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 Frá Litháen til Ísafjarðar
Vaida Bražiūnaitė

– sjá bls. 6 – 9.

Vaida Bražiūnaitė er ein þeirra sem hinar vestfirsku sírenur 
hafa sungið til sín. Í blaðinu má finna viðtal við Vaidu sem 
hneppir hnöppum lífsins með nokkuð frábrugðnu sniði en 
oftast gengur og gerist. Hún er með meistaragráðu í sjónrænni 
mannfræði frá Tromsö, búsett á Ísafirði með eiginmanninum 
Hauki Sigurðarsyni og syninum Kára Vakaris.

Í aðflugi að Ísafjarðarflugvelli.
Ljósm. Hermann Siegle Hreinsson
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– Sjónarmið –  Inga María Guðmundsdóttir

Afmælisdagurinn er sá dagur 
á árinu sem okkur leyfist að 
setja okkur sjálf í fyrsta sæti, 
samvisku- og skuldlaust. Við 
fáum uppáhaldsmatinn okkar, 
fullt af pökkum, afmælisveislu 
þar sem allt er eftir okkar höfði 
og almennt ríkir  gleði og gam-
an. Svona er þetta, vonandi fyrir 
flest okkar, að minnsta kosti þar 
til við komumst á unglings- og 
fullorðinsár. Þó að það sé ekki 
síðri ástæða til að halda upp á 
hvern afmælisdag með hverju 
árinu sem líður, þá er það bara 
þannig að fullorðinsafmæli eru 
ekki eins. Fyrir utan einstaka 
stórafmæli, þá er dæmigerð-
ur afmælisdagur fullorðinnar 
manneskju frekar hversdags-
legur, kannski afgreiddur í 
fljótheitum með ferð í bakaríið 
fyrir kaffistofuna. Og ef það er 
haldið upp á áfangann, þá er 
það orðið okkar hlutverk sem 
„afmælisbarn“ að undirbúa 
veisluna frá A til Ö og gera 
vel við gesti okkar. Ekki að ég 

sé að kvarta, svo því sé haldið 
til haga, en þegar við hættum að 
vera börn þá getur  það verið illa 
séð að velta sér fram úr rúminu, 
beint í sparikjólinn og sitja svo 
með hendur í kjöltu þar til partýið 
kemur til þín. Svona er það bara 
að vera fullorðinn, áhyggjuleysi 
barnsáranna liðin tíð en í staðinn 
stjórnum við okkur sjálf. Eða eins 
og frændinn sagði við Kóngu-
lóarmanninn: „Með miklum 
völdum fylgir mikil ábyrgð“. 

Árið 2016 er mikið afmælisár. 
Í ár eru 150 ár síðan Ísafjörður 
fékk kaupstaðarréttindi og 20 ár 
frá sameiningu sex sveitarfélaga 
á norðanverðum Vestfjörðum í 
eitt sveitarfélag sem fékk nafnið 
Ísafjarðarbær. Þann 26. janúar 
1866 gerðist sá merki atburður 
að Kristján níundi (tengdafaðir 
Evrópu) staðfesti reglugerð 
um kaupstaðarréttindi Skutuls-
fjarðareyrar. Eyri við Skutuls-
fjörð varð svo Ísafjörður enda 
„Isefjord“ auðveldara í munni 
danskra sjómanna en Skutuls-

fjörður. Vitandi að Ísafjörður var 
á þessum árum verslunarstaður í 
blóma, þá finnst manni eins og 
það hafi verið auðsótt mál að fá 
kaupstaðarréttindin, eiginlega 
bara formsatriði. En eins og 
fjallað er um í Sögu Ísafjarðar 
eftir Jón Þ. Þór, þá var svo 
alls ekki. Ísfirðingar börðust 
lengi fyrir þessum réttindum 
við svifasein stjórnvöld sem 
sátu á valdastólum langt í burtu. 
Kaupstaðarréttindin voru þétt-
býlinu nauðsynleg til að verða 
meira sjálfráð um sín mál, flytja 
valdið til að auðvelda útdeilingu  
á  fjármagni til nærsamfélagsins 
eins og það myndi heita í dag.  

Að berjast við fjarstatt yfirvald 
með takmarkaðan skilning og 
áhuga á málefnum heima í hér-
aði – hljómar þetta kunnuglega?

Ég vil ekki að fullyrða neitt, en 
mig grunar að ég tali fyrir fleiri 
en sjálfa mig þegar ég segi, að 
oft upplifi ég að það sem stendur 
helst í vegi fyrir því að byggð 
haldi áfram að blómstra hér í Ísa-

fjarðarbæ, og nágrannasveitarfé-
lögum, er áhuga- og skilningsleysi 
stjórnvalda. Og það virðist ekki 
skipta máli þótt stjórnvöld sitji í 
Kaupmannahöfn eða Reykjavík, 
það virðist eins og áhuginn á að 
þjónusta þegna landsins minnki í 
samræmi við fjarlægð þeirra frá 
þeim pótintátum sem eru við völd 
á hverjum tíma – hvar svo sem 
hásætin eru.

En … þó við verðum reglu-
lega pirruð á því sem kallað  
eru byggðamál, og þýðir í raun 
þjónusta við Íslendinga utan 
stór-höfuðborgarsvæðisins, þá 
er það mín trú að í Ísafjarðarbæ 
búi dugnaðarfólk sem gefst 
ekki upp svo auðveldlega. Við 
veltum okkur ekki fram úr 
rúminu og bíðum eftir að fá allt 
upp í hendurnar. Einhvern tíma 
heyrði ég Vestförðum lýst sem 
„Íslandi fyrir lengra komna“ og 
þá var reyndar verið að vísa í 
ferðavenjur útlendinga á Íslandi, 
en mér finnst þetta flott lýsing á 
harðgerðu fólki og náttúru sem 

getur verið óvægin. Matthías 
Jochumsson heimsótti Ísafjörð 
árið 1878 og skrifaði: „Við 
Ísafjarðardjúp, og ekki síst á 
Tánganum, býr dugnaðar- og 
atorkufólk og hervíkingar til 
sjósóknar“. Hann sagði reyndar 
líka að Ísfirðingar væru „jafnir 
dugnaðarmenn til að afla og 
eyða“ en látum það liggja milli 
hluta!

Já. Hér erum við enn, hér 
hefur fólk búið í hundruði ára og 
miðað við hversu margir ætla að 
„slökkva á flugvellinum“ þegar 
allir eru farnir, þá verðum við 
hér um ókomna tíð. Það er mín 
von að í ár sitjum við ekki með 
hendur undir kinn og bíðum eftir 
partýinu og pökkunum. Ég vona 
að við brettum upp  ermarnar 
og höldum upp á stórafmælið 
að hætti fullorðinna. Höfum 
alvöru fullorðinsafmæli, þó 
það útheimti smá vinnu, og 
gleðjumst með hvert öðru og 
gestum okkar.  

Inga María Guðmundsdóttir

Fullorðinsafmæli

Elskuleg móðir okkar, amma og langamma

Ingibjörg Þórðardóttir
handavinnukennari, frá Laugalandi í Skjaldfannardal, áður til heimilis að Efsta-
sundi 93, Reykjavík, lést á hjúkrunarheimilinu Sóltúni föstudaginn 15. janúar sl.

Jarðaförin auglýst síðar.
Þórður H. Ólafsson

Helga María Ólafsdóttir
Ingibjörg Þórðardóttir
Ólafur Ágúst Axelsson
Ragnhildur Þórðardóttir
Anna María Axelsdóttir 

og barnabarnabörn

Ketill Elíasson 60 ára
Í tilefni 60 ára afmælis míns 

býð ég til veislu í félagsheimili 
Bolungarvíkur laugardaginn 30. 
janúar n.k. kl.17:00

Vona að sem flestir sjái sér fært 
að koma, fagna með mér og gera 
glaðan dag.

Þau stórtíðindi áttu sér stað 
í spurningakeppninni Gettu 
betur á mánudagskvöldið að lið 
Menntaskólans á Ísafirði tryggði 
sér í fyrsta sinn í sögu keppninnar 
sæti handan borðsins í sjónvarps-
sal. Keppnin var æsispennandi 
er liðið mætti Fjölbrautaskóla 
Vesturlands á Akranesi og voru 
lokatölur 22-21. Menntaskólinn 
við Hamrahlíð, Kvennaskólinn 

MÍ-ingar komnir 
í Sjónvarpið

og Fjölbrautaskóli Suðurlands 
tryggðu sér einnig áframhaldandi 
þátttöku. Á miðvikudagskvöldið 
skýrist hvaða fjögur lið til við-
bótar verða í keppninni í Sjón-
varpinu sem hefst föstudaginn 
5.febrúar.  

Lið Menntaskólans á Ísafirði er 
skipað þeim Dórótheu Magnús-
dóttur, Friðriki Þór Hjaltasyni og 
Kolbeini Sæmundi Hrólfssyni. 

Glaðbeittir MÍ-ingar eftir sigurinn í gærkvöldi. Mynd: RUV.is

Við taka stífar æfingar hjá liðinu 
undir styrkri hendi þjálfarans 
Veturliða Snæs Gylfasonar.

Spurningahöfundar og dóm-
arar í Gettu betur eru Bryndís 
Björgvinsdóttir og Steinþór 
Helgi Arnsteinsson og spyrill 
Björn Bragi Arnarson. 

annska@bb.is

Liðsstjóri slökkviliðs á Þingeyri
Slökkvilið Ísafjarðarbæjar auglýsir laust til 

umsóknar starf liðsstjóra slökkviliðs á Þingeyri. 
Um er að ræða 15% stöðugildi. Viðkomandi þarf 
að hefja störf sem fyrst. Nánari upplýsingar á 
www.isafjordur.is undir störf í boði.
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EIN STÆRSTA ÚTSALA OKKAR FRÁ UPPHAFI
BÚSÁHÖLD 25-50% • SMÁRAFTÆKI 20-40% • JÓLAVÖRUR 50% • FLÍSAR 30%  • LJÓS 25% 

POTTAR OG PÖNNUR 25-50% • RAFMAGNSVERKFÆRI 20-40% • BLÖNDUNARTÆKI 25-35%
HANDVERKFÆRI 20-40% • VERKFÆRATÖSKUR 20-40% • HEIMILISTÆKI VALDAR VÖRUR 15-35% 

PARKET VALDAR VÖRUR 30-40% • ÚTIVISTARFATNAÐUR 25% • VEGGÞILJUR 30-40%
INNIMÁLNING 20-30% • BARNABÍLSTÓLAR 25% • GJAFAVÖRUR 25% ...OG ÓTAL MARGT FLEIRA!

ALLT AÐ 50% AFSLÁTTUR

ÚTSALA
HÚSASMIÐJUNNAR

Þvottavél
7 kg, 1200sn. Orkunýting A+++
1805690

AFSLÁTTUR
22%

59.990kr
76.900kr

Kaffivél Eloise
Electrolux 10 bollar
1829126

3.990kr
5.430kr

AFSLÁTTUR
26%

Hraðsuðukanna Eloise
Electrolux 1.5 ltr
1829123

4.590kr
6.490kr

AFSLÁTTUR
29%

LÝKUR UM HELGINA

Túlípanar
10 stk.

1.490 kr.

Bóndadags
vöndur

2.990 kr.

Litaðir eldhúshnífar
5 stk í standi
2007431

AFSLÁTTUR
25%

7.493kr
9.990kr

Afslættir á útsölu gilda ekki af vörum merktum „lægsta lága verð Húsasmiðjunnar“ og tilboðsvörum • Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. Úrval getur verið misjafnt milli verslana.  
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Ritstjórnargrein

Til hamingju MÍ

Spurning vikunnar
Ertu ennþá í megrun?

Netspurningin er birt vikulega á bb.is og þar geta lesendur  
látið skoðun sína í ljós. Niðurstöðurnar eru síðan birtar hér.

Alls svöruðu 252.  
Já, og gengur vel, sögðu 36 eða 14%

Já, og ekkert gengur, sögðu 40 eða 16%
Nei, gafst upp, sögðu 18 eða 7%

Nei, hef  aldrei farið í megrun, sögðu 158 eða 63%

Sá frábæri árangur náðist hjá okkar krökkum í Menntaskólanum 
á Ísafirði að komast í átta liða úrslit í spurningakeppninni Gettu 
betur.  Þetta er fyrsta sinn sem skólinn kemst svona langt í keppn-
inni og óskar Bæjarins besta þessum frábæru krökkum, Dórótheu, 
Friðriki Þór og Kolbeini Sæmundi, innilega til hamingju með 
þennan árangur. Vestfirðingar verða límdir við skjáinn þegar þau 
mæta í sjónvarp allra landsmanna. Og þegar Hjörtur Traustason 
hefur upp raust sína í Söngvakeppni sjónvarpsins má ætla að ein-
hver atkvæði streymi hér af hjaranum í símkerfi sjónvarpsins.

Nú er búið að opna skíðasvæðið í Tungudal og það var þétt set-
inn bekkurinn, ef svo má að orði komast, í brekkunni um síðustu 
helgi. Nú er að vona að veðurguðirnir skaffi nægan snjó og veð-
ur sem henta til skíðaiðkunar. Gönguskíðasvæðið á Seljalandsdal 
hefur sömuleiðis sett upp sparisvipinn og brautirnar troðfullar af 
ánægðu skíðagöngufólki. Má leiða að því líkum að vestfirðingar 
komi sterkir inn í Fossavatnsgönguna í vor.

Og sem aldrei fyrr blómstrar tónlistarhátíðin Aldrei fór ég suður.  
Náðst hafa samningar um nýtt húsnæði fyrir hátíðina og fjölmargar 
hljómsveitir hafa boðað komu sína. Forsvarsmenn hátíðarinnar 
lofa gríðargóðum atriðum, jafnvel betri en nokkru sinni fyrr. Há-
tíðin hefur fyrir löngu fest sig í sessi, fjölmargir gestir koma ár eftir 
ár og vonandi verður eitthvað eftir í kassanum hjá þjónustufyrir-
tækjum. Ekki mun af veita.

Í dag, fimmtudaginn 21. janúar frumsýnir Borgarleikhús-
ið heimildaverkið Flóð eftir Hrafnhildi Hagalín og Björn Thors, 
verkið fjallar um snjóflóðið sem féll á Flateyri árið 1995. Í lýsingu 
leikhússins á verkinu segir að þátttakendur rannsaki og rifji upp 
atburði, spyrji spurninga og raði saman brotum.  Þetta er viðkvæmt 
efni og vonandi fer það vel með þá sem enn eiga um sárt að binda 
eftir þennan hræðilega atburð.

Á morgun, föstudaginn 22. janúar hefst Þorri með bóndadegin-
um og allar næstu helgar mun þorrinn verða blótaður í erg og gríð.  
Skemmtinefndir sitja sveittar, kvöld eftir kvöld, við skemmtiatriða-
kokkun, það þarf að toppa síðasta blót!

Augljóslega þarf engum að leiðast.
                                                                                                            BS

Alþingi samþykkti nýverið ákvæði til bráðabirgða í lögum 113/1990 
og 60/2012 sem kveða á um að iðgjöld atvinnurekenda og þeirra sem 
stunda sjálfstæða starfsemi og lífeyrissjóða til starfsendurhæfingarsjóðs 
skuli vera 0,10% af stofni til iðgjalds vegna áranna 2016 og 2017.

Ákvæðin öðluðust gildi og komu til framkvæmda 1. janúar 2016. 
Iðgjöldin lækka því frá og með launagreiðslum vegna janúarlauna.
Launagreiðendur eru beðnir um að gera viðeigandi
breytingar í launakerfum sínum.
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Aðsend grein

Óska eftir beitningarfólki á Ísafjörð, mikil 
vinna í boði.

Allar fyrirspurnir sendast á sverrir@otur.is 
eða í síma 860-7960

Atvinna

Þú situr inni á staðlaðri lækna-
stofu og bíður eftir upplýsingum. 
Upplýsingum sem þú þekkir mun 
betur en sá sem bráðum setur 
þær fram.  

Eðlilega, þú ert upplýsingarn-
ar, það ert þú sem þreifar á vondu 
tíðindunum á hverjum degi, 
hugsar um þær eiginlega og 
óeiginlega allar stundir. Það er 
barátta framundan, þú veist það. 

Skrítið að það þurfi annan til 
að segja þér það.

Svo kemur hann inn, lækn-
irinn, þungbúinn, og segir: „þá er 
það ljóst, þetta er alvarlegt ástand 
hjá þér vinurinn. Þú braggast ekki 
eins og hefðbundinn manneskja, 
innbyrðir ekki nægilega orku og 
afkastar minna en nauðsynlegt er. 
Þú léttist og léttist og verður að 
engu að lokum, ef viðsnúningur-
inn verður ekki innan skamms. 
Af þessu leiðir að innviðir þínir 
eru teknir að slappast og eiga 
erfitt með að anna því sem lagt 
er á þá í dag, hvað þá ef þú ætlar 
að spyrna við og gera gangskör í 
þínu lífi. Möguleiki þinn til betri 
lífsgæða hverfast í kringum þann 
viðsnúning sem þarf að eiga sér 
stað í þínu lífi. Enginn getur 
hjálpað þér betur en þú.“

Svo kemur þögn…sem suðar.
„Er eitthvað gott að frétta? 

Hvað getur þú gert fyrir mig?“
„Já“, segir læknirinn, „þú ert 

svo helvíti hraustbyggður frá 
náttúrunnar hendi, þú hefur allt. 
Nú þarftu bara að ná stjórn á eigin 
lífi, rísa upp og ná augnsambandi 
við þá sem þú berð þig saman við. 
Vertu hugrakkur, náðu sáttum 
við innri starfsemina, fáðu hana 
til að vinna í takt, saman. Það er 

höfuðatriði. Þú hefur hraustan 
grunn, guð gaf þér gæði allt 
um kring, nú þarftu að vera 
hugrakkur…svo ég svari fyrri 
spurningunni, „er eitthvað gott 
að frétta?“

              _________

Fyrir skemmstu kom út afar 
upplýsandi skýrsla frá Hag-
fræðistofnun Háskóla Íslands, 
Byggðastofnun – þróunarsvið. 
Skýrslan ber yfirskriftina Hag-
vöxtur landshluta. 2009 – 2013.

Læknirinn með upplýsingarnar.
Grípum niður í greinina á bls. 

2, helstu  niðurstöður. 

„Einkum virðist vera ástæða 
til þess að hafa áhyggjur af þróun 
mála á Vestfjörðum. Samtals 
hækkuðu launagreiðslur þar 10% 
minna en laun á landinu öllu. Á 
sama tíma fækkaði fólki á Vest-
fjörðum um 5%.Vísbendingar 
eru um að höfuðatvinnugreinin, 
sjávarútvegur, standi höllum fæti 
í þessum landshluta. Framleiðsla 
hefur lengi dregist saman á Vest-
fjörðum, dráttur í sjávarútvegi 
virðist vera meginskýringin á 
falli framleiðslu á Vestfjörðum 
undanfarin ár, en þar hafa 
byggingar, fjármálaþjónusta og 
skyldar greinar einnig dregist 
mikið saman.“

Hér er greiningin, sem lýsir 
einkennum sem við þekktum 
öll fyrir. 

Nefnd var sett á laggirnar, 
af núverandi ríkisstjórn, til að 
skoða möguleika  og tillögur að 
úrbótum fyrir Norðurland vestra. 
Afrakstur nefndarinnar virðist 

sjást glögglega á fjárlögum ársins 
2016. Ég styð það og fagna því 
um leið. Það er fagnaðarefni 
þegar vel gengur að vinna að 
byggðamálum. Nú er að nota 
módelið á fleiri staði.

Fyrst skal stofna Vestfjarðar
nefnd, janúar er góður mánuður 
til þess. Nefndin mun skoða allar 
mögulegar leiðir og tækifæri til 
að efla hér byggð og menningu. 
Það væri mögulega hægt að nota 
sama erindisbréf og lagt var fyrir 
nefndina sem vann svo dyggilega 
fyrir Norðurland vestra. Það 
svínvirkaði.

Afrakstur vinnu nefndarinnar 
mun síðan sjást á fjárlögum 2017, 
ekki seinna. 

Samkvæmt læknisráði.
Sameinumst um uppbyggingu 

fiskeldis í Ísafjarðadjúpi, sem 
getur orðið örlagavaldur í at-
vinnuuppbyggingu á Vestfjörð-
um. Vestfirðir eru og eiga að vera 
kjörlendi sjóeldis á Íslandi.

Sameinumst um uppbyggingu 
á dreifingu raforku á Vestfjörð-
um svo svæðið standi jafnfætis 
öðrum landshlutum. Hring-
tenging Vestfjarða og bylting í 
orkuöflun eru þar frumlag.

Í ársskýrslu OV segir í ávarpi 
stjórnarformanns að eitt af brýnni 
verkefnum fyrirtækisins sé að 
framleiða meiri orku. Hárrétt 
hjá honum.  

Nú er það svo að það er hverj-
um frjálst að virkja og framleiða 
orku, að því gefnu að verkefnið 
hafi brautargengi í rammaáætlun 
ríkisins. Einlífi OV á orkuöflun 
Vestfjarða er lokið. Nú geta 
hugrakkir, framsýnir og ferskir 
einstaklingar komið og beitt sér 
á þessum vettvangi. 

 Nú er samtal hafið við 
margskonar aðila, sem allir hafa 
það sammerkt að brenna fyrir 
byltingu í orkuöflun. Skylda 
sveitarfélaganna og ábyrgð er að 
styðja þessa menn, næra þessar 
hugmyndir og verða samverka-
menn í orkubyltingu Vestfjarða.  

Sameinumst um þá kröfu að 
Vestfirðir verði settir í forgang 
í samgönguáætlun ríkisins. Þar 
eru tvö verkefni, stór verkefni, 
sem þurfa brautargengi og fram-
kvæmdir  hið allra fyrsta, Dýra-
fjarðargöng og Álftafjarðargöng.

Öll þessi grundvallarmál, sem 
bíða okkar, rúmast í stefnumörk-
un sveitarfélaga á Vestfjaðra, 
sem vonandi, þegar að fram 
líða stundir grunnur að svæðis-
skipulagi Vestfjarða. 

             _________

Á haustmánuðum 2015 tóku 
sveitarfélögin hér á norðan-

verðum Vestfjörðum höndum 
saman og buðust til að taka við 
kvótaflóttamönnum. Í frum-
kvæði sínu og snerpu voru 
sveitarfélögin meðal þeirra fyrstu 
á sveitarstjórnastiginu til að opna 
faðminn og axla sameiginlega 
ábyrgð sem við heimsbúar eig-
um. Á þeim degi urðu Vestfirðir 
miklu stærri en einfalt landakort 
sýnir.

Þó svo hér sé um að ræða 
mannúðarmál er meira í málinu. 
Flóttafólk og hælisleitendur eru 
hæfileikaríkir, menntað fólk,  
frumkvöðlar og drifkraftar. Eins 
og ég og þú. Ég leyfi mér að vísa 
aftur í skýrslu byggðastofnunnar 
bls. 2, samantekt:

 „Einkum virðist vera ástæða 
til þess að hafa áhyggjur af þróun 
mála á Vestfjörðum. Samtals 
hækkuðu launagreiðslur þar 
10% minna en laun á landinu 
öllu. Á sama tíma fækkaði fólki 
á Vestfjörðum um 5%“

Við þurfum fólk og samverka-
menn á Vestfjörðum til að vinna 
með okkur að  stórum verkefn-
um framtíðarinnar. Fjölbreytt 
mannlíf og nóg af því. Eða eins 
og einn ellefu ára útskýrði um 
daginn: „við þurfum þau, og 
þau þurfa okkur“. Eigum við 
að segja að hnokkinn hafi hitt 
naglann á höfuðið. Við þurfum 
mannlífskraft, sá kraftur er ekki 
bundinn í trú eða þjóðerni. Hann 
er sammannlegur, eins og ástin 
og illskan.

            _________

Hér að ofan ræddi læknirinn 
um innri starfsemina og mik-
ilvægi þess að hún ynni í takt, 
saman. Hann hefði jafnframt 
mátt minnast á hagkvæmni og 
skynsemi. Það er skylda þessara 
þriggja sveitarfélaga að vinna 

betur saman, í rekstri, mannauði 
og sameiginlegu hugviti. Tryggja 
þannig skjólstæðingum sínum 
meira öryggi, betri þjónustu og 
um leið hagkvæmari rekstur. 
Eigum við að kalla þetta meiri 
velferð, öflugri íbúabyggðir og 
betri rekstur? 

Byrjum á einföldum hlut-
um eins og að klára samein-
ingarvinnu um eitt brunasamlag 
á Vestfjörðum, sem er langt á 
veg komið. Þar, í  einu verkefni, 
er möguleiki á að auka öryggi, 
þjónustu og velferð íbúa án 
kostnaðarauka. Bara heilbrigð 
skynsemi.

Svo bíða verkefni eins og 
eitt hafnarsamlag, sameiginleg 
fræðslumál, sameiginleg félags-
þjónusta og meira til. Allt eru 
þetta verkefni sem geta leitt af sér 
öflugri byggðir, betri þjónustu, 
kraftmeiri og skilvirkari at-
vinnuuppbyggingu,  hagkvæmari 
rekstur og meiri velferð. 

Fyrst er að viðurkenna að 
nágrannar okkar eru eins og 
við, hæfileikaríkir, stundum 
leiðinlegir og stundum skemmti-
legir…alveg drulluöflugir Vest-
firðingar.

Svo hefjum við vegferðina og 
samvinnuna, sterkari saman.

             _________

Læknirinn gengur í átt að 
hurðinni, tilbúinn að kveðja.

Þú nærð að kasta á hann síð-
ustu spurningunni: „þú gleymdir 
að svara því hvað þú gætir gert 
fyrir mig.“

„Ekkert.“  Svo réttir hann þér 
lítinn handspegill. 

„Þessi í speglinum getur 
það hins vegar, og hefur alla 
möguleika til.

 Finndu hugrekkið.“

Pétur Markan
Sveitarstjóri Súðavíkurhrepps

Mannlífskraftur og hugrekki



6 Fimmtudagur 21. JANÚAR 2016

Ísafjörður hefur í gegnum tíð-
ina oft laðað til sín ævintýrafólk. 
Fólk sem lifað hefur ævintýra-
legu lífi víða um heim og virðist 
svo finna rætur á milli fjallanna 
blárra, á stað sem manni dettur 
kannski ekki fyrst til hugar að 
laði til sín flökkugeitur. En það er 
eitthvað – þetta aðdráttarafl hins 
stórbrotna landslags og samhenta 
samfélagsins sem hér lifir. 

Vaida Bražiūnaitė er ein þeirra 
sem hinar vestfirsku sírenur 
hafa sungið til sín. Litháesk að 
uppruna, með meistaragráðu í 
sjónrænni mannfræði frá Trom-
sö. Listræn, ljóðelsk og ljúf. 
Mamma Kára Vakaris 8 mánaða 
gleðigjafa með nafn sem út-
leggja má sem Vestan-vindur og 
eignkona Hauks Sigurðssonar, 
ævintýramanns með meiru. Þau 
hafa búið sér huggulegt heimili 
við Silfurgötu í húsinu sem oft 
gengur undir nafninu Félagsbak-
aríið meðal heimamanna. 

Fyrstu æviárin 
í Sovétríkjunum 

Vaida er fædd og uppalin í 
borginni Utena í Litháen þar 
sem hún bjó fyrstu 19 æviárin, 
hún er í miðjunni af þremur 
systrum, fædd árið 1986 í gömlu 
Sovétríkjunum. 

„Ég fæddist í Sovétríkjunum 
og þá var allt önnur stemning 
í Litháen en er í dag. Ég á sjálf 
minningar um lífið eins og það 
var á tímum Sovétríkjanna. Ég 
man eftir að bíða í röð til að 

fá úthlutað mat. Oftast komu 
bílar í hverfin og við fórum 
með matarmiða til að fá okkar 
úthlutun. Við biðum eftir að fá 
hluti eins og brauð, hveiti og 
einfalda matvöru. Stundum var 
það þannig að við þurftum frá 
að hverfa án þess að fá neitt, því 
maturinn var einfaldlega búinn. 
Það var þannig að allir áttu að 
fá samskonar skammta. Ég man 
tilfinninguna vel, að standa í röð-
inni með fjölskyldunni minni.“ 

Ég var 5 ára þegar Sovétrík-
in liðu undir lok og það urðu 
gífurlegar breytingar á lífinu í 
Litháen. Það snerti margar fjöl-
skyldu illa, þar á meðal mína. 
Þegar Sovétríkin voru og hétu þá 
voru allir með vinnu og allir áttu 
sinn stað og sína stöðu í samfé-
laginu. Með falli Sovétríkjanna 
hrundi allt kerfið. Sumir héldu 
áfram því sem þeir höfðu verið að 
gera, en margir misstu vinnuna, 
þar á meðal pabbi minn. Hann 
ákvað þá að söðla um og opna 
verslun og ferðaðist til fyrrum 
Júgóslavíu þar sem hann keypti 
alls kyns hluti líkt og leikföng 
og tannkrem og föt, sígarettur 
og súkkulaði til að selja. Við 
ræktuðum líka rósir, jarðaber 
og kartöflur

Ég og systir mín sem er fjórum 
árum eldri en ég vorum sendar á 
markaðinn til að selja varninginn, 
svo að ég er þaulvanur sölumaður 
frá 5 ára aldri. Foreldrar mínir 
þurftu alltaf að vinna mikið, 
voru kannski í 2–3 störfum og 

við þurftum að hjálpa til og ekki 
nóg með það heldur vorum við 
þarna einar. Það er mjög skrýtið 
til þess að hugsa að við höfum 
verið þarna yfir sölunni, bara 
litlar stelpur að gera reikninga og 
selja sígarettur. Það eru breyttir 
tímar, ég get ekki séð að svona 
myndi gerast í dag. 

Við unnum ekki bara í búðinni 
heldur unnum við líka mikið í 
grænmetis- og rósagörðunum. 
Aðallega við að tína arfa og 
illgresi sem var talsvert púl. 
Okkur systrunum fannst þetta 
hundleiðinlegt og ég hugsaði 
með mér að ég myndi ekki rækta 
nokkurn skapaðan hlut í fram-
tíðinni, en það er svo skondið 
hvernig það er farið að sækja á 
mig og núna langar mig til að 
eignast stóran grænmetisgarð 
þar sem ég get ræktað helling af 
grænmeti. Þetta er eitthvað sem 
hefur verið ræktað inn í ræturnar 
á mér greinilega. 

Áhugasamur nemandi
Vaida var mjög virk í félags-

starfi öll sín grunn- og mennta-
skólaár. Hún til að mynda var 
strax mikið í að skrifa og fór ung 
að vinna að skólablaðinu þar sem 
hún var á endanum ritstjóri. Hún 
var líka í ljóðaklúbbi, þar sem 
félagarnir sömdu ljóð og fluttu 
bæði í Utena sem og víðsvegar 
um Litháen. Hún var í skapandi 
upplestrarklúbbi og leiklistar-
starfi. Hún segir að tungumál 
og tjáning hafi snemma höfðað 

mjög sterkt til hennar, sem og að 
skrifa og lesa. Þegar menntaskóla 
sleppti segir Vaida að tíðarandinn 
hafi verið slíkur að það hafi ekki 
verið nokkur spurning önnur en 
að halda áfram að læra, þannig 
sé það í Litháen, einungis þeir 
sem búi við mikla ógæfu sæki 
sér ekki æðri menntun.

„Ég held að Litháen sé á toppn-
um í Evrópu yfir fólk með flestar 
háskólagráður. Ég held að það sé 
ekki endilega til marks um gáfur 
þjóðarinnar heldur gefi meiri 
mynd af samfélagsgerð sem ýtir 
fólki í átt til menntunar. Í Litháen 
getur þú fundið fólk með nokkrar 
háskólagráður sem vinnur við 
ræstingar. Ég myndi segja að 
þetta væri algjör andstaða við 
Ísland þar sem fólk getur verið 
án stúdentsprófs en samt verið í 
góðum stöðum með góðan feril. 
Háskólapróf skipti gífurlega 
miklu máli og fyrr á tímum var 
talsvert svartamarkaðsbrask með 
háskólagráður

Allir eru í námi og það getur 
verið talsverð samkeppni um að 
komast inn á vissar námsbrautir. 
Vaida segir að hugur hennar 
hafi alltaf staðið til að nema 
blaðamennsku. Fagið hefur notið 
mikillar hylli og samkeppnin afar 
mikil um að komast inn í námið 
við háskólann í Vilnius. Reyndar 
hafi vinir hennar og fjölskylda 
viljað sjá hana fara á aðrar brautir 
þar sem blaðamennskan á þess-
um tíma var bæði afar ferhyrnd 
og einkenndist af mikilli hörku. Á 

endanum varð það svo að Vaida 
lagði stund á  samskiptafræði 
(communication studies) með  
áherslu á bókasafnsfræði og 
menningarstjórnun

Norðurslóðaáhugi 
kviknar í Finnlandi

Námið var fjögur ár og skil-
aði bakkalárgráðu. Einn vetur 
í náminu varði Vaida í norður-
Finnlandi sem skiptinemi og 
hún segir að við dvölina þar hafi 
áhuginn á lífinu á norrænum 
slóðum fyrst vaknað. 

„Þetta var talsvert ólíkt því sem 
ég hafði átt að venjast í Litháen 
og ég var alveg heilluð. Veturinn 
var virkilega kaldur með frosti 
oft á bilinu 25–30 gráður, en 
samt sem áður hjóluðu flestir 
þá 10 kílómetra sem voru frá 
heimavistinni í skólann. Þegar 
við komum aftur til baka að 
skóladegi loknum þá fórum við í 
sána. Ég fór í sánu á hverjum degi 
á meðan ég bjó þarna, ég elskaði 
að upplifa þessa öfga á milli 
kulda og hita og mér fannst alveg 
frábært hvað var mikið hægt að 
gera utandyra að vetrarlagi – eins 
og að synda í ísilögðum vötnum

Ég var alveg vön snjó frá 
Lithaén, en þegar það snjóaði 
þar, þá vorum við bara inni – 
allavega í minni fjölskyldu. Ég 
verð stundum alveg undrandi 
hversu mikið hefur breyst á 
skömmum tíma í Litháen, bara 
á síðustu fimm árum virðast 
augu fólks hafa opnast fyrir 

Frá Litháen til 
Ísafjarðar 
Vaida Bražiūnaitė
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fjölmörgum möguleikum, sem 
ég held að komi að stórum hluta 
frá Norðurlöndum, fólk er í 
stórauknum mæli farið að fara á 
skíði og margir eru á hjólum. Ég 
held að með aukinni dvöl Litháa 
í útlöndum þá hafi þetta breyst 
og augun opnast fyrir hvað það 
er hægt að gera margt utandyra.“

Vaida segir að einhvernvegin 
hafi það tekið Litháen mun lengri 
tíma en vænst var að verða land 
eftir Sovétríkin. „Það var eins og 
við hefðum frosið af ótta við þá 
ábyrgð að verða sjálfstæð, við 
vorum auðvitað kúguð þjóð. Öll 
mín uppvaxtarár var það þannig, 
en síðan hafa breytingarnar verið 
hraðar. Það er eins og landið hafi 
skyndilega tekið við sér og stefni 
þöndum seglum að því að vera 
sjálfstætt í raun og í takti við 
það sem er að gerast í Evrópu 
almennt. Ég náttúrulega flutti 
skömmu eftir að við fórum í 
Evrópusambandið, þannig að ég 
hef kannski ekki haft svo mikið 
að segja af Litháen nútímans. 
Litháen í dag er mjög áhugavert 
land og þar er miklu meira í gangi 
en var bara fyrir örfáum árum.“

Í Finnlandi kynntist ég mikið 
af skemmtilegu fólki sem var 
svipað þenkjandi og ég og ég 
upplifði mikla frelsistilfinningu 
og fannst í fyrsta sinn á ævinni 

að ég gæti hreinlega bara gert það 
sem mig lysti. Ég fór til dæmis 
með vinum mínum í ferðalag á 
puttanum um Evrópu. Ég kynnt-
ist nýjum listheimum, þar sem 
margir vina minna voru listrænt 
þenkjandi, sá nýjar tegundir af 
myndum og kynntist nýrri tónlist. 
Í Finnlandi sá ég heimildar-
myndina Heima um Sigur Rós og 
heillaðist gjörsamlega af henni. 
Mig langaði að fara að vinna sem 
sjálfboðaliði eftir að námi lyki 
og meðal annars kom til greina 
að vinna fyrir Seeds samtökin á 
Íslandi, hugmynd sem kannski 
hefði ekki kviknað nema fyrir 
tilstuðlan myndarinnar. 

Svo fór ég aftur til Vilnius og 
kláraði BA-námið og meðan ég 
var að klára hafði systir mín, sem 
þá var búsett í Osló samband 
við mig og sagðist hafa séð 
auglýsingu um sumarnám í fjöl-
miðlafræðum á vegum Oslóarhá-
skóla. Ég fékk styrk til að stunda 
þetta þriggja mánaða intensíva 
nám og þarna hélt ég áfram 
vegferð minni sem háskólanemi. 
Þetta var alveg frábært og námið 
og tíminn í Osló einkenndist af 
miklum gæðum. Mér fannst þetta 
alveg frábært og ég fann og sá 
hversu fullkomið norska kerfið 
er. Ég var ekki í nokkrum vafa 
um að ég vildi fara í mastersnám 
í Noregi. 

Sumarskólanum eru valin 
mismunandi þemu frá ári til árs 
og í þetta sinn var áherslan á 
heimildamyndagerð. Svo stór 
hluti af náminu var að horfa á og 
greina heimildarmyndir. Ég fékk 
svo mikinn áhuga á heimilda-
myndagerð og velti fyrir mér að 
finna nám sem sameinaði þennan 
nýja áhuga minn og áhugann fyrir 
menningu. Ég bar þetta undir 
prófessorinn minn og hann benti 
mér á að það væri eiginlega bara 
tveir skólar sem kæmu til greina, 
annaðhvort væri það að fara í 
fjölmiðlafræði í Osló eða fara til 
Tromsö þar sem boðið var upp 
á nám í sjónrænni mannfræði.“

Árið 2008 í miðju efnahags-
hruni kláraði Vaida námið við 
háskólann í Vilnius. Hún hafði 
verið að vinna með skólanum 
við viðskiptaháskóla í Vilnius, 

þar var hún aðstoðarmaður við 
skipulagningu á skapandi nám-
skeiðum fyrir fólk í viðskiptum. 
eins og í leiðtogafærni, sköpun 
og mælskulist. Einnig vann hún 
á skandinavíska bókasafninu í 
Vilnius. 

Hún var ein af þeim heppnu 
sem bauðst að halda áfram 
í starfi, en fjölmargir misstu 
vinnuna þegar að þrengdi að. 
„Mig langaði ekki að halda 
áfram. Þetta virkaði allt svo órétt-
látt. Flestir misstu vinnuna og 
við unnum fyrir lúsarlaun. Mjög 
margir höfðu tekið hluta af námi 
sínu í útlöndum og kynnst þannig 
öðrum menningarheimum og 
öðrum aðstæðum, þannig að 
fólk flutti í stórum stíl til annarra 
landa til náms eða breyttra lífs-
kjara. Allavega varð ég mikið 
vör við það í mínum vinahring.“ 
Svo Vaida hélt aftur til Noregs.

Eiginmannsefnið fannst í sjón
rænni mannfræði í Tromsö
Námið í Tromsö varð ofan 

á hjá Vaidu. Ákvörðun hennar 
var á margan hátt örlagarík, en í 

í viðbótarnám og Vaida hlær að 
því hvernig lífið virtist stöðugt 
vera að senda hana í meira og 
meira nám. Allt gekk þetta eftir 
og hóf hún nám haustið 2010. 

„Ég var strax komin á fullt í 
allskonar tómstunda- og sjálf-
boðaliðastörf eftir að ég kom til 
Tromsö. Til dæmis í vinnu við 
heimildamyndahátíð, sem hefur 
nýst mér allar götur síðan. Mér 
fannst Tromsö æðisleg. Það er 
einhvernvegin þannig í Tromsö 
að allt virðist koma til manns 
án áreynslu og borgin er mikill 
suðupottur, kannski ekki af 
ástæðulausu sem hún er kölluð 
París norðursins.“ segir Vaida 
og brosir – og Vestfirðingar sem 
héldu að það væri Flateyri!

„Það er mjög mikið um bæði 
mennta- og menningarviðburði 
í Tromsö og einnig er mikið um 
útivist og hlutum henni tengdum. 
Allt er við túnfótinn, svoldið 
eins og á Ísafirði. Þegar ég kom 
hingað fyrst sagði ég að þetta 
væri eins og pínku-ponsu útgáfa 
af Tromsö.“

Lokaverkefni Vaidu við skól-
ann var um norska  rokkhljóm-
sveit í Litháen. Hún fylgdi þeim 
eftir um hríð í tökum, sumarið 
eftir fyrsta árið í skólanum. Efnið 
skyldi svo notað í lokaverkefnið. 
Heimildarmynd í fullri lengd 
og MA-ritgerð. Ekki voru þau 
alveg samstíga þegar að líða tók 
á vinnslu verksins og þegar Vaida 
neitaði að beygja sig undir allar 
þær fjölmörgu breytingartillögur 
sem hljómsveitarmeðlimir höfðu 
við verkið endaði það svo að þeir 
fengu á myndina lögbann. Þetta 
hafði talsverð áhrif á Vaidu og 
segist hún vera hálfhrædd við 
að fara út í fleiri verkefni af 
þessum toga. 

„Mér leið lengi illa út af þessu 
og ég var alveg miður mín þegar 
allir bekkjarfélagar mínir voru 
á ferðalögum á hinar og þessar 
kvikmyndahátíðir með afrakstur-
inn úr náminu og ég gat ekkert 
gert við mína mynd, en bæði 
hún og ritgerðin mín fengu góða 
dóma. Mér fannst þetta mjög 
óréttlátt og þetta hefur haft á mig 
mikil áhrif, en ég þarf að minna 
mig á að ég get gert þetta og þarf 
bara að finna hugrekkið til að fara 
af stað aftur.“

Námið tók í heildina þrjú ár, 
með hléum en bæði Vaida og 
Haukur voru í ýmsum verkefnum 
meðfram náminu og tóku því 
auka ár í að klára. 

„Við klárum að vori 2013 og 
komum til Íslands. Haukur hafði 
verið hér öll sumur í náminu 
að vinna, en ég hafði verið í 
verkefnum annarsstaðar. Við 
ætluðum fyrst bara að vera hér 
sumarlangt. Höfðum bara leigt 
út herbergið okkar í Tromö yfir 
sumarið og hugmyndin var að 
fara þangað aftur um haustið og 
hefja líf okkar sem fullorðnir 
sjálfstæðir einstaklingar, en ekki 
sem nemar.“

Við komum hingað og flutt-

um í Albertshús, hús langalan-
gömmu Hauks. Hann var á fullu 
að vinna í ferðabransanum og 
var mikið í burtu. Ég fékk vinnu 
á Hótel Ísafirði og var mikið ein, 
eða með fjölskyldu Hauks, sem 
var virkilega frábær og hjálpsöm. 
Ég naut þessa tíma innilega. Við 
höfðum varið svo miklum tíma 
fjarri fjölskyldum okkar og mér 
fannst ég strax vera hluti af 
þessari fjölskyldu. Þarna vaknaði 
sú hugmynd að kannski ættum 
við að flytja hingað, vera hluti af 
fjölskyldu. Þó við ættum frábæra 
vini úti þá var það einhvernvegin 
ekki sama og vera umkringdur 
fjölskyldu.“

Sinn er siðurinn í hverju landi 
og Vaida segir að það hafi tekið 
hana smá tíma að venjast einni 
birtingarmynd frelsisins á Vest-
fjörðum. „Ég man að ég var alveg 
skelfingu lostin að vera í ólæstu 
húsi öllum stundum, ég átti ekki 
að venjast slíku þaðan sem ég 
kem. Húsið hafði bara alltaf 
verið ólæst og þannig átti það 
að vera. Ég var alveg í sjokki og 
þorði varla að vera í húsinu fyrst 
eftir að ég kom, þegar ég var þar 
náði ég stundum ekki að hugsa 
annað en um ólæstu hurðina. En 
þessir hlutir eru fljótir að venjast 
og nú þarf ég stöðugt að minna 
mig á að læsa öllu þegar ég fer 
út til Litháen.“ 

Mongólsk jurta fyrsta 
heimilið á Íslandi

Undir lok sumars 2013 kom sú 
hugmynd upp að vera á Íslandi 
yfir veturinn og ekki bara eins og 
hvert annað fólk sem lítur oft ekki 
á kosti utan þeirra augljósu sem 
fela í sér hluti eins og fullbúna 
íbúð og bíl, heldur að hverfa aftur 
til einhverskonar róta og iðka 
eins fábrotinn lífsstíl og kostur 
var á. Þau ákváðu því að fram-
kvæma eins konar mannfræði 
rannsókn á sjálfum sér – og setja 
upp mongólska jurtu í Dýrafirði 
og búa þar yfir veturinn, en jurta 
er hringlaga tjald sem er algengur 
íbúðarkostur í Mongólíu. 

Um haustið fór Vaida til Spán-
ar að vinna á kvikmyndahátíð 
og fóru þau Haukur í bílferð frá 
Spáni til Tromsö þar sem þau 
gengu frá herberginu sínu og 
dótinu og héldu svo til Íslands 
þar sem þau hófu fullorðinslífið. 
Vaida segir að það hafi verið 
blendnar tilfinningar að yfirgefa 

sama námi var ljóshærður, ungur 
Íslendingur, Haukur Sigurðsson, 
sem nokkrum árum síðar varð 
eiginmaður Vaidu. Hún var ekki 
með mikinn mannfræðibakgrunn 
úr fyrra námi, svo til að vera 
gjaldgeng þurfti hún að nema 
um stund með þeim sem voru á 
undan henni í náminu og skila inn 
verkefnum. Í þetta fór um hálft ár 

Vaida með foreldrum sínum 
og eldri systur um það leiti 

er Litháen öðlaðist sjálfstæði.

Við námið í sjónrænu mann-
fræðinni.

Litháísk jól með foreldrum sínum, systrum og mági.

Í skiptinámi í Finnlandi.
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Tromsö. Að hluta til hraus henni 
hugur við tilhugsunina að setja 
sig algerlega inn í nýtt kerfi og 
nýjan lífsstíl, rétt þegar henni 
fannst hún vera að ná tökunum á 
því öllu saman í Tromsö. Hún var 
því ögn leið þegar þau héldu af 
stað til Íslands, en það varði ekki 
lengi því á leiðinni ákváðu þau 
að heimsækja Lofoten sem hafði 
verið draumur hjá þeim – og þar 
bað Haukur um hönd hennar. 

„Þetta var ótrúlega mögnuð 
stund og kom mér gjörsamlega 
í opna skjöldu. Ég hafði fram til 
þessa aldrei hugsað um mig sem 
manneskju sem myndi einhvern 
tíman ganga í hjónaband – aldrei. 
Ekki hafði ég heldur hugsað 
Hauk í þeirri stöðu. Við vorum 
ung og frjáls og mér hafði ekki 
hugkvæmst að við myndum 
kannski stofna til fjölskyldu. Ég 
sá okkur alveg fyrir mér saman 
– en ekki brúðkaup.

Ég sagði samt auðvitað já og 
á sömu stundu leið mér svo inni-

lega vel, þetta var eitthvað svo 
rétt. Það var eins og púsl fallið á 
réttan stað inni í mér.“

Þau komu svo til Íslands þar 
sem mikil vinna beið þeirra við 
að koma sér upp hinum nýju 
heimkynnum – bókstaflega. 

„Í vikunni eftir að við komum 
til Íslands fórum við að undir-
búa að koma upp jurtunni. Við 
fundum henni stað í Dýrafirði 
og unnum hörðum höndum. Við 
fórum heldur seint af stað í árinu 
þannig að það var orðið kalt og 
þegar við vorum að grafa fyrir 
undirstöðurnar þá var jarðveg-
urinn frosinn, svo vinnan varð 
þyngri en ellegar. Á sama tíma 
hjálpuðum við vini okkar að 
rífa niður skemmu þar sem við 
fengum fjalir til að nota í gólfið 
sem og eldivið til vetrarins. 
Við upphaf vetrar, í enduðum 
nóvember var allt klárt og við 
fluttum inn.“

Hvernig var að búa við þessar 
aðstæður?

„Það var alveg dásamlegt. Ég 
held að allir sem búi við nútíma-
þægindi hefðu mjög gott af því að 
prófa þetta. Hlutir eins og að elda, 
þrífa og vaska upp, sem í daglegu 
lífi við aðstæðurnar eins og þær 
eru hjá flestum tekur ekki langan 
tíma og við missum einhvernveg-
in samhengið í því hvernig þessir 
hlutir virka. En þarna þurftum við 
að gefa öllu tíma og raunverulega 
finna hvert einasta skref í ferlinu. 
Þetta tímabil var eins og löng 
hugleiðsla. Þar sem við raunveru-
lega komumst í tengingu við það 
að lifa. Við vöknuðum, kveiktum 
upp í kamínunni, sóttum vatn út 
í á fyrir kaffið og til daglegra 
þarfa. Bara það að hella upp á 
morgunkaffið tók allt að tveimur 
klukkustundum. Við þurftum að 
finna út úr alls kyns hlutum, passa 
reglulega upp á að tjaldið okkar 
væri vindhelt. Þetta var sennilega 
meira í líkingu við lifnaðarhætti 
sem fólk fyrri tíma tengir við en 
fólk almennt í dag. 

Það er eitt sem mig langar 
að nefna. Ég hefði aldrei getað 
trúað því að fólk gæti verið eins 
hjálplegt og ég komst að raun 
um þegar við vorum að byggja 
jurtuna. Það voru allir boðnir og 
búnir að hjálpa og liðsinna okkur 
á allan máta. Við hefðum aldrei 
klárað þetta nema af því að við 
ákváðum að gera þetta á Íslandi, 
við hefðum hvorki getað gert 
þetta í Noregi né Litháen.

Kannski er þessi staður mun 
minni en ég hef átt að venjast og 
það koma alveg upp stundir þar 
sem ég upplifi mig einangraða, 
kannski út af veðrinu eða því að 
ég sé fjarri fjölskyldu minni. En 
hér er gífurlega sterkt samfélag 
og ég fann svo vel fyrir því í þessu 
ferli hvað ég var boðin velkomin 
inn í samfélagið.“

Heldurðu að þessi samfélags-
tegund sé sérstök fyrir Ísland?

„Já ég held að þetta sé alveg 
sér-íslenskt. Til dæmis í Litháen, 
þar er fjölskyldan mín, við 
systurnar og foreldrarnir. Svo eru 
ekkert sérstaklega mikil tengsl 
við aðra fjölskyldumeðlimi, svo 
ég nefni nú ekki samfélagið í 
kring, en hér virðist samfélagið 
vera einstaklega sterkt og sérlega 
vinalegt – svo mér finnst það bara 
eins og ein stór fjölskylda. 

Vaida og Haukur bjuggu í jurt-
unni í ár og á meðan þau bjuggu 
þar tóku þau þátt í samfélaginu 
á Þingeyri handan við fjallið. 
Vaida vann um tíma á leikskólan-
um og þar sem þau höfðu ekkert 
bað voru þau dugleg við að fara 
í sundlaugina á Þingeyri, en stór 
liður í félagslífi heimamanna er 
að hittast í lauginni á virkum 
morgnum. „Mér leiddist ögn, 
svo ég ákvað að fara að vinna 
á leikskólanum á Þingeyri. Það 
var alveg frábært og krakkarnir 
svo skemmtilegir, ég gekk þar 
iðulega undir nafninu „tjaldkon-
an“ og á hverjum morgni þegar 
ég mætti til vinnu angandi af 
eldiviði fékk ég iðulega sömu 

spurningu „Hvar áttu heima?“  
Svo var yndislegt að fá að vera 
hluti af sundlaugarklúbbnum og 
margir vina okkar þaðan komu í 
heimsókn í jurtuna.“

Brúðkaup í Litháen
Haustið sem Vaida og Haukur 

bjuggu í jurtunni, gengu þau í 
hjónband. Þau buðu vinum og 
vandamönnum að verja með 
sér helgi í Litháen þar sem þau 
höfðu fundið kjörinn stað fyrir 
brúð kaupið – yfirgefinn epla-
garð. „Við vorum alveg á því að 
við vildum hafa brúðkaupið yfir 
heila helgi, þar sem fólk kæmi 
saman og ætti góðar stund ir 
utandyra við hluti á borð við 
ratleiki eða sundspretti og kanóa-

myndu þau safnast saman í epla-
garði þar sem athöfnin fór fram 
og blómvendirnir þeirra myndu 
vera notaðir í brúðarvöndinn. 

Ég vona að þau hafi nú fyrir-
gefið okkur að láta þau taka þátt í 
brúðkaupinu í jogginggöllunum, 
en okkur langaði að þetta yrði 
eins frjálslegt og kostur var á. Það 
var svo yndislegt að það þurfti 
enginn að passa upp á fötin, fólk 
gat bara fengið sér sæti á jörðinni 
án þess að hugsa út í það og gætt 
sér á eplum og kampavíni. Það 
var alveg yndislegt að sjá upplitið 
á þeim þegar þau komu í epla-
lundinn og áttuðu sig á að þau 
voru í raun mætt í brúðkaupið.“ 

Erfitt tungumál 

siglingar á vatninu. Við sáum 
ekki fyrir okkur sitjandi veislu 
og á brúðkaupsdaginn má segja 
að við höfum platað gesti okkar 
aðeins, þar sem allir héldu að 
athöfnin yrði seinni partinn og 
að þau fengju færi á að klæða 
sig upp á. Við sendum fólkið í 
langan ratleik, þar sem það átti 
að gera alls kyns skapandi og 
skemmtilega hluti utandyra, eins 
og að gera blómvendi og bók til 
okkar. Þau vissu ekki að í lokin 

Litháar eru annar stærsti inn-
flytjendahópurinn á Íslandi og 
Vaida segir að það hafi komið 
sér á óvart þegar hún heyrði 
það fyrst og það er enn að koma 
henni á óvart þar sem hún geti 
talið á fingrum annarrar handar 
þá Litháa sem hún hefur kynnst 
á Íslandi og telur hópinn talsvert 
falinn. 

Fólk af erlendu bergi sem kýs 
að setjast að á Íslandi er margt 
sammála um að það geti verið 

Eplatré eru afar algeng í Litháen. 

Vaida og Haukur á brúðkaupsdag.
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Greiðendur fasteiGnaGjalda 
athuGið!

Álagningarseðill fasteignagjalda 2015 
verður ekki sendur út á pappírsformi. 
Greiðendur geta flett honum upp á vefsíð-
unni www.island.is eða með því að smella á 
hnappinn „Bæjardyr - reikningar“ á forsíðu 
heimasíðu Ísafjarðarbæjar. Nánari leið-
beiningar um innskráningu má fá með því 
að smella á hnappinn „Álagning fasteigna-
gjalda“ hægra megin á forsíðu heimasíðu 
Ísafjarðarbæjar, www.isafjordur.is.
Seðillinn verður þó sendur til íbúa sem 
fæddir eru 1946 og fyrr. Þá er hægt að óska 
eftir að fá seðilinn sendan á pappírsformi 
með því að senda tölvupóst á innheimta@
isafjordur.is eða hringja í síma 450 8000. 
Athygli skal vakin á að ekki er veittur stað-
greiðsluafsláttur í ár. Opnað hefur verið 
fyrir umsóknir félaga og félagasamtaka 
um styrk til greiðslu á fasteignagjöldum. 
Styrkurinn er að hámarki 130.000 krónur 
og skal umsóknum skilað fyrir lok febrú-
ar. Umsóknareyðublöð má nálgast á vef 
Ísafjarðarbæjar eða á bæjarskrifstofunni, 
Hafnarstræti 1. Opnað hefur verið fyrir 
umsókn um lækkun á fasteignaskatti til 
elli- og örorkulífeyrisþega. Umsóknir 
vegna fráfalls maka á árinu 2015 skal skilað 
fyrir lok febrúar. Umsóknareyðublöð fást 
á vef Ísafjarðarbæjar eða á bæjarskrifstof-
unni, Hafnarstræti 1.

afar erfitt að koma sér inn í tungu-
málið. Vaida samsinnir því og 
segist virkilega hafa lagt sig fram 
um að komast inn í íslenskuna en 
það geti sannarlega tekið á og í 
aðstæðum þar sem einungis sé 
töluð íslenska sé hún oft dottin 
út í miðjum samræðum.

„Ég er mjög skapandi á minni 
eigin tungu og ég finn hvernig 
það getur verið hamlandi að 
geta ekki notað móðurmálið. Það 
er náttúrulega kominn svolítill 
tími síðan ég fór frá Litháen 
til náms í öðrum löndum og ég 
fann strax fyrir því hversu mikið 
erfiðara það gat verið að vera 
skapandi á öðrum tungumálum. 
Það er erfitt að ná fullkomnun á 
annarri tungu en móðurmálinu og 
það getur verið svo erfitt að ná 
dýpt og finna leiðir til að miðla 
merkingu.“

Litháeska er erfitt tungumál. 
Að sögn Vaidu ströggla innfædd-
ir jafnvel við flókna málfræðina. 
Hún segir að henni hafi ekkert 
veist sérlega auðvelt að læra 
önnur tungumál, en þó talar hún 
reiprennandi ensku og norsku. 
Hún segir íslenskuna þó vera 
sérstaklega erfiða viðfangs.

„Þegar ég held að ég sé búin 
að ná einhverju þá kemur iðulega 
í ljós að ég er ekki með rétta 
beygingu, eða rétta endingu. 
Þetta er svo óumræðanlega 
flókið, allar þessar endalausu 

breytingar. Þetta gerir það svo að 
verkum að ég verð feimin við að 
tala, en ég er viss um að ég næ 
þessu.“ Vaida segist aðeins hafa 
horft á þættina Rætur sem verið 
er að sýna á RÚV um þessar 
mundir og hún segir frábært að 
sjá hversu góða íslensku fólkið 
þar tali og hún segir það stappa í 
sig stálinu og sannfæra hana enn 
frekar um að hún nái þessu einn 
góðan veðurdag. 

Hlutirnir þurftu að gerast afar 
hratt og Vaida segir að hún hefði 
kannski viljað hafa lengri tíma 
til að gera það sem þurfti að 
gera, en allt gekk að óskum og 
segir hún þetta hafa verið mikið 
lærdómsferli og sem hafi kennt 
henni mikið sem nýtist án efa í 
verkefnum framtíðarinnar.

Þrenn sett tveggja vestfirskra 
listamanna hélt utan til þátttöku 
í þremur ólíkum vinnustofum á 

og einn hópur vinnur með. Þrír 
hópanna unnu í Litháen en einn 
mun vinna á Þingeyri og hefst 
sú vinnustofa undir lok janúar-
mánaðar undir yfirskriftinni Gáð 
til veðurs. En titillinn er vel við 
hæfi að sögn Vaidu sem segist 
aldrei hafa upplifað eins mikil 
áhrif veðurs og á Íslandi, þó hafi 
hún búið á mun kaldari stöðum 
en hér – engum eins veðrasömum 
og Vestfjörðum þó.

Samhliða mánaðarlöngu 
vinnu stofunni, munu hinir þrír 
hóp arnir koma til skemmri dvalar 
á Þingeyri. Í það heila munu 13 
litháískir listamenn koma til 
Þingeyrar og fjórar vikur í röð 
verða opnaðar ólíkar sýningar 
á verkum listamannanna. Svo 
það verður nóg um að vera í 
þingeyrsku listalífi í janúar og 
febrúar. 

Marga dreymir eflaust um 
lífsstíl þar sem frelsi til athafna 
og ferðalaga ræður ríkjum en 
sjá ekki að það sé fær vegur 
þegar skyldur fullorðinslífsins 
virðast binda í báða skó. Vaida 
segir að þau hafi tekið meðvitaða 

ákvörðun um að láta barneignir 
og það að eiga heimili á vísum 
stað ekki aftra sér í að lifa lífi 
sínu að vild. Þau kjósi að hafa 
litla yfirbyggingu yfir eigin lífi, 
þau eigi til að mynda íbúð í stað 
einbýlishúss og vinni og spari 
pening þegar þau eru heima við. 

Það hafi að sjálfssögðu breytt 
lífinu talsvert að eignast Kára, en 
þó ekki svo mjög að hinn ungi 
drengur hefur þegar prófað að 
búa í húsbíl hluta af stuttri æfi 
og ferðast víða. Ekki sér fyrir 
endann á ferðalögum hans því 
fjölskyldan stefnir á ferðaár í 
ár. Þar sem fyrsta stopp í vor 
verður Brasilía og svo mun litla 
fjölskyldan leggja upp í ferðalag 
í haust þar sem keyrt verður þvert 
yfir Bandaríki norður-Ameríku á 
húsbíl. Óhætt er að segja að það 
verður spennandi að fylgjast með 
því hverju Vaida kann að taka 
sér fyrir hendur í framtíðinni og 
Ísafjörður heppinn að fá slíka 
konu í sitt blómlega samfélag. 

annska@bb.is

Vaida og Haukur sem á þess-
um tímapunkti voru einungis 

bekkjarsystkin í Tromsö.

Vaida gerir jóga utan við jurtuna í Dýrafirði.

Listavinnustofur í 
Litháen og á Íslandi

Vaida segir að hún hafi fljót-
lega eftir komuna til Íslands farið 
að upphugsa leiðir til að koma á 
einhverslags listrænu samstarfi á 
milli Íslands og Litháen. Í einni 
heimsókninni til Litháen frétti 
hún af möguleikanum á slíku 
samstarfi í gegnum vinkonu 
sína og gekk í verkið. Verkefnið 
var Evrópuverkefni undir hatti 
EEA Grants, sem styrkir sam-
starfsverkefni Íslands, Noregs 
og Lictenstein við Evrópusam-
bandslöndin. Upphafsaðili að 
verkinu var listavinnustofa í 
litlum bæ rétt utan við Utena, Ut-
ena Art residency: Þau leituðuð 
samstarfsaðila fyrir verkefni 
sem þau höfðu hlotið styrk til að 
framkvæma. Vaida sá sér leik á 
borði og taldi tilvalið að efna til 
vestfirsks samstarfs og fékk ný-
stofnaða listamannavinnustofu 
Simbahallarinnar á Þingeyri 
með sér. 

Við pönnukökugerð í jurt-
unni.

síðasta ári. Þeir dvöldu á vinnu-
stofunni í Leliunai mánaðarlangt 
og deildu list sinni á samsýning-
um með litháesku þátttakendun-
um, en í hverjum hópi voru auk 
Íslendinganna fjórir Litháar. 
Einnig héldu listamennirnir 
námskeið með heimamönnum í 
sinni grein.

Yfirheiti verkefnisins er Quest-
ion  ing arts. Sem er svo skipt nið-
ur í fjögur ólík þemu sem hver 
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VEFJA KLÁRA AFBROT SNJÁLDUR ÓBEIT

LOKKA

LETUR-
TÁKN

FUGL

NAFNGIFT

HELSKÝ

NÚNA

TRÚAR-
BRÖGÐ

PLANTA TVEIR 
EINS

ÁTT

FLAN

DÁLÍTIÐ

SKÁR

FLEKKA

ÚTUNGUN

STJÓRN-
PALLUR

ARR
DUGLEGUR FLOKKAPIRRA

LOFTNET

HÁ
GETA

RIFTUN

SKYNFÆRI

SPREIA

GALDRA-
KVENDI

BERIST 
TIL

TAMNING

TIND

SPRIKL

NOKKRIR
NÆRA

SLITNA

BAND

NEF

KULNA

HVÆS

TVEIR EINS

GYÐJA

GORTA

TVEIR EINS

TVEIR EINS

AÐ BAKIFIMM-
HUNDRUÐ

MJÖG

HÓFDÝR

ÆSING

LALLA

TALAGEÐ

YNDIS

HLIÐ

HÁTTUR

ÓSKIPTAN

RANGL

SAUÐA-
ÞARI

KUSK

MÆLTI

YNDI

Krossgátan

Sportið í beinni...
fimmtudagur 21. janúar

10:00 Golf - European Tour
21:00 Golf - PGA Tour
föstudagur 22. janúar

10:00 Golf - European Tour
19:00 Keflavík - Njarðvík
21:00 Golf - PGA Tour

22:00 Dominoskörfuboltakv.
01:00 Tor Raptrs - Miami Heat

laugardagur 23. janúar
09:00 Golf - European Tour

12:35 Norwich City - Liverpool
14:50 Sunderl - AFC Brnemth
14:50 Cr. Palace - Tott. Hotsp.

14:50 WBA - Aston Villa
14:50 Watford - Newc. Utd

14:50 Man Utd - Southampton
14:50 Leicester C. - Stoke City

14:55 Málaga - Barcelona
17:20 W. Ham Utd - Man City

19:40 Empoli - AC Milan
21:00 Golf - PGA Tour

sunnudagur 24. janúar
08:30 Golf - European Tour

11:25 Fiorentina - Torino
13:20 Everton - Swansea City

13:55 Sampdoria - Napoli
15:50 Arsenal - Chelsea

19:25 Real Betis - Real Madrid
19:40 Juventus - Roma

19:55 NFL - NFC Champ
21:00 Golf - PGA Tour

23:30 NFL - AFC Champ
mánudagur 25. janúar
19:40 Burnley – Derby

22:00 Messan
þriðjudagur 26. janúar

19:40 Liverpool - Stoke City
miðvikudagur 27. janúar
11:00 Golf - European Tour

19:10 Haukar - Keflavík
19:40 Man City - Everton

Helgarveðrið 
Á föstudag:

Vestlæg eða breytileg átt, 
5-13 m/s. Rigning, slydda eða 
snjókoma A-til og hiti 0 til 5 
stig. Úrkomulítið V-til og hiti 

um frostmark.
Á laugardag:

Hæg suðlæg eða breytileg átt. 
Slydda eða snjókoma á köfl-

um SA- og A-lands, en annars 
úrkomulítið. Hiti kringum 

frostmark.
Á sunnudag:

Suðlæg átt með éljum V-til, 
en bjartviðri NA- og A-lands. 

Frost um mest allt land. 

Dagar Íslands
21. janúar1918: 

Mesta frost sem mælst hefur á 
Íslandi mældist á Grímsstöðum 

og í Möðrudal -38 °C.
22. janúar 1983: 

Tvö snjóflóð féllu á Patreksfirði. 
Fjórir fórust og margir misstu 

heimili sín.
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Lausn á síðustu krossgátu

Sudoku þrautir

FÍFLAST EINGÖNGU VÖRU-
MERKI RITLINGUR FLÝTIR

KELDAVÉL A B Y S S A
AÓHREINKA T A

SKILABOÐ

FLAT-
FÓTUR S M S

VVARKÁRNI A R FORFAÐIR

AFSPURN Á I
S A L U R DÝRKA

ÓTRYGGUR Í RÖÐ
STRIT

REIÐI-
HLJÓÐ A T SÝKING

OP S M I T

HROGN

ÍÍSBOR

I

F Ó T U R
BELTIS-
STAÐUR

BEITA M I T T ILÖPP

O T U R GLYRNA

MITT EIGIÐ A U G A UMSTANG GMARÐAR-
DÝR

R R ÚRKOMA

STÆKKA R E G N
UPPI-
STAÐA

ÓSKERT L Ó NTVEIR 
EINS

N Ú A
SPYRJA

STEIN-
TEGUND I N N A

PRÓF-
GRÁÐA

SÁ M ANUGGA

G R U G G
SLÆMA

SKART-
GRIPUR I L L A EFLA

R

K

VANGI

HITA

R

K

Á

I

SVALL

HRÓP

N

R

N

A

DRJÚPA

NÚMERA

L

L

L

E

SKÓLI

TVEIR EINS

K

F

A

GKNÆPA

Í

U

V

M

A

R

F

Ó

SKYLDI

ARÐA

T

Æ

PASTA

T

N

T

Ú

I

Ð

FISKA

L

U

A

FYRIRVAF

UM-
TURNUN

S

R

A

A

VIÐSKIPTI

TÍMABILS

S

S

P

A

A

L

NABBI

A

A

SKÍTUR

BLUND

R

T

Ð

A

A

ÐÁTT

SVERFA

BOTNFALL

Þjónustuauglýsingar

70 manns mættu á stofn-
fund íþróttafélagsins Vestra sem 
haldinn var á laugardag. Hjalti 
Karlsson var kjörinn formaður 
félagsins. „Mér fannst mjög já-
kvætt andrúmsloft á fundinum og 
hugur í fólki. Við fengum góða 
gjöf frá nafna okkar en Vestri 
ehf. færði okkur eina milljón 
króna að gjöf til að ýta félaginu 
úr vör, mjög höfðingleg gjöf frá 
nafna okkar,“ segir Hjalti. Auk 
hans voru kosin í stjórn þau Gísli 
Jón Hjaltason, Sigurður Jón 
Hreinsson, Guðfinna Hreiðars-
dóttir, Guðni Guðnason, Sólrún 
Geirsdóttir og Pétur Markan. 
Varastjórn skipa Jón Páll Hreins-
son og Anna Lind Ragnarsdóttir.

Hjalti segir að fyrir stjórninni 
liggi fyrir að vinna hratt og ör-
ugglega í því að finna merki og 
liti nýs félags. „Deildirnar eru 
að fara að huga að búningakaup-
um og þetta er með því fyrsta 
sem stjórnin þarf að vinna í,“ 
segir Hjalti. Fjórar deildir eru í 
félaginu, fótbolta-, blak-, körfu-
bolta- og sunddeild.

Stofnfélagar Vestra eru allir 
félagar og iðkendur í félögun-
um sem ákváðu að sameinast 
auk þess allir sem kjósa að 
ganga í Vestra fram að fyrsta 
aðalfundi félagsins. Hjalti bendir 
áhugasömum á að senda aðildar-
beiðni á netfangið hsv@hsv.is.

Það leið ekki sólarhringur frá 
stofnfundi Vestra fram að fyrstu 
leikjum félagsins. „Í gærmorgun 
tóku drengir í 7. flokki þátt í 
fótboltamóti í Keflavík og þeir 
kepptu undir merkjum Vestra og 
stóðu sig með prýði,“ segir Hjalti.

Vestri tekinn til starfa



Kynntu þér Toyota FLEX 
- nýja leið til að eignast Toyota bifreið

Lág
innborgun

Tryggt
framtíðarvirði

Fastar
mánaðargreiðslur

Nýr RAV4 markar upphaf nýrra tíma með kraftmikilli hybrid-útfærslu sem gerir hverja ökuferð að hljóðlátri 
ánægju. RAV4 Hybrid fæst bæði fjórhjóla- og framhjóladrifinn en auk þess býðst nýr RAV4 í dísil-útfærslu 
með framhjóladrifi. Glæsileikinn geislar af nýrri hönnun á stuðurum, ljósum og nýjum álfelgum. Bak við lipurt 
leðurstýri blasir við endurhannað mælaborð með stærri margmiðlunarskjá og upplýsingar á 4,2” TFT-skjá. 
Með 360° myndavél nýtur þú meira öryggis og skynjarar að aftan og framan meta fjarlægðina í öruggum 
akstri til móts við nýja tíma.  

Fáðu nánari upplýsingar á www.toyota.is
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RAV4 Hybrid: Verð frá 5.940.000 kr.
RAV4: Verð frá 4.990.000 kr.

NÝR RAV4 HYBRID
UPPHAF NÝRRA TÍMA

 5 ÁRA ÁBYRGÐ

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfossi 
Sími: 480-8000

     *Viðkomandi þarf að vera meðlimur í Icelandair Saga Club.
       Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er.
       Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur. Nánari upplýsingar hjá söluráðgjöfum.

VILDARPUNKTAR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM*


