlaði hann aldrei að
koma nálægt sakamálum,
heldur halda sig við betur

borguð einkamál eða

lögfræðilega ráðgjöf til allra
nýríku fjármálstofnanna. Þar
voru peningarnir. Svo hafði

hann komizt að því eftir
nærri áratug að það var ekki
skemmtilegt. Margir af við-

skiptavinunum voru einfald-
lega uppskrúfaðir. Sjálf-

ánægðir og nýríkir strákar og
stelpur sem höfðu lítið lært á

líf venjulegs fólks, sem gat
hugsað sér að lifa fyrir annað

en að græða peninga.

Þannig hafði praxísinn færzt
úr því að sinna þeim ríku

sem gátu borgað í það sinna
hinum ólánssamari, sem

ekkert áttu og ríkið borgaði
honum það litla sem dómar-

inn úthlutaði hverju sinni.
Reyndar hafði Þormóður al-
drei skilið hvernig dómarar
mátu vinnnu verjenda. En í

seinni tíð hafði það orðið
venja að samþykkja reikn-

inga sem hann setti fram og
hann vissi að voru sann-

gjarnari en margra annarra
lögfræðinga sem sinntu því

að verja ólánsmennina.

Aftur hvarflaði hugurinn til
Ara og hann var ákveðinn í

því að reyna að ná sambandi
við hann og fá hann til sín á

sjúkrahúsið. Hann myndi
hringja í Gunnar á morgun

og fá hann til að koma með
drenginn til sín. Upp úr

þurru fór Þormóður að velta
því fyrir sér hve gamall Ari

væri. Gat ekki verið að hann
væri jafnaldri Barða? Í

hvaða skóla skyldi hann
ganga? Kannski vissi Barði

eitthvað um hann? Þormóður
ætlaði að muna að spyrja

og velti því fyrir sér hvað
væri að. Börnin voru orðin

15 og 17 ára gömul og ættu
að vera fullfær um að bjarga

sér. ,,Eru þetta ekki óþarfa
áhyggjur?” Sólveig svaraði

ekki strax og drykklanga
stund þögðu þau og hún hélt
fast í hönd hans, svo fast að
hann verkjaði, en frekar en
að hún sleppti þagði hann.
Svo sleppti hún og beygði

sig yfir hann, hvíslaði í
hægra eyrað: ,,Ég elska þig.”
Því næst kyssti hún Þormóð
á munninn og stóð þegjandi
upp og fór. Hann var sann-

færður um að eitthvað alvar-
legt væri að heima, en hafði

ekki þrek til að velta því
frekar fyrir sér og féll aftur í

mók.

Næst mundi hann eftir sér í
svarta myrkri um miðja nótt.

Enginn var nálægur og
þorstinn að drepa hann. Han

hringdi bjöllunni og skömmu
síðar koma gangastúlkan á

næturvakt inn og spurði
hvað hann vantaði. ,,Vatn að
drekka og eitthvað að borða.

Ég er svangur.”
Vatnið kom og hann spurði

stúlkuna, sem var greinilega
frá Asíu, þótt hann áttaði sig

ekki á því hvaðan, hvað
klukkan væri og hvaða dagur

væri í dag. Það er 18. des-
ember svaraði hún á bjagaðri
íslenzku, en samt vel skiljan-

legri. Honum datt í hug
hvort hún væri frá Malasíu.

Ekki að það skipti máli. Þor-
móður fékk fyrst vatnsglasið

og svo kexköku að maula
með. Hún sagði honum að
hún héti Pong og væri frá
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Barða þegar hann kæmi að
heimsækja sig. Af hverju

skyldu börnin ekki hafa
komið til hans? Hann velti
því fyrir sér dágóða stund,

en svo féll hann aftur í mók,
þetta undarlega ástand sem

hvorki var svefn né vaka og
skilaði ótrúlega lítilli hvíld.

Hugsunin var ekki nógu
skýr. Kannski yrði morgun-

dagurinn betri. Honum hafði
þó miðað eitthvað eða hvað.

Jú, það var verkefni fram-
undan og einhvers staðar í

heilanum var að mótast áætl-
un um það hver næstu skref

yrðu. Svo þyrfti hann að
ræða betur við börnin sín.
Sólveig hafði haft miklar

áhyggjur. Hann vissi ekki
hvers vegna.

,,Þormóður, við þurfum að
taka röntgenmynd af fætin-

um. Við rennum rúminu
fram á gang og tökum lyft-

una niður. Þú verður kominn
upp eftir tæpan klukkutíma.”
Hann velti því fyrir sér þegar
hann sá gangastúlkuna hvort

sjúkrahúsið væri nokkuð á
Íslandi. Gæti ekki verið að
það væri einhvers staðar í
Asíu? Svo mundi hann nú

þurfti hann að ná sambandi
við Gunnar og bað stúlkuna
að rétta sér farsímann sinn.

Á leiðinni niður hringdi
hann í Gunnar og bað hann
um að koma með Ara eftir

hádegið. Gunnar hafði spurt
hvort ekki væri í lagi með

hann, hvort ekki væri nær að
hann hvíldi sig á sjúkrahús-
inu? ,,Það skiptir ekki öllu,
ég ligg hér út af allan sólar-

hringinn og get ekkert gert.”

Það var ekki sérlega gaman
að vera í hlutverki sjúklings-

ins og Þormóður spurði
lækninn hvort hann mætti

ekki fara heim. Þar gæti
hann alveg eins legið. Lækn-
irinn hló og sagði það mætti
athuga fyrir jól, en þá þyrfti
hann að fá til sín hjúkrunar-

fræðing til eftirlits og að-
stoðar. Meira varð ekki úr

því í bili.

Þegar upp var komið biðu
Gunnar og Ari. Þormóði

fannst hann kannast við Ara
en gat ekki komið honum

fyrir sig. Alveg sama hvern-
ig hann reyndi þá fékkst lítið
upp úr Ara varðandi atburð-

ina í sjoppunni kvöldið ör-
lagaríka. En loksins fékkst
hann til að viðurkenna að

hann þekkti Ragnhildi. Þau
hefðu verið saman í grunn-

skóla og verið góðir vinir, en
svo hefðu leiðir skilið og

eina ástæðan sem hann gaf
upp fyrir því að hafa farið í
sjoppuna var að hann hafði
ætlað að kaup gos og sæl-

gæti til þess að hafa yfir
sjónvarpinu um kvöldið. Ari

sagðist ekkert hafa séð, sama
hvernig Þormóður reyndi að

fá hann til að segja hvað
gerst hefði. Eina sem Ari

vildi segja var að hann hefði
séð strák af asískum uppruna
hlaupa frá sjoppunni rétt áð-

ur en hann kom. Þá spurði
Þormóður hvort hann hefði
fundið af honum reykingar-

lykt eða áfengisþef. ,,Ég
kom örugglega ekki svo ná-

lægt honum að ég hefð getað
fundið neina sérstaka lykt.”

hafði Ari svarað. ,,Sástu
framan í hann?” hafði Þor-

móður þá spurt og hinn svar-
aði neitandi. ,,Hvað sástu

meira?” Ari svaraði engu og
þar sem Þormóður var nú

farinn að þreytast lét hann
kyrtt liggja. Rétt áður en þeir

fóru vildi Gunnar fá að vita
hvort Þormóður ætlaði virki-

lega að halda áfram með
þetta mál og sagðist viss um

að Ari hefði barið Ragnhildi.
Þetta væri örugglega einhver

afbrýðissemi. Þormóður
neitaði því og sagðist ætla að

halda áfram með málið og
bað Gunnar um að fá því
frestað. Því lofaði hann.

Þormóður sofnaði fljótlega
eftir að þeir fóru. Sennilega

voru lyfin hætt að virka með
sama hætti, enda fann hann
til verkjar í fætinum. Þegar
hann vaknaði mundi hann

ekki til þess að hafa dreymt
neitt.

Sólveig stóð við rúmið og
Birna hjá henni. Þær voru

báðar áhyggjufullar á svip,
en brostu þegar hann opnaði

augun. Honum fannst þær
vera ótrúlega líkar, frekar

eins og systur en mæðgur og
báðar sérdeilis fallegar. Það

vantaði ekkert nema að losna
við áhyggjusvipinn af andlit-

um þeirra. Sólveig kyssti
Þormóð og sagði: ,,Birna

þarf að segja þér svolítið.”
Birna var lengi að koma sér
að því að tala, en sagði svo
að hún vissi hver hefði ekið

bílnum sem keyrði hann nið-
ur á Laugaveginum fjórum

dögum fyrr. ,,Nú eru það
fjórir dagar.” hugsaði Þor-
móður, ,,Ég hélt það væru

bara tveir.” sagði hann upp-
hátt. Hann hafði tapað

tveimur dögum. ,,Hver var
það?” spurði Þormóður

spenntur. ,,Strákur sem er í
bekknum hans Barða. Ég

man ekki hvað hann heitir.
Barði veit það.” ,,En veiztu
af hverju hann gerði það?”

Það vissi Birna ekki.

Þormóður fór að velta því
fyrir sér hvort einhver tengsl

væru á milli þess að á hann
var keyrt og Ara og Ragn-

hildar. ,,Þekkirðu strák sem
heitir Ari?” spurði Þormóður
dóttur sína. Hún sagðist vita

hver hann væri. ,,Það var
bróðir hans sem keyrði bíl-

inn sem ók á þig.” Þormóður
hrökk við og velti því fyrir

sér hvort það hefði ekki ver-
ið tilviljun að á hann var

ekið. Nei, það gat ekki verið
hugsaði hann að ekið væri á

lögmann fyrir það eitt að
verja dreng, sem hann var
reyndar sjálfur viss um að

væri saklaus. ,,Ég er búinn
að liggja of lengi hér.” sagði
hann og leit á Sólveigu. Hún

hélt nú ekki. Þau ræddu
möguleikann á því að hann

kæmist heim fyrir jól og þær
mæðgur voru áhugasamar

um það. Hann hlakkaði til að
komast heim. Hér var ekki

sérlega gaman að vera, þótt
hann hefði verið meira og

minna meðvitundarlaus. Þess
vegna hafði honum ekki

gengið neitt að hugsa um
mál Ara.

Þormóður spurði eftir Barða.
Hann hafði verið mikið að
heiman síðustu dagana og
vildi lítið við þær mæðgur

tala og hafði ekki viljað
koma með þeim núna. Birna
hélt að hann ætti kærustu, en
Barði sagði aldrei neitt. Þor-

móður bað fyrir kveðju til
hans og að þær segðu honum

að faðir hans vildi fá hann í
heimsókn. Hægt og bítandi
mótaðist ákveðinn grunur í
huga hans um það hver at-

burðarásin kynni að hafa
verið þegar ráðist var á

Ragnhildi. Hann þurfti að
komast að því hver Asíu-

drengurinn var og hvað hann
hafði verið að gera í sjopp-

unni.

Þormóður svaf seinni part
dags og dreymdi aftur ein-

hverja óskiljanlega vitleysu.
Þegar hann vaknaði aftur rétt
fyrir kvöldmat sat Barði við
hliðina á rúminu. Á andliti

hans var áhyggjusvipur, sem
Þormóður hafði ekki séð áð-

ur. Andlitið var hvort
tveggja í senn andlit ungl-
ings og fullorðins manns.

,,Sæll pabbi,” sagði hann og
þagði síðan drjúga stund.

,,Sæll sonur minn,” svaraði
liggjandi maðurinn. ,,hvernig
gengur hjá þér?” ,,Vel” svar-
aði Barði. ,,Mamma sagði að
þú vildir að ég kæmi.” Sam-

ræðurnar fóru stirðlega af
stað og Þormóður vissi að

afar mikilvægt var að segja
ekkert óvarlegt meðan þeir

væru að ná saman og spyrja
varlega og ekki að aðalatrið-
unum strax. Þeir ræddu und-
irbúning jólanna og hvenær

hann mætti koma heim.
Barði vildi endilega fá föður
sinn heim fyrir jól og sagðist
ekki geta hugsað sér jólin án
hans heima hjá þeim móður

sinni og systkinum.

Þegar leið á samtalið slakn-
aði á spennunni sem Þor-

móði fannst hafa ríkt í byrj-
un. Enda var það ekki að

marka. Hann var auðvitað
sjálfur sá sem var utanveltu

og utan gátta í hugsun, hafði
skyndilega verið kippt út úr

samfélaginu. Drengurinn,
sonur hans var klár strákur,

líkari mömmu sinni að
mörgu leyti en þó lokaður

eins og Þormóður, að
minnsta kosti stundum.

Þeirri hugsun laust niður í
huga Þormóðs í annað sinn

eftir að hann lagðist á sjúkra-
húsið að hann ætti að verja

meiri tíma með börnum sín-
um meðan þau hefðu enn þá

áhuga sjálf að umgangast
foreldra sína. ,,Ég hlakka til

að komast heim til ykkar
fyrir jól.” ,,Við líka” sagði
Barði. Þá spurði Þormóður

beint að því hvort Barði
þekkti strák sem héti Ari.
Löng þögn réði ríkjum á

sjúkrastofunni. Barði hafði
skipt litum og áhyggjur

Þormóðs af því að hugsan-
lega kynni Barði að vera í

einhverjum vandræðum virt-
ust eiga við rök að styðjast.
Honum leið illa við tilhugs-

unina, en var ákveðinn að
segja sem minnst en leyfa

Barða að tala. Smám saman
skýrðist málið. Barði sagðist
þekkja Ara. Þeir hefðu verið

kunningjar og báðir hrifnir
að af sömu stelpunni. ,,Hver

er það?” spurði Þormóður.
,,Hún heitir Ragnhildur.

Feðgarnir þögðu langa
stund. Ýmiss konar hugsanir

flugu um í höfði Þormóðs.
Hafði hann kannski gleymt
að sinna þeim sem honum
voru næstir vegna ákafans

við að sinna þeim sem hon-
um fannst verða út undan og
enginn annar vildi hirða um?

Svo var eins og ísinn bráðn-
aði. Barði sagði föður sínum
að þeir Ari hefðu kynnst fyr-

ir nokkrum árum og þá
hefðu Ari og Ragnhildur ver-
ið kærustupar og Barði farið

með þeim á bíó og sveitaböll
og þau reynt að komast inn á
skemmtistaðina í Reykjavík
og nágrenni. Ari hafði ein-

hvers staðar fengið kannabis,
hass, og þau höfðu byrjað að
fikta við að reykja það fyrir

einu og hálfu ári. Fyrir rúm-
lega hálfu ári hafði Barði

orðið afhuga því að reykja
og Ragnhildur hafði viljað
það líka, en Ari vildi halda
áfram og þá deildu þau tvö
og slitnaði hálf partinn upp

úr sambandi þeirra. Barði
sagðist hafa hætt alveg og

ekki snert nein fíkniefni síð-
an, en Ragnhildi gekk verr,
ekki sízt af því að Ari vildi
ekki hætta. ,,Hún setti hon-
um úrslitakosti segir maður

ekki að setja einhverjum
stólinn fyrir dyrnar?” sagði
Barði, ,,Annað hvort hættir

þú í hassinu eða við hættum

saman. Þá urðu leiðindi. Ég
var að passa sjálfan mig og

þótt ég væri hrifinn af Ragn-
hildi lét ég hana ekki vita af
því. Hún hringdi stundum í

mig og ég kom stundum við
í sjoppunni sem hún vinnur
í, en hún ætlaði sér að byrja

aftur í skólanum, eftir að
hafa dottið út og misst úr

heila önn og meira til. ,,Ég
held að Ragnhildur sé góð

stelpa, en ég hef ekki áhuga
að vera tengdur fíknefnum

því mig langar að klára
menntaskólann og háskól-

ann. Ég hef séð krakka fara
illa á þessu, veit reyndar

ekki hvers vegna ég byrjaði,
kannski til þess að ná sam-

bandi við Ragnhildi. Mér er
hlýtt til hennar, en vil ekki

fíkniefni í mitt líf.”

Þormóður þagði lengi vel.
Hann hafði ekki tekið eftir

neinu misjöfnu í fari Barða á
þeim tíma sem hann hafði

reykt hass. Var heimur fíkni-
efnanna svona lúmskur?

Sennilega var hann það. Þeg-
ar þau Sólveig voru yngri

drukku unglingar brennivín.
Amfetamín var ekki notað í
menntaskólanum. Einstaka
hafði reyndar fengið það til

þess að halda sér vakandi
við próflestur og svo létu

læknarnir valíum til þeirra
sem notuðu amfetamínið svo

þeir gætu náð sér niður.
Flestir notuðu bara kaffi til

að halda sér vakandi og
bruddu svo þrúgusykur í
prófum. Einstaka höfðu

notað hass og LSD, en flestir
voru hræddir eins og Þor-

móður og Sólveig höfðu ver-
ið. Þetta voru ekki skemmti-

legar hugrenningar á að-
ventunni. En heimurinn var

harður. Enginn vissi það bet-
ur en Þormóður, sem hafði

helgað sig þessum kima
mannlífsins síðustu árin.

Hann hafði bara ekki órað
fyrir því að krumla fíkniefna

næði inn á heimilið sitt.
Hann þurfti greinilega að
taka sér tak í samskiptum

við fjölskylduna. Þormóður
lá alveg kyrr og starði út í
loftið. Barði var farinn að

verða áhyggjufullur og
spurði hvort ekki væri allt í

lagi, hvort hann ætti að kalla
á hjúkrunarfræðing. Þormóð-

ur vildi það ekki, sagðist
bara þurfa að hugsa aðeins.

Svo spurði hann Barða hvort
hann þekkti bróður Ara.

Barði kannaðist við hann. Sá
hét Jónas og var tveimur

árum eldri en Ari. Barði hélt
reyndar að Jónas hefði út-

vegað þeim hassið. Jónas var
víst í slagtogi með einhverj-

um útlendingum, sem tengd-
ust dreifingu fíkniefna. Þor-

móður velti því fyrir sér
hvort Asíudrengurinn væri

hugsanlega tengdur dreifingu
fíkniefna og spurði Barða að

því. Hann sagðist vita um
einn slíkan, en það væri sá

eini. Allir aðrir væru fínir og
kurteisir. Þormóður var far-
inn að þreytast og Barði sá

að föður sinn lygna aftur
augunum. ,,Viltu að ég fari
núna?” ,,Nei” svaraði Þor-

móður, ,,en það er skynsam-
legt og ég þarf að biðja þig

að gera mér greiða. Viltu
það?” ,,Ef ég get það.” svar-
aði sonurinn og var óstyrkur.
Þormóður bað Barða að tala

við Ara og biðja hann að
koma til sín á morgun og
bezt væri að fá Ragnhildi

líka. Hentugast væri að þau
kæmu saman seinni partinn.
,,Skilaðu kveðju til mömmu
þinnar og segðu henni að ég
sé að hressast og vilji koma

heim eins fljótt og hún
treystir sér til að taka við

mér.” sagði Þormóður bros-
andi. Hann hlakkaði til jól-

anna og var viss um að hann
ætti heimsins beztu fjöl-

skyldu. ,,Veiztu hvort Birna
systir þín hefur einhvern

tíma notað fíkniefni?” Barði
sagðist fullviss um að svo

væri ekki.

Myndin af því sem gerðist
virtist skýrast. Nú vantaði

það eitt fá Ragnhildi og Ara
til að segja frá því sem gerð-
ist í raun og veru. Þormóður
velti því fyrir sér hvort það

hefði verið tilviljun að hann
hafði verið ekið. Lögreglan

hlaut að hafa rannsakað það.
Hann varð að muna að

spyrja Gunnar um þann þátt-
inn. Út frá þessum hugsun-
um sofnaði Þormóður og í

fyrsta skipti síðan hann kom
á sjúkrahúsið svaf hann eins
og steinn. Þegar hann vakn-

aði aftur var búið að setja
jólaskraut á borðið hans og

Sólveig sat og horfði á hann.
Svipur hennar var miklu

mildari en í gær. Yfir henni
hvíldi þessi dásamlega ró

sem hann þekkti svo vel og
vakti með honum sterkar

tilfinningar til hennar. Hon-
um leið vel. Verkurinn í

hægra fætinum var ekki eins
slæmur og fyrr. Sólveig

beygði sig niður að honum
tók utan um hann og faðm-

Ólafur Helgi Kjartansson, fyrrum skattstjóri og síðan
sýslumaður á Ísafirði og nú sýslumaður á Selfossi,
hefur um langt árabil ritað jólasögur í Bæjarins besta.
Sú fyrsta birtist í jólablaði BB árið 1986 og síðan hafa
sögur hans birst árlega að undanskildum árunum
1992 og 1993. Hér birtist nýjasta jólasaga Ólafs
Helga, „Fótbrotinn á jólum“.
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aði að sér og sagði: ,,Ég
elska þig.” Hann umlaði eitt-
hvað og beið eftir því að hún

reisti sig á ný. Allt var að
taka á sig skýrari mynd.

,,Gunnar hringdi heim og
sagði að lögreglan væri

sannfærð um að þetta hefði
verið slys, að keyrt var á

þig.” Í sjálfu sér skipti það
ekki máli. Hann beið

spenntur eftir því að hitta
Ragnhildi og Ara, alveg

sannfærður um að þau
myndu mæta.

Þau Sólveig veltu því fyrir
sér hvernig bezt væri að

skipuleggja jólahaldið og
niðurstaðan var sú að hafa
eins lítið við og hægt væri

og senda ættingjum jóla-
kveðju í útvarpinu. Allir

myndu skilja að slysið hefði
haft sín áhrif. Læknirinn

hafði sagt Sólveigu að hann
mætti fara heim tveimur
dögum fyrir jól. Það var
mikil tilhlökkun í huga

þeirra beggja að eiga þessa
daga saman og hann lofaði

Sólveigu að vera meira
heima á nýju ári. Þegar Sól-
veig var farin sofnaði hann

aftur og dreymdi jólin, jóla-
guðspjallið og fannst ný-

fæddur Jesús tala til sín og
segja að börnin skiptu mestu
máli, þau væru framtíðin og
þeirra þyrfti að gæta vel svo

hið illa í heiminum næði
ekki tökum á þeim. Skömmu

eftir að hann vaknaði á ný,
hressari en nokkru sinni fyrr,

komu þau inn á stofuna
Ragnhildur og Ari. Þormóð-

ur hafði ímyndað sér hvað
hefði gerzt, en þau komu

honum samt á óvart. Jónas
og Kim, tengiliður hans við

stóru dreifingaraðilana,
höfðu elt Ara þegar hann fór

í sjoppuna að kaupa inn og
kannski helzt til að tala við

Ragnhildi. Þá höfðu þeir
Jónas og Kim komið inn og

byrjað að ógna Ara. Kim
hafði verið drukkinn og hann
reykti. Það passaði allt sam-

an. ,,En hvað gerðist þá?”
Jú, það sem gerðist hafði

verið það, að Kim sló til Ara
og honum tókst að víkja sér

undan og höggið lenti á
Ragnhildi, sem hafði stigið á

milli þeirra, en Ari hafði
fengið á sig tvö högg og

glóðarauga. Þegar Ari sagði

þeim félögum að hypja sig
slógu þeir hann aftur og

Ragnhildi ofbauð og skamm-
aði þá sneri Jónas sér að

henni og sneri hana niður og
sló um leið. Þetta hafði veg-
farandi séð og hringt til lög-

reglu. Enn hvar voru þeir Ari
og Kim? Þeir lágu í gólfinu
og slógust. Þegar heyrðist í
sírenum lögreglubifreiðar-

innar hljóp Jónas út, greini-
lega óséður og Kim á eftir

honum og hann hafði sézt án
þess að þekkjast, en Ari var
vankaður og var nýrisinn á

fætur og þess vegna tók lög-
reglan hann. ,,Við vildum

ekki að það kæmist upp að
við hefðum verið á kafi í

fíkniefnum. Við skömmumst
okkar fyrir það.” sagði

Ragnhildur.

Lausnin hafði reynzt ein-
faldari en Þormóð hafði

grunað, en honum ofbauð að
heyra hve víða fíkniefnin

teygðu sig og hve nærri hon-
um og fjölskyldu hans þau

hefðu gengið. Hann bauð
Ragnhildi og Ara að borða

með þeim að kvöldi jóladags
vitandi að Barði myndi jafna
sig og hefði áttað sig á villu

síns vegar. Sólveig hafði
samþykkt að gera þetta með

glöðu geði.

Ekki á morgun heldur hinn
fengi Þormóður að fara heim

til þeirra sem skiptu hann
mestu. Heimsmynd hans
hafði breytzt og þessi jól

yrðu ólík öllum öðrum og
fjölskyldan nánari en fyrr.

Sýn hans heim fíkniefna og
starf sitt hafði tekið stakka-

skiptum. Nýtt ár myndi færa
ný verkefni og hann vissi að
baráttan við fíkniefnavand-

ann var að hefjast hjá
honum.

En fyrst yrðu það hátíðarnar
og nú átti hann tækifæri til

að vera heima með börnun-
um í skólafríinu, þótt ástæð-

an væri ekki gleðiefni, þá
var þetta nýtt tækifæri. Fót-
brotið grær en glötuð tengsl

getur verið erfitt að græða og
hann var feginn að allt hafði

æxlast á bezta veg. Í huga
hans ríkti tilhlökkun jólanna

og hann mundi vel síðasta
drauminn um börnin.

Allar nánari upplýsingar eru veittar á skrif-
stofu. Sjá einnig www.snerpa.is/fasteignir

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

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

Þakka viðskiptin á
árinu sem er að líða

Líða fer að jólum
Jólin nálgast óðfluga og bæði börn og

fullorðna hlakkar til. Þó hátíðarhaldið sé ef
til vill með svipuðu sniði á flestum heimilum
þá eru mismunandi hvað hverjum og einum

finnst skapa hina einu sönnu jólastemmningu
sem allir sækjast eftir. Nokkrir Vestfirðingar

tjáðu Bæjarins besta hvað þeim þætti
einkenna góð jól.

Jólin fjölskylduhátíð
– Hvað finnst þér vera það

besta við jólin?
„Samvera fjölskyldunnar.“
– Hvernig væru hin fullkom-

nu jól í þínum huga?
„Ég er mjög ánægð með jól-

in eins og þau eru. Ég geri
ekki miklar kröfur til jólanna
og finnst þau vera fyrst og
fremst fjölskylduhátíð. Bara
að allir séu í sátt og samlyndi
og hafi úr nógu að bíta og
brenna.“

– Hvað langar þig helst í
jólagjöf?

„Mig langar helst í góðan
gítar svo ég geti farið að spila
undir hjá sjálfri mér. Það er
tvennt sem mig hefur alltaf
langað til að gera en það er að
læra spila á gítar og að mála.
Ég vona að ég eigi eftir að

Pálína Vagnsdóttir
tónlistarfrömuður

í Bolungarvík
eignast einhvern daginn trönur
og pensla svo ég geti athugað
hvort það leynist ekki í mér
leyndur listamaður.“

Bókin klassísk gjöf
– Hvað finnst þér vera það

besta við jólin?
„Ég myndi segja jóla-

skreytingarnar í bænum og
jólaljósin í gluggum hús-
anna. Þau lýsa upp skamm-
degið.“

– Hvernig væru hin full-
komnu jól í þínum huga?

„Þau eru í friði og ró og
með fjölskyldunni.“

– Hvað langar þig helst í
jólagjöf?

„Einhverja góða og fræð-
andi bók. En ekki reifara.
Mér finnst alltaf gaman að
lesa góðar bókmenntir og því

er bókin alltaf klassísk gjöf
fyrir mig.“

Jón Fanndal Þórðarson,
verslunarmaður á Ísafirði.

Rólegheit og matur
– Hvað finnst þér vera það

besta við jólin?
„Það besta við jólin eru ró-

legheit og matur. Að liggja á
meltunni eins og maður segir.
Annars er ég ekki mikill jóla-
maður í mér.“

– Hvernig væru hin full-
komnu jól í þínum huga?

„Að vera ánægður með að
liggja meltunni.“

– Hvað langar þig helst í
jólagjöf?

„Bara ánægju með það að
liggja á meltunni.“

Jón Sigurpálsson,
safnvörður á Ísafirði.

Jólin eru góður
afslöppunartími

– Hvað finnst þér vera það
besta við jólin?

„Það er besta við jólin er
bara hátíðin sjálf. Hvað meira
þarf að segja.“

– Hvernig væru hin full-
komnu jól í þínum huga?

„Góður afslöppunartími
með fjölskyldunni.“

– Hvað langar þig helst í
jólagjöf?

„Góða bók, það er það
besta sem ég fæ.“

Sæmundur Þorvaldsson,
forstöðumaður Skjólskóga

á Vestfjörðum.

Jólin yndislegur tími
– Hvað finnst þér vera það

besta við jólin?
„Ég get ekki sagt að eitthvað

eitt, ætti að vera það „besta“
við jólin. Jólin eru bara yndis-
legur tími. Það er komin hefð
fyrir því að allir eru „góðir“ á
jólunum, í það minnsta „betri“
bæði við sjálfan sig og aðra.

Maður lítur um öxl og hugs-
ar um öll jólin sem maður hef-
ur lifað. Maður skoðar sinn
innri mann og gerir upp við
sjálfan þig. Maður heldur í
ákveðna siði úr bernsku sinni
og heimfærir þá fyrir sína fjöl-
skyldu nú þegar maður er ekki
lengur barnið sem horfir á og

fylgist með þegar foreldrar
manns voru að skapa jóla-

stemmninguna. Nú er komið
að mér og mínum maka að
búa slíkt til fyrir okkar börn.

Barnstrúin og bernskuminn-
ingarnar eru svo sterkar. Að
fara í kirkju á jólunum, rauð
epli á borðum, húsið angandi
af eplalykt, machintosh í skál
og svona mætti lengi telja upp.
Að vera með fjölskyldunni,
vinum og vandamönnum og
allir virðast hafa nægan tíma
til alls, það eru góð jól.

– Hvernig væru hin full-
komnu jól í þínum huga?

„Ég held að jólin séu alltaf
fullkomin og góð ef fólkið þitt
er við góða heilsu og tími er til
að hittast. Það er einnig hluti
af jólunum að muna eftir öllum
þeim sem ekki eiga það eins
gott og maður sjálfur.“

– Hvað langar þig helst í
jólagjöf?

„Ég yrði afskaplega ánægð
að fá bók.“

Anna Lind Ragnarsdóttir,
skólastjóri Súðavíkurskóla.

Öll jól fullkomin
– Hvað finnst þér vera það

besta við jólin?
„Það besta við jólatímann

finnst mér fullvissa þess að nú
fari daginn að lengja aftur og
allt fer að lifna við á ný.“

– Hvernig væru hin full-
komnu jól í þínum huga?

„Öll jól eru fullkomin fyrir
mig þannig séð. Mér líður best
þegar ég veit það að allir hafi
nóg og liði vel í kringum mig.

Ég er ósköp sáttur við mitt
hlutskipti yfir jólin og svo
lengi sem þeir sem standa mér
nær hafa nóg til að halda jólin
gleðileg þá finnst mér það ekki
gerast betra.“

– Hvað langar þig helst í
jólagjöf?

„Að allir mínir séu heil-
brigðir og ég fái að sjá sem
mest af fjölskyldunni og þá
sérstaklega barnabörnin og

frændsystkini mín. Yfir jólin
tekur maður sér frí frá vinnu
til að vera með fjölskyldunni

og finnst mér mesta tilhlökk-
unin fólgin í því. Ég hef meira
en nóg af öllu og met þetta best.“

Finnbogi Bernódusson, vélsmiður í Bolungarvík.
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Sendum okkar
bestu óskir um
gleðilega jóla-
hátíð og þökkum
árið sem er að líða

Vélsmiðja Ísafjarðar
Mjósundi 1 – Ísafirði
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Bara jól einu sinni á ári

Rúnar Óli Karlsson, at-
vinnu- og ferðamála-

fulltrúi Ísafjarðarbæjar.

– Hvað finnst þér vera það
besta við jólin?

„Þá kemur nýtt kortatímabil
og maður eyðir um efni fram
án þess að fá móral. „Það eru
nú bara jól einu sinni á ári“
rökin virka alltaf.“

– Hvernig væru hin fullkom-
nu jól í þínum huga?

„Þau verða allavega ekki
þessi jól, bæði jól og áramót
ber upp á helgi. Þorláksmessa
og aðfangadagur með mikilli
snjókomu og skíði á jóladag
með fullan maga væri pottþétt-
ur kokkteill.“

– Hvað langar þig helst í
jólagjöf?

„Bumbubana, eldhúsinn-
réttingu, bílskúrshurðaropn-

ara, stafræna myndavél (Fuji
S3 Pro) og vetrardekk á bílinn
svona til að nefna eitthvað.“

Jólastressið óþarft

Sigríður Sigurjónsdóttir
héraðsdýralæknir

á Vestfjörðum.

– Hvað finnst þér vera það
besta við jólin?

„Stemmningin sem mynd-
ast yfir jólin. Rólegheitin og
frí frá hinu daglega amstri
fyrir utan allt jólastressið sem
mér finnst vera alveg óþarft.“

– Hvernig væru hin full-
komnu jól í þínum huga?

„Þau eru með börnunum
mínum að borða góðan mat.
Einnig væri gaman að hitta
stórfjölskylduna og hafa það
rólegt og nota.“

– Hvað langar þig helst í
jólagjöf?

„Eitthvað sem dóttir mín
kemur til með að búa til
.Maður á allt til alls og mér

þykir vænst um það sem
kemur frá hjartanu.“

Tími með fjölskyldu
– Hvað finnst þér vera það

besta við jólin?
„Að fá tíma til að vera með

fjölskyldu og vinum í róleg-
heitum.“

– Hvernig væru hin full-
komnu jól í þínum huga?

„Hæfilegt magn af jólaboð-
um, náttföt og góð bók. Það
gerist varla betra.“

– Hvað langar þig helst í
jólagjöf?

„Akkúrat núna eru svo
margar bækur sem mig langar
í svo ég væri afskaplega glöð
að fá einhverja af þeim. Þá
verður maður að lesa Arnald
Indriðason, Dan Brown og svo
skilst mér að bókin hennar

Yrsu Sigurðardóttur sé mjög
góð.“

Kristín Ósk Jónasdóttir,
skólastjóri Grunnskóla

Bolungarvíkur.

Ró og friður yfir jólin
– Hvað finnst þér vera það

besta við jólin?
„Þó allt sé nú gott við jólin

þá er þessi ró og friður sem
oft
fylgir þeim það besta. Maður
hverfur úr daglega amstrinu
og fer að hugsa um eitthvað
allt annað.“

– Hvernig væru hin full-
komnu jól í þínum huga?

„Stóru brandajól með snjó
yfir öllu og góðu veðri.“

– Hvað langar þig helst í
jólagjöf?

„Núna langar mig skrefa-
og púlsmæli til þess að
skokka með.“

Óðinn Gestsson,
framkvæmdastjóri Ís-

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

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

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

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

Súðavíkurhreppur

Krabbameinsfélagið Sigurvon á Ísafirði
sendir félagsmönnum og velunnurum bestu
óskir um gleðileg jól og heillaríka framtíð.

Þökkum stuðninginn á líðandi ári.

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

Aukinn
kostnaður

Kostnaður við snjómok-
stur í Ísafjarðarbæ fór fram
úr áætlun en gert var ráð
fyrir 14,5 milljónum króna
í mokstur og hálkueyðingu
fyrir árið 2005.

Að sögn Jóhanns Birkis
Helgasonar, bæjartækni-
fræðings verður kostnaður
þó eitthvað hærri og er útlit
fyrir að hann verði um 17
milljónir. „Það þurfti bara
að moka oftar en við gerð-
um ráð fyrir“, segir Jóhann
aðspurður um ástæðu auka-
kostnaðarins.

Ekið á hund
Ekið var á hund við

Tungu í Skutulsfirði í síð-
ustu viku og hann skilinn
lærbrotinn eftir á slysstað.
Hundurinn er lítill en var
íklæddur endurskinsmerki.

Eins og áður segir er
hundurinn lærbrotinn og
þurfti að fara með hann til
Reykjavíkur í aðhlynningu
svo hann gæti náð fullum
bata.

Nýtt upplýs-
ingaskilti

Umhverfisnefnd Ísa-
fjarðarbæjar hefur fallist á
að upplýsingaskilti verði
sett upp á einum stað á Suð-
ureyri, „t.d. á svæði milli
Sætúns og þjóðvegar á
Suðureyri.

Eins og sagt hefur verið
frá hafa forsvarsmenn
VEG-Guesthouse á Suður-
eyri hug á því að koma upp
áningasvæði fyrir ferða-
menn í bænum. Á svæðinu
verða, ef af verður, 20 3m²
skilti en nota á mannlífs-
ljósmyndir til að skreyta
bakhliðar þeirra.

Kvenfélagskonur í Hvöt í
Hnífsdal hyggjast safna fyrir
BiliBed ljósarúmi sem notað
er til meðhöndlunar á ung-
barnagulu, en félagið hefur
styrkt Fjórðungssjúkrahúsið á
Ísafirði ötullega að undan-
förnu. Félagið gaf nýverið
fæðingarrúm, nuddbekk fyrir
endurhæfingarstöð og 300

þúsund krónur í söfnun fyrir
sneiðmyndatæki á sjúkrahús-
ið. Þetta kemur fram í skýrslu
félagsins fyrir árin 2004 og
2005.

Þar kemur fram að í félaginu
eru 37 konur, þar af 24 sem
taka virkan þátt í starfinu. Fé-
lagið hefur gert ýmislegt til
fjáröflunar, m.a. selt blóm,

verið með jólabasar og kola-
portsstemmningu í félags-
heimili Hnífsdælinga, auk
þess sem félagið selur Hrað-
frystihúsinu – Gunnvöru kök-
ur á sumardaginn fyrsta.

„Tilgangur félagsins er að
gleðja þá sem minna mega sín,
að vinna að menningar-,
mannúðar- og framfaramálum

eftir því sem efni félagsins
leyfa og að efla samúð og sam-
vinnu meðal félagskvenna.“

„Við erum með opið hús á
Hlíf á hverju hausti og skemm-
tum okkur með eldri borgurum
með bingói, tískusýningu,
söng og dansi og ljúfum kræs-
ingum. Nú í ár færðum við
dagdeildinni á Hlíf sjónvarp

og DVD spilara. Við höfum
fært þeim eitthvað á hverju
ári, t.d. saumavél, föndur-
lampa, sólbekk og stól á
hárgreiðslustofuna. Við erum
með jólatrésskemmtun sem
við bjóðum börnunum og for-
eldrum þeirra á“, segir enn
fremur í skýrslunni.

– halfdan@bb.is

Hvatarkonur safna fyrir ljósarúmi
til meðhöndlunar á ungbarnagulu

Útlit er fyrir að heildargreið-
slur húsaleigubóta til fólks
með lögheimili í Ísafjarðarbæ
verði um 28,5 milljónir króna
á næsta ári og hlutur sveitarfé-
lagsins í þeim greiðslum hálf
sautjánda milljón. Nemur hlut-

ur Ísafjarðarbæjar því um 60%
af heildargreiðslum eins og
kveðið er á um í samkomulagi
sem sveitarfélög og ríki gerðu
sín á milli árið 2003. Halldór
Halldórsson bæjarstjóri segir
að í ár stefni í að ríkið greiði

sín 40% að fullu, en í fyrra
námu greiðslur þess ekki nema
36% á landsvísu.

„Í ár lítur þetta betur út. Það
hefur dregið úr aukningu á
húsaleigubótum og það stefnir
í að ríkið geti staðið við sinn

hluta“, segir Halldór. „Sam-
kvæmt samkomulaginu sem
gert var árið 2003 urðu húsa-
leigubætur föst viðmiðun og
hluti af tekjum úr Jöfnunar-
sjóði. Vegna reglugerðabreyt-
inga, sem gerðar voru af rík-

inu, bættust síðan við ýmsir
hópar sem eiga rétt á húsa-
leigubótum, til dæmis náms-
menn. Þá jukust þær meira en
menn höfðu ímyndað sér, en
ríkið var samt með sitt á
þurru“, segir Halldór.

Ísafjarðarbær greiðir hálfa sautjándu
milljón í húsaleigubætur á næsta ári
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Fallegar jólaskreyting-
ar hjá Vestfirðingum

Vestfirðingar verða seint
taldir eftirbátar annarra lands-
manna í jólaskreytingum og
má víða í fjórðungnum sjá
hundruðir og jafnvel þúsundir
jólaljósa á húsum. Ljósmynd-
ari Bæjarins besta fór á stúfana
á aðventunni og tók meðfylgj-
andi myndir af húsum í Ísa-
fjarðarbæ og Bolungarvík.
Vert er að minna á jólaskreyt-
ingaleik bb.is og Húsasmiðj-
unnar af þessu tilefni. Tilnefn-
ingum má skila á netfangið
bb@bb.is eða í sérmerktan
kassa í Húsasmiðjunni á Ísa-
firði.

Ljósmyndir af tilnefndum
húsum skulu fylgja með, í
sæmilegri upplausn ef þeim
er skilað á tölvutæku formi.
Tilnefningar skulu hafa borist
fyrir hádegi þann 25. desem-
ber. Sérstök þriggja manna
dómnefnd mun fara yfir þær
tilnefningar sem berast og
velja þau hús sem fallegast
eru skreytt.   – halfdan@bb.is
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mannlífiðmannlífið
Ábendingar um efni sendist                    til Thelmu

Hjaltadóttur, thelma@bb.is             sími 849 8699
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Í dag er miðvikudagurinn
21. des.,  357. dagur ársins 2005
Þennan dag árið1929 strandaði varðskipið Þór í

Sölvabakkafjörum við Húnaflóa. Mannbjörg varð. Þór
var fyrsta varðskip Íslendinga og fyrsta íslenska skipið

sem fallbyssa var sett á.

Þennan dag árið 1945 var Ölfusbrú við Selfoss form-
lega opnuð til umferðar. Þetta er hengibrú og 84 metr-
ar milli stöpla. Nýja brúin leysti af hólmi brú sem tekin

var í notkun 8. september 1891.

Þennan dag árið 1952 var kveikt á stóru jólatré í
Reykjavík. Þetta var fyrsta jólatréð sem Oslóarbúar

gáfu Reykvíkingum.

Þennan dag árið 1989 lést Sigurður Þorvaldsson á
Sleitustöðum í Skagafirði. Hann hefur orðið elstur ís-

lenskra karla, 105 ára og 333 daga gamall.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?   · Stúfur jólasveinn

Á þessum degi fyrir 37 árumÁ þessum degi fyrir 37 árumÁ þessum degi fyrir 37 árumÁ þessum degi fyrir 37 árumÁ þessum degi fyrir 37 árum

Gullbrúðkaup í Vigur

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið

Horfur á Þorláksmessu:Horfur á Þorláksmessu:Horfur á Þorláksmessu:Horfur á Þorláksmessu:Horfur á Þorláksmessu:
Vestlæg átt, yfirleitt fremur hæg. Slydduél sunnanlands

en snjómugga norðanlands fram eftir degi.
Horfur á aðfangadag:Horfur á aðfangadag:Horfur á aðfangadag:Horfur á aðfangadag:Horfur á aðfangadag:

Suðlæg átt og nokkuð hvasst vestanlands en annars
hægari. Væta sunnan- og vestanlands. Fremur hlýtt.

Horfur á jóladag:Horfur á jóladag:Horfur á jóladag:Horfur á jóladag:Horfur á jóladag:
Suðlæg átt og nokkuð hvasst vestanlands en annars
hægari. Væta sunnan- og vestanlands. Fremur hlýtt.

Horfur á 2. í jólum:Horfur á 2. í jólum:Horfur á 2. í jólum:Horfur á 2. í jólum:Horfur á 2. í jólum:
Suðlæg átt og fremur hvasst. Rigning fram eftir degi.

SpurSpurSpurSpurSpurning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnar

Á að loka Óshlíð þegar
mikil hætta er á grjóthruni?

Alls svöruðu 875. – Já sögðu 700 eða 80% – Nei
sögðu 115 eða 13% – Hlutlausir voru 60 eða 7%

Netspurningin er birt vikulega á bb.is og þar geta lesendur látið
skoðun sína í ljós. Niðurstöðurnar eru síðan birtar hér.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Við Hurðaskellir hlökkum til jólanna

Hinn 21. des. árið 1918 gaf séra Sigurður í Vigur saman í
heilagt hjónaband þau Salome Gunnarsdóttur og Hermann
Hermannsson. Fór vígslan fram í Ögurkirkju. Þessi heiðurshjón
halda því hátíðlegt gullbrúðkaup sitt í dag. Heimili þeirra
stendur nú að Mjógötu 3 á Ísafirði. En lengstum hafa þau átt
heima í Ögursveit. Árið 1945 fluttu þau til Ísafjarðar og hafa átt
þar heima síðan. Hermann stofnaði árið 1926 nýbýlið Svalbarð
í Ögurvík. Þar stundaði hann sjó og búskap. Og þar eignuðust
þau hjónin 11 börn, sex syni og fimm dætur. Öll eru þessi börn
frábærlega glæsilegt og myndarlegt fólk. Synirnir byrjuðu
kornungir að sækja sjó með föður sínum, og flestir þeirra hafa
orðið miklir aflamenn og skipstjórar.

Þau Salome og Hermann hafa allan sinn búskap verið sér-
staklega samhent. Lífsbarátta þeirra var um skeið hörð meðan
hinn stóri barnahópur var í ómegð. En allt snerist þessum
dugmiklu hjónum til blessunar.

„Það er allt rosalega gott að
frétta. Við erum búnir að vera
alveg á harðaspani á milli stað-
anna. Búnir að fara vítt og breitt,
í leik- og grunnskóla, kveikja á
jólatrjám og ýmislegt annað.
Svo erum við líka búnir að vera
á rölti um bæinn. Þá var sérstak-
lega mikið stuð og orka í bænum
um helgina. Hurðaskellir varð
löglegur á laugardag en hann
var á undanþágu þar sem hann
átti ekki að koma til byggða fyrr

en þá.
Eins og krakkarnir vita bý ég

í skessusætinu í Naustahvilft
og hef þar gott útsýni. Sérstak-
lega eftir að göngin komu þá sé
ég vel yfir á hina staðina. Get
fylgst vel með börnunum. Þau
hafa verið afskaplega stillt í ár
og ekki mikið um óþekkt. Stund-
um verða þó þau fúl á móti eins
og við stóru krakkarnir eigum
líka til í að verða af og til. Ég
held svei mér þá að kartöflunni

í skóinn hafi nánast verið útrýmt
á Vestfjörðum, börnin haga sér
svo vel.

Við Hurðaskellir hlökkum
mikið til jólanna. Á aðfangadag
ætlum við að rölta í húsin á
Þingeyri og heilsa upp á krakk-
ana. Á milli jóla og nýárs kíkjum
við svo á einhver jólaböll og
síðan kveðjum við jólin á Eyrar-
túni á þrettándanum,“ sagði
Stúfur jólasveinn í samtali við
blaðið.

Hin helga hátíð
Jólin eru tími kærleiks og

ljóss. Hátíð til að fagna fæð-
ingu Krists. En jólin eiga mun
lengri sögu en það eins og
Jóna Símonía Bjarnadóttir
sagnfræðingur og forstöðu-
maður skjalasafnsins á Ísafirði
greinir hér frá:

Um allan hinn norræna heim
héldu menn jól löngu fyrir tíma
Krists. Lítið er vitað um jóla-
hald í heiðnum sið og ekki ber
mönnum saman um hvenær
þau voru haldin. Líklegt er þó
að þau hafi verið í kringum
sólhvörf, í tunglmánuðinum
ýli, sem stóð frá miðjum nóv-
ember til miðs desember. Í
elstu frásögnum um heiðið
jólahald, sem skrifaðar eru
eftir að norrænir menn tóku
kristni, er talað um að drekka
jólin.

Ef marka má þessar frásagn-
ir hafa heiðnir menn fagnað
jólum með miklum veislu-
höldum þar sem vel var gert í
mat og drykk. Menn hafa
væntanlega fagnað endur-
komu sólarinnar og þar með
því að lífið héldi áfram. Heit-
strengingar eru líka oft nefndar
í þessum frásögnum, menn
stigu á stokk á jólum og hétu
því að vinna visst verk fyrir
næstu jól, siður sem nú tíðkast
á gamlárskvöld. Engar heim-
ildir finnast um annars konar
hátíðarhöld. Vangaveltur eru
um það hvort menn hafi komið
saman til að blóta goðin í hof-
um, m.o.ö. haft eins konar jóla-
„messur”.

Af þessum heimildum má
þó ráða að lítil breyting varð á
jólahaldi við kristnitökuna. Í
stað þess að drekka jól fyrir
goðin, drukku menn jól fyrir
Krist. Það hefur væntanlega
tekið all nokkur ár að festa
kristið jólhald í sessi því það
byggði fyrst og fremst á
messuhaldi. Til þess þurfi
bæði kirkjur og presta. Sam-
kvæmt skipan Árna Þorláks-
sonar biskups frá árinu 1269
er prestum skylt að syngja
þrjár messur á sama degi við
sömu kirkju um jól. Hófst
messuhaldið með tíðasöng á
miðjum aftni á aðfarardegi
jóla, nánar til tekið kl. sex
þann 24. desember, með jóla-
vöku. Sjálf jólanáttmessan
hófst á miðnætti á jólanótt og
þegar henni lauk tók við tíða-
söngur. Hann stóð þar til morg-
unmessa hófst kl. sex að morg-
ni jóladags. Síðan tók tíða-
söngur aftur við þar til dag-

messa hófst kl. níu.
Af þessu má sjá að þeir sem

sóttu messu hafa verið að
heiman alla jólanóttina. Ef
marka má þjóðsögur þá voru
þó alltaf einhverjir heima til
að gæta bæjanna og oftar en
ekki lenti það fólk í hinum
ýmsu hrakningum, glímdi við
álfa og tröll enda skammdegið
helsti tími ýmissa hulinna
vætta. Mikilvægt var að taka
vel á móti álfum og huldufólki
og tíðkaðist að láta loga ljós á
jólanótt líkt og enn er gert víða.

Lítið er vitað um hvað fólk
hafði fyrir stafni á milli messa.
Ekki er ósennilegt að brugðið
hafi verið upp dansi eða ann-
arri skemmtan. Þjóðsögur
greina frá slíku og þá reyndar
sem víti til varnaðar sbr. sög-
una um dansinn í Hruna.

Gamlir siðir hlutiGamlir siðir hlutiGamlir siðir hlutiGamlir siðir hlutiGamlir siðir hluti
af töfrum jólannaaf töfrum jólannaaf töfrum jólannaaf töfrum jólannaaf töfrum jólanna

Þegar siðbreytingin varð á
Íslandi breyttist margt, þ.á.m.
jólamessan. Hún varð öll ein-
faldari í sniðum en Íslendingar
héldu þó jólanáttmessu allt til
ársins 1744 en þá bannaði kon-
ungur hana með lögum. Sum-
staðar tóku prestar þá upp þann
sið að messa strax í dögun á
jóladag. Nú hafa Íslendingar
margir hverjir tekið aftur upp
þann sið að messa á jólanótt.
En líkt og með breytinguna
frá heiðnum jólum til kristinna
jóla þá tók breytingin frá ka-

þólsku jólahaldi til hins lút-
erska sinn þó nokkurn tíma.
Mesta breytingin varð ekki
fyrr en á 17. og 18. öld þegar
lúterskur rétttrúnaður réð lög-
um og lofum, en þeir sem að-
hylltust hann, ömuðust mjög
við allri skemmtan. Jólin fengu
því á sig drungalegan blæ, það
mátti alls ekki við hafa neina
skemmtan á helgum dögum.
Segja má að ekki hafi losnað
um þessi höft fyrr en á síðari
hluta 19. aldar og eimdi enn
eftir af þeim um og eftir miðja

síðustu öld. Nú er öldin önnur
og allt jólahald er orðið mun
frjálslegra. Samt er það svo,
að hluti af töfrum jólanna felst
einmitt í því að rækja gamla
siði.

Heimildir:
Árni Björnsson: Saga dag-
anna. Reykjavík 1996.
Árni Björnsson og Hringur
Jóhannesson: Í jólaskapi.
Reykjavík 1983.
Hallgerður Gísladóttir: Jól á
Íslandi. Rúv 1990.

Jóna Símonía Bjarnadóttir, sagnfræðingur og forstöðumaður skjalasafnsins á Ísafirði.
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Sérstakur hátíðleiki yfir laginu Karvel og vitið

Brennslan mínBrennslan mínBrennslan mínBrennslan mínBrennslan mín  · Guðmundur Hjaltason, tónlistarmaður og vert á Langa Manga á Ísafirði

Sultans of swing besta lag allra tíma
„Þegar kemur að því að

velja 10 lög getur valið orðið
erfitt en þessi lög komu fljót-
lega upp í huga mér og eru
þau eftirfarandi.“

1. The Weight – The Band
Snilldarlag, kemur manni

alltaf í gott skap

2. Cant help fall-
ing in love – U2

Þetta lag var spilað þegar
ég gifti mig og er því alltaf
ofarlega í huga.

3. No woman no
cry – Bob Marley

Hreint út sagt frábært lag.

4. Riders on the
storm – The Doors

Frábær fílingur í þessu lagi.

5. Geislinn í
vatninu – Hjálmar

Skemmtilegt samspil í lag-
inu.

6. Gaucho – Steely Dan
Flott lag, þarf maður að segja

meira.

7. See what love
can do – Eric Clapton

Snilld!

8. Running on faith
– Eric Clapton

Önnur snilld!

9. Sultans of swing
– Dire Strait

Besta lag „ever“.

10. Kindin Einar – Hjálmar
Ferlega fyndið og skemmti-

legt lag. Guðmundur Hjaltason.

„Ég á eitt upphaldsjólalag
og það er Yfir fannhvíta jörð.
Það hefur verið í uppáhaldi
síðan ég heyrði það fyrst
með Pálma Gunnarssyni.
Margir hafa sungið það í
gegnum tíðina en mér er nú
ekki sama hver gerir það og
finnst Pálmi gera það best.
Það er svo fallegt í hans
meðförum. Það er ekki al-

gengt að jólalög séu sungin
í þrískiptum takti og vanda-
samt að gera það rétt svo
þau hljómi ekki eins og
danslag.

Ef til vill tengist eftirlæti
mitt á laginu því að ég man
svo vel eftir því þegar ég
heyrði það fyrst. Ég bjó þá í
Reykjavík og mér fannst
eins og það væri verið að

lýsa Bolungarvík. Sérstak-
lega þegar segir í síðasta er-
indi lagsins: „frá afskekktum
bæ út við sæ, ómar kveðjan
um Gleðileg jól.“ Svo kannski
að heimþráin hafi haft sitt að
segja. En enn þann dag í
dag fer ég ætíð í jólaskap
þegar ég heyrið lagið. Það er
sérstakur hátíðleiki yfir laginu
sem nær réttu stemmningunni.“

Við kveikjum fjórum kertum á
Eitt tákn kristinnar trúar sem

tengt er aðventunni er aðventu-
kransinn. Tendrun fyrsta kert-
isins markar upphaf aðvent-
unnar og er kveikt er á einu
kerti á hverjum sunnudegi
fram að jólum.

Aðventukransinn á rætur
sínar að rekja til heiðinna siða
í Norður Evrópu. Fólk fagnaði
endurkomu sólar eftir vetrar-
sólstöður með því að kveikja
á kertum. Á miðöldum byrjuðu
kristnir menn að nota eld og
kertaljós til að tákna komu
frelsarans. Aðventukransinn
er svo upprunninn í Þýskalandi
á fyrri hluta 19. aldar. Hann
barst til Suður-Jótlands og
varð algengur í Danmörku eftir
1940. Þaðan barst siðurinn til
Íslands. Í fyrstu var aðventu-
kransinn aðallega notaður til
að skreyta verslunarglugga en
á sjöunda áratugnum fór hann
að tíðkast á íslenskum heimil-
um og er nú orðinn ómissandi
hluti aðventunnar.

Sígrænt grenið sem er notað
í kransinn táknar lífið í Kristi
og hringurinn eilífðina. Tendr-
un kertanna er til að minnast
ljóssins sem Jesús færði heim-
inum.

Fyrsta kertið nefnist spá-
dómakertið og minnir á fyrir-
heit spámanna Gamla testa-
mentisins er höfðu sagt fyrir
um komu frelsarans. Annað
kertið nefnist Betlehems-
kertið. Og er þar minnst
þorpsins sem Jesús fæddist í,
þar sem ekkert rúm var fyrir
hann nema í fjárhúsi einu.
Þriðja kertið er hirðakertið en
snauðum og ómenntuðum
fjárhirðum voru sögð tíðindin
góðu fyrst allra. Fjórða kertið,
englakertið, minnir okkur á þá
sem báru mannheimi fregn-
irnar af fæðingu Krists.

Orðið aðventa er dregið af
latnesku orðunum Adventus
Domini, sem þýða „koma
Drottins“ og hefst hún á fjórða
sunnudegi fyrir jóladag. Þessi
árstími var löngum kallaður
jólafasta því að fyrr á öldum
mátti þá ekki borða hvaða
mat sem var og má nefna sem
dæmi að ekki mátti borða kjöt.

Á vísindavef Háskóla Ís-
lands er birt ljóð um aðventu-
kertin fjögur eftir norska
rithöfundinn Sigurd Muri sem
ort var fyrir rúmum fjórum
áratugum. Það er sungið við
sænskt lag frá 1898 og er á
góðri leið með að verða einn
þekktasti aðventusálmur Ís-
lendinga:

Við kveikjum einu kerti á.
Hans koma nálgast fer
sem fyrstu jól í jötu lá

og Jesúbarnið er.

Við kveikjum
tveimur kertum á

og komu bíðum hans,
því Drottinn sjálfur

soninn þá
mun senda‘ í líking manns.

Við kveikjum
þremur kertum á,

því konungs beðið er,
þótt Jesús sjálfur jötu

og strá
á jólum kysi sér.

Við kveikjum
fjórum kertum á.

Brátt kemur gesturinn,
og allar þjóðir þurfa að sjá,

að það er frelsarinn.

Heimildir: Vísindaveffur
Háskóla Íslands. Vefsíða

Evangelical Lutheran
Church in America.

Karvel Pálmason, fyrrum alþingismaður Vestfirðinga í tuttugu ár,
var fylginn sér, fyndinn og orðheppinn, bæði á kosningafundum og
á Alþingi. Þá gat hann verið hávær þegar hann taldi sig þurfa að
fylgja máli fast eftir, jafnvel svo að málflutningur hans heyrðist ekki
aðeins í efri deild þar sem hann stóð í ræðustól heldur einnig í neðri
deild.

Kalli Steini hafði fyrir sið, þegar hann ræddi mál, að segja „að
mínu viti“ og endurtók þetta stundum eins og þingmanna er háttur.
Einu sinni sem oftar stóð hann í deilum við þingmenn, þar á meðal
Björn Pálsson frá Löngumýri, sem einnig gat verið orðheppinn svo
af bar. Karvel hafði nokkrum sinnum í ræðu sinni sagt „að mínu viti“
þegar Björn kallaði fram í:

Hvað er þingmaðurinn alltaf að tala um það sem er ekki til?

Svona lítur sjálft kortið út,
en því fylgir líka nokkur
texti um gönguleiðirnar.

Gefur út
göngukort
Fyrirtækið Hvíldarklettur
ehf. á Suðureyri hefur
undanfarið ár unnið að
gerð gönguleiðakorts fyrir
Súgandafjörð. Á kortinu er
eingöngu horft til gömlu
samgönguleiðanna en
hugmyndir hafa einnig
verið uppi um að merkja
inn styttri gönguleiðir í
öðrum lit og sleppa því að
hafa texta um þær göngu-
leiðir. Kortið má nálgast á
vefnum suðureyri.is og
óskar Hvíldarklettur eftir
ábendingum um hvað
megi betur fara áður en
kortið fer í prófarkalestur
og prentun. Aukinheldur
hefur fyrirtækið auglýst
eftir nýrri mynd af Botns-
heiði til að skipta út fyrir þá
sem nú er í notkun. Tekið
er á móti ábendingum í
síma 456-6666.

Birgir Björn Pétursson leik-
maður Körfuknattleiksfé-
lags Ísafjarðar hefur verið
valdinn í æfingahóp lands-
liðs leikmanna yngri en 20
ára. Birgir leikur bæði með
meistaraflokki og ungl-
ingaflokki KFÍ. Einar Árni
Jóhannsson þjálfari U-20
ára landsliðs karla valdi í
hópinn sem mun æfa nú
yfir jólin. Liðið mun taka
þátt í Evrópumeistara-
keppni í Lissabon í Portú-
gal í júlí. Valdir voru alls
26 menn úr ýmsum fé-
lögum en nokkrir eru að
æfa erlendis og verða því
ekki með á æfingunum
sem nú standa yfir. Eins er
eitthvað um að menn verði
ekki með vegna meiðsla.

Birgir Björn
valinn í hóp U-
20 landsliðsins

Næsta tölublað
BB kemur út

29. desember nk.
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Jóhannes í Bónus hlýtur
verðlaun ísfirskrar alþýðu

Ákveðið hefur verið að veita
Jóhannesi Jónssyni kaup-
manni í Bónus verðlaun ís-
firskrar alþýðu fyrstum
manna. Til verðlaunanna var
stofnað í haust á ársafmæli
Heimastjórnarhátíðar alþýð-
unnar á Ísafirði. Við stofnun
verðlaunanna var ákveðið að
veita þau til fyrirtækja, ein-
staklinga eða stofnana sem
mikið hafa lagt af mörkum til
stuðnings við mannlíf og
byggð á Ísafirði.

Jón Fanndal Þórðarson

frumkvöðull verðlaunanna
segir Jóhannes í Bónus mjög
verðugan verðlaunahafa.

„Með opnun verslunar Bón-
uss á Ísafirði fór vöruverð á
Ísafirði á einu augabragði úr
því hæsta á landinu í það læg-
sta. Áratugum saman máttu
Ísfirðingar greiða hæsta vöru-
verð á landinu og var flutn-
ingskostnaði jafnan kennt um.
Á hátt vöruverð hér var litið
sem náttúrulögmál. Verslun
Bónuss opnaði líka hér um
það leyti sem meðallaun fóru

hér hratt lækkandi og færð hafa
verið rök fyrir því að fólksflótti
hefði verið ennþá meiri héðan
en raun ber vitni ef verslun
Bónuss hefði ekki komið til.
Með því að veita Jóhannesi
verðlaunin viljum við einnig
benda á þá staðreynd að í versl-
unum fyrirtækisins er sama
verð um land allt. Það gerist á
sama tíma og flutningskostn-
aður hefur hækkað gríðarlega.
Það mættu fleiri fyrirtæki taka
sér til fyrirmyndar,“ segir Jón
Fanndal.

Aðspurður hvort ekki sé
öfugsnúið að sæma einn helsta
kaupsýslumann landsins m
kennd eru við alþýðu segir Jón
Fanndal svo ekki vera. „Við
völdum þann mann sem með
verkum sínum hefur tekist að
bæta lífkjör og hægja á fólks-
flótta héðan. Það er meira en
stjórnmálamenn okkar í sveit-
arstjórn og á Alþingi hafa get-
að gert svo áratugum skiptir.
Þeir hafa ekki meiri áhyggjur
en svo af velferð almennings
að eina sem þeim dettur í hug

að gera er að amast við þeim
sem lægsta vöruverðið bjóða í
landinu. Stundum veltir maður
fyrir sér hvort ástæðan sé sú
að verslunin sé ekki í réttum
höndum. Nær væri að stjórn-
málamenn minnkuð þau höft
sem ríkja þannig að vöruverð
geti lækkað ennþá meira. Þar
er verk að vinna sem skilað
getur raunverulegum lífskjör-
um“.

Til stóð að afhenda Jóhann-
esi verðlaunin við opnum ben-
sínstöðvar Orkunnar á Ísafirði

á laugardaginn. Þar sem flug
féll niður þann dag komst
verðlaunahafinn ekki til bæjar-
ins og verða þau því afhent
síðar. Verðlaunin eru málverk
eftir bæjarlistamann Ísafjarð-
ar, Reynir Torfason. Ítarlegt
viðtal er við Jóhannes í tilefni
verðlaunanna á blaðsíðu 10
og 11.                    – bb@bb.is

Jóhannes Jónsson.

Bensínork-
an opnar
Bensínsala hófst á Skeiði

í Skutulsfirði á laugardag
þegar sjálfsafgreiðslustöð
Bensínorkunnar var tekin í
gagnið. Margt var um mann-
inn á opnuninni, enda býsna
langt síðan ný bensínstöð
hefur opnað á Ísafirði.

Þessir tveir gömlu og
glæsilegu Ford-bílar voru
meðal þeirra sem fengu
eldsneyti á hinni nýju stöð
en löng biðröð myndaðist
við bensínstöðina, enda boð-
ið upp á 10 krónu afslátt á
lítrann fram eftir degi. Fleiri
myndir og ítarlegri umfjöll-
un um opnunina má finna á
blaðsíðu 3.

Bæjarstjórnarmenn í Ísa-
fjarðarbæ áttu fund með heil-
brigðis- og tryggingamálaráð-
herra í gær þar sem rætt var
um tilhögun sjúkraflugs á
Vestfjörðum. Eins og sagt hef-
ur verið frá verður að óbreyttu
engin sjúkraflugvél staðsett á
Ísafirði eftir áramót og eru
margir uggandi yfir þeim
breytingum, sérstaklega með
tilliti til þess að Þingeyrar-
flugvöllur verður lokaður fram
á vor og nýtist því ekki sem
varavöllur fyrir Ísafjörð. Dag-
ný Brynjólfsdóttir, deildar-
stjóri í heilbrigðis- og trygg-
ingamálaráðuneyti, vildi ekk-

gönguráðherra að til stæði að
setja þar upp fullkominn að-
flugsbúnað, að því gefnu að
mælingar sýndu að slíkt væri
hægt.

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
hefur krafið heilbrigðis- og
tryggingamálaráðuneyti um
tafarlaus skýr svör um það
hvort ráðuneytið hyggist fara
eftir þeirri beiðni ráðsins að
staðsetja sjúkraflugvél á Ísa-
firði þar til bætt hefur verið úr
aðflugsskilyrðum á flugvöll-
unum á Ísafirði og Þingeyri.
Ráðherra var gerð grein fyrir
þessu í bréfi sem Halldór Hall-
dórsson bæjarstjóri sendi hon-

um fyrir um þremur vikum.
Þar kemur fram að ekki verði
fallist á fyrirhugaðar breyting-
ar nema að eftirfarandi skilyrði
verði uppfyllt:

„1) Aðflugsskilyrði á Ísa-
firði eða Þingeyri verði eins
fullkomin og tæknilega er
mögulegt og við það miðuð
að hægt verði að fljúga nætur-
flug. 2) Fullkomin sjúkraflug-
vél sem uppfyllir kröfur heil-
brigðisstarfsfólks. 3) Starf-
semi sjúkrahússins á Ísafirði
verði enn frekar efld, sérstak-
lega bráðaþjónusta“, eins og
segir í bréfinu.

– halfdan@bb.is

ert um málið segja þegar við
hana var rætt á mánudagn. Fyr-
ir hálfri þriðju viku sagði Dag-
ný í samtali við bb.is að ekki
hefði verið rætt um það innan
ráðuneytisins að framlengja
veru flugvélarinnar vestra,
þrátt fyrir þau tíðindi að Þing-
eyrarflugvöllur verður lokaður
fram á vor.

Eins og sagt hefur verið frá

verður sjúkraflugi á svoköll-
uðu norðursvæði stýrt frá Ak-
ureyri frá og með áramótum
og verður því engin vél staðsett
vestra á nýju ári. Voru það
notuð sem rök fyrir flutningi
umsýslu flugsins til Akureyrar
að endurbættur Þingeyrarvöll-
ur gæti nýst þegar ekki væri
hægt að lenda á Ísafirði og
sagði Sturla Böðvarsson sam-

Rætt við ráðherra um tilhög-
un sjúkraflugs á Vestfjörðum

Í síðustu viku var ekið á
vínrauða Subaru Legacy bif-
reið sem stóð mannlaus fyr-
ir utan verslunarmiðstöðina
Neita á Ísafirði.

Sá er olli árekstrinum ók
af vettvangi án þess að gera
eiganda eða lögreglu við-
vart. Lögreglan óskar því
eftir upplýsingum frá vitn-
um eða öðrum þeim sem
kunna að hafa um árekstur-
inn.

Ekið á og
stungið af

Tónlistarfélag Ísafjarðar
hefur tekið ákvörðun um
að festa kaup á nýjum Stein-
way flygli fyrir tónleikasal-
inn Hamra. Ákvörðunin var
tekin í kjölfar velheppnaðar
söfnunar sem fram fór í nóv-
ember og góðum viðtökum
einstaklinga og fyrirtækja í
sveitarfélaginu.

Flygillinn sem um ræðir
er Steinway konsert flygill
og er verð hans 8,4 milljón-
ir króna. Áfram verður safn-
að fyrir því sem á vantar til
að hægt verði að greiða flyg-
ilinn að fullu. „Áhætta fé-
lagsins er lítil sem engin
því það á góða bakhjarla.
Tónlistarfélagið vill þakka
öllum þeim sem lagt hafa
hönd á plóginn til þess að
gera þennan draum að veru-
leika og þar með gert sitt af
mörkum til að lyfta tónlist-
arlífi bæjarins í enn hærri
hæðir.“

Kaupa
flygil fyrir

Hamra
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