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Segja má að Anna Sigríður Ólafsdóttir bindi
að mörguleyti bagga sína ekki sömu hnút-
um og samferðafólkið, og þó um leið
að hún bindi þá aðeins ögn skraut-
legar en hinir. Það eru vandaðir
hnútar og einfaldir um leið, eins og
ráða má af stílhreinum en um leið lífleg-
um húsakynnum sem hún deilir með eigin-
manninum Úlfi Þór Úlfarssyni kaupmanni og
syninum Fróða Erni.

Rætur og róleysi ÖnnskuSafnar póst-
kortum
Guðmundur Níelsson
málarameistari á Ísafirði er
safnaði af Guðs náð. Hann
safnar allskyns póstkortum
og munum tengdum hljóm-
sveitinni Rolling Stones.

– sjá bls. 14 og 15. – sjá bls. 12 og 13.

Metþátttaka var í  Fossavatnsgöngunni á Ísafirði . Keppendur voru alls 344 frá 15 þjóðlöndum.
Ljósm. Benedikt Hermannsson.

Fossavatnsgangan
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„Það verður stopp í tvo mán-
uði, það má ekkert veiða rækju
við Íslandsstrendur í tvo mán-
uði. Þetta er sú vitlausasta
stjórnun á fiskveiðum sem
möguleg er. Við munum lenda
í vandræðum þar sem við
getum ekki afgreitt vöru til
viðskiptavina okkar eins og
við höfum verið að gera. Þá
þurfum við að reyna að vinna
þá markaði aftur,“ segir Jón
Guðbjartsson hjá rækjuvinnsl-
unni Kampa á Ísafirði.

„Það hættu allir að veiða
rækju á Íslandi vegna þess
hvað það var dýrt að sækja
hana. Það voru ekki veidd
nema þúsund tonn á ári. Þegar
við keyptum togara og byrjuð-
um aftur árið 2007 þurftum við
að byrja aftur að vinna markaði
og hefja til vegs iðnað sem
hafði legið niðri nema með
aðkeyptri iðnaðarrækju,“ segir
hann.

„Það hefur verið okkar starf
að vinna þann markað aftur
undanfarin sex ár og nú er hætt

Vitlausasta
 stjórnun sem

möguleg er
við því að við töpum honum
fyrir það hversu stjórnin á
þessum veiðum er vitlaus.
Þarna kemur í ljós hvað kvóta-
setning til þeirra sem eru að
nota auðlindina, bæði til
vinnslu og veiða, skiptir miklu
máli fyrir markaðsetninguna.

Nú er spurningin hjá okkur
hvað við getum, því við gerð-
um ráð fyrir því að þetta gæti
gerst, hvað við getum gert til
að minnka skaðann. Við hljót-
um að vinna að því eftir bestu
getu næstu daga og vikur. Ég
fer að reyna að skammta kúnn-
unum mínum, þegar einhver
sendir okkur tölvupóst og
biður mig um að senda sér hitt
og þetta, þá drögum við úr því.
Við reynum svo að senda gám
í júlí, annan í ágúst, þá þurfum
við að segja að allt sé uppselt.
Þá óttast ég að kúnnarnir snúi
sér til Kanada eða skipti yfir í
heitsjávarrækju og þá er hætt
við að við missum þann við-
skiptavin,“ segir Jón Guð-
bjartsson.                hordur@bb.is
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Krafan er atvinnuöryggi
og kaupmáttaraukning

Frá kröfugöngunni á Ísafirði á baráttudegi verkalýðsins 1. maí. Pétur Sigurðsson í
fylkingarbrjósti.

„Þegar samtakamáttur launa-
fólks er brotinn niður af at-
vinnurekendum með hótunum
um atvinnumissi, þá stendur
það starfi verkalýðsfélaganna
fyrir þrifum. Þegar atvinnu-
ástandið er ótryggt eins og nú,
þá er launafólk sem setur sig í
samband við stéttarfélagið bara
látið fara ef atvinnurekand-
anum sýnist svo. Það er ólíð-
andi þegar slíkt gerist, og það
gerist líka hér á Vestfjörðum
eins og annars staðar, að at-
vinnurekendur ala á þrælsótta
gagnvart starfsfólki með hótun-
um um uppsagnir, en sem betur
fer eru samt mörg fyrirtæki á
Vestfjörðum með þessa hluti í
góðu lagi,“ sagði Finnbogi Svein-

björnsson, formaður Verkalýðs-
félags Vestfirðinga, aðspurður um
ástandið á vestfirskum vinnu-
markaði í tilefni af baráttudegi
verkalýðsins.

„Hitt er og jafn slæmt þegar
atvinnurekendur fá ekki tæki-
færi til að halda uppi atvinnu-
stigi samkvæmt getu og vilja
fyrirtækjanna. Atvinnulíf á
Vestfjörðum byggir á sjávar-
útvegi hvort sem okkur líkar
betur eða verr og hvort sem
við viðurkennum að svo sé
opinberlega eða ekki. At-
vinnuöryggi fólksins byggir
einnig á því að stjórnvöld
hugsi sinn gang og að stjórn-
valdsaðgerðir sem valda inn-
gripum í þróun sjávarútvegsins

séu hugsaðar til enda. Við
sáum síðast í gær inngrip tengt
sjávarútvegi hér á svæðinu.
Stöðvun rækjuveiða eins og
við heyrðum af núna hefur
mikil áhrif á atvinnulífið hér í
sumar.“

Aðspurður um það hvað þurfi
helst til þess að aðstæður verka-
fólks batni segir Finnbogi, að
verkalýðsfélögin verði að eflast
og til þess þurfi forystan að hafa
stuðning verkafólksins sjálfs.
Launafólk verði að taka þátt í
að koma sjálft að borðinu með
kröfur sínar, því að án stuðn-
ings þess sé minni slagkraftur í
því sem formenn eða starfsfólk
félaganna geti gert. Það sé
fólkið sem vinnur vinnuna sem
viti best hvar skórinn kreppir.

„Þannig tryggjum við sam-
takamátt innan verkalýðsfé-
laganna og að hinar sameigin-
legu kröfur verði raunhæfar og
uppi á borðinu þegar kemur að
samningaviðræðum í haust.
Það á til dæmis ekki að þurfa
að vinna meira en 40 tíma á
viku til að geta haft af því
sómasamlegt lífsviðurværi.
Ótryggt atvinnuöryggi er kúg-
unartæki sem brýtur niður
samtakamátt launafólks á þann
hátt, að flestir fara að halda
það sé eðlilegt að vinna meira
án þess að bera meiri kaupmátt
úr býtum,“ segir Finnbogi
Sveinbjörnsson, formaður Verka-
lýðsfélags Vestfirðinga.

arnaldur@bb.is

LAUST STARF - ÖRYGGISVAKT Á TJÖRN
Auglýst er eftir verktökum til að veita
öryggisvakt fyrir þjónustuíbúðirnar á Tjörn
á Þingeyri vegna sumarlokunar hjúkrunar-
heimilisins. Tímabil þjónustunnar er 1. júní til
15. ágúst 2013.
Frekari upplýsingar veitir Sædís María
Jónatansdóttir í s. 450-8000 eða um
netfangið saedis@isafjordur.is

Hefur áhyggjur af
rækjuslóðum í Djúpi

inn upp var svæðið aftur hvílt
í ár. Framtíð rækjuveiða í Djúp-
inu snýst ekki aðeins um að
allt lífríkið sé í jafnvægi, held-
ur myndi umfangsmikið kvía-
eldi á rækjuslóðum útiloka all-
ar rækjuveiðar í mestum hluta
Inndjúpsins,“ segir hann.

„Það er umhugsunarvert, að
á sama tíma og Norðmenn og
Færeyingar eru að færa allt sitt
kvíaeldi út á haf, út úr fjörðun-
um og af þeim slóðum þar sem
sjávarstreymið er lítið, þá erum
við að velta því fyrir okkur að
fara leggja firðina undir eina
tegund sjávarútvegs. Atvinnu-
greinarnar verða að geta unnið
saman og þess vegna þarf að
skoða umfang áætlananna. Það
eru til aðrir hugsanlegir staðir
utar í Djúpinu þar sem betri
sátt næðist milli hagsmuna-
aðila sem stunda sjávarútveg á
svæðinu,“ segir Gísli Jón.

„Það eitur sem er notað til
að drepa laxalúsina er um leið
eitur sem miklar líkur eru á að
hafi mikil áhrif, meðal annars
á rækjuna,“ segir Gísli Jón, en
hann gerir engar athugasemdir
við leyfisveitingar fyrir kvíum
á þeim fjörðum þar sem þegar
er fiskeldi fyrir og segir kærur
vegna leyfisveitingar fyrir
7.000 tonna fiskeldisfram-
kvæmdum ekki snúast um þær.

arnaldur@bb.is

„Við erum öll í sama liði
varðandi það að efla atvinnu
hér á svæðinu og það er engan
veginn verið að reyna stöðva
atvinnuuppbyggingu með því
að kæra leyfisveitingar vegna
áætlana um fiskeldi í um-
hverfismat,“ segir Gísli Jón
Kristjánsson, rækjuútgerðar-
maður og fiskeldisbóndi. Hann
segist skilja vel að margir hafi
efasemdir um fyrirætlanir
Hraðfrystihússins Gunnvarar
þegar tekið sé tillit til þess að
ekki er aðeins verið að ræða
um kvíar í Álftafirði og Seyðis-
firði, heldur um allt Inndjúpið.

„Staðsetningar eldisins í
Inndjúpinu, til dæmis í Skötu-
firði og Mjóafirði, eru á þekkt-
um rækjuslóðum og það er
meðal annars ástæða þess að
reynt er að fá fram umhverfis-
mat á þessar framkvæmdir,“
segir Gísli Jón.

Á meðal staðsetninga fyrir-
hugaðra eldiskvía er grunn-
sævið undir Bæjarhlíð á Snæ-
fjallaströnd og fleiri staðir í
Inndjúpinu sjálfu sem hafa
verið mikilvægir á rækjuveið-
um.

„Það er auðvitað alvarlegt
mál um leið og við erum að
horfa til þess að verið er að
reyna byggja upp rækjustofn-
inn í Inndjúpinu sem var veitt
úr á síðasta ári í fyrsta skipti í
tíu ár. Til þess að byggja stofn-
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Seinaganginum
verður að ljúka

Spurning vikunnar

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

Vestfirðingar hafa lengi mátt lifa í voninni einni um samgöngubætur,
hvort heldur er innan fjórðungsins eða við þjóðvegakerfið á megin-
landinu, sem afmarkað er með hringveginum. Margsinnis hefur BB
klifað á því, að það sem öllu öðru fremur ber að forðast við vegagerð á
Vestfjörðum, sé að velja vegstæði yfir kletthálsa, heiðar og fjöll.
Ástæður, rökstuddar með einu orði: Vetrarveðrátta.

Lengi vel var jarðgangagerð á Íslandi litin hornauga. Ef til vill óx
Vegagerðinni verkefnið um of í augum þrátt fyrir að vinir okkar í Fær-
eyjum boruðu sig í gegnum hvert fjallið á fætur öðru.

Útboð á nýrra Norðfjarðarganga er fagnaðarefni. Gömlu göngin eru
sögð barn síns tíma, úr sér gengin og beinlínis hættuleg. Of snemmt
kann að vera að tala um göngin undir Breiðadals- og Botnsheiði, sem
barn síns tíma. Opnuð 14. sept. 1996. Svo er þó í raun. Þar var ekki horft
til framtíðar. Að, aðeins ,,leggurinn“ frá Ísafirði, inn að gatnamótum til
Önundar- og Súgandafjarðar, skuli vera tvíbreiður, nær auðvitað engri
átt í samgöngumannvirki, hönnuðu undir lok tuttugustu aldar. Tví-
mælalaust klúður 20. aldarinnar í vegagerð! Vegir eiga að vera á lág-
lendi þar sem þess er kostur. Því er þyngra en tárum taki þegar slíkum
möguleika, og eindregnum vilja heimamanna, er fórnað á altari hagsmuna
fáeinna einstaklinga og yfirborðskenndrar náttúruverndar. Hér er átt
við vegagerð á sunnan verðum Vestfjörðum. Bitbeinið: Lágvaxinn trjá-
gróður Teigskógar (meðalhæð trjáa sögð vera u.þ.b 1,5 m) sem fólk
gæti þá fyrst notið þegar vegur lægi þar í gegn.

Þverun fjarða styttir vegalengdir og sparar mikla fjármuni, þegar
horft er til viðhalds og snjómoksturs vega, oft tugi kílómetra leiða, fyrir
fjölda eyðifjarða. Líklegt er að endurskoða þurfi gerð þverana. Opna
þurfi betur fyrir að- og útfalli sjávar en gert hefur verið til þessa, með
brú af stærðargráðu líkt og verið væri að brúa smá lækjarsprænu, burt-
séð frá breidd fjarða.

Ekkert annað en jarðgöng leysir þann vanda sem vegfarendur eiga
við að glíma og þær hættur sem yfir þeim vofa við vetrarakstur um
Hrafnseyrarheiði og veginn milli Ísafjarðar og Súðavíkur.

Vestfjarðagöngin veltust árum saman fyrir stjórnvöldum.
Vangavelturnar héldu áfram yfir Bolungarvíkurgöngunum. Dýrafjarðar-
göngin voru tekin út af fyrri tíma vegaáætlun, en það tókst að koma
þeim inn á ný. Súðavíkurgöngin verða að komast á vegaáætlun og strax
á teikniborðið. Seinaganginum verður að linna! s.h.

Áætlanir frestast um
eitt ár hið minnsta

„Ef áætlanirnar ganga ekki
eftir, þá sér okkar félagsfólk
fram á verulega tekjuskerðingu
á næstu misserum, jafnvel
atvinnuleysi, þegar þorskeldið
er búið. Þess vegna er það
óþolandi þegar svona mál
tefjast mánuðum saman,“ segir
Finnbogi Sveinbjörnsson, for-
maður Verkalýðsfélags Vest-
firðinga, aðspurður um fyrir-
ætlanir Hraðfrystihússins
Gunnvarar um framkvæmdir
sem snúa að uppbyggingu
laxeldis í Álftafirði. „Það er
mikið hagsmunamál fyrir
launafólk að atvinnuuppbygg-
ing eigi sér stað eins og þegar
verið að skapa ný störf hjá
stærsta sjávarútvegsfyrirtæki á

Vestfjörðum.“
Að sögn Kristjáns Jóakims-

sonar hjá Hraðfrystihúsinu
Gunnvöru hafa tafir nú þegar
komið í veg fyrir að hægt verði
að setja seiði í sjókvíar á næsta
ári. „Við ætluðum að taka inn
hrogn á Nauteyri um miðjan
janúar, en í ljósi þessara tafa
getum við ekki tekið áhættuna
í þessu máli. Við erum að
fjárfesta í umhverfismælingum
víðs vegar í Ísafjarðardjúpi til
að geta undirbúið þetta sem
best og áhættuminnst. Það er
óvissa sem skapast þegar svona
hlutir sitja fastir í kerfinu
lengi.“

Að sögn Kristjáns er miðað
við þrjú árgangasvæði í áætl-

unum fyrirtækisins en af þeim
verði alltaf eitt í hvíld. Byggja
þurfi upp kvíastæði víðar en
þau sem þegar eru fyrir hendi í
Álftafirði og Seyðisfirði en það
sé nauðsynlegt til að geta
brugðist við þegar upp koma
laxalús og aðrar pestir í eldinu.

„Megnið af þeim búnaði og
þekkingu sem við höfum í
þorskeldinu nýtist einnig í
þessu verkefni ef af því verður,
en fyrirætlanirnar miða að því
að byggja upp á tveimur til
þremur árum eldi allt upp að
7.000 tonnum. En það er þegar
orðið ljóst að það verður ekki
sleppt seiðum í kvíar á næsta
ári,“ segir Kristján Jóakimsson.

arnaldur@bb.is

Fiskeldi HG í Seyðisfirði.

Hvernig fannst þér RÚV standa sig í umfjöllun um
landsbyggðina á Kosningavöku 2013?

Alls svöruðu 610.
Frekar vel sögðu 181 eða 30%
Frekar illa sögðu 256 eða 42%

Veit ekki sögðu 173 28%
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smáar
Til sölu notað á góðu verði
klósett, vaskur, ísskápur og
stór spegill. Uppl. í síma 895
7171.
Til sölu: Íslendingasögurnar
frá 1946 12 bindi, Ritsafn Jóns
Trausta 8 bindi, Gunnar
Gunnarsson 14 bindi, Ísl-
enskir Örlagaþættir 6 bækur,
Manntalið 1801 og 1845, inn-
bundnar, 1816 í kiljum, 3
bindi, Barnablaðið Æskan frá
1948-2000, 37 fyrstu árgang-
arnir innbundnir í gott band
með gyllingu, en önnur til
2000 óinnbundnir. Uppl. í
síma 6918144 Anna Birna.

Guðmundur Valur Stefáns-
son er nýráðinn sérfræðingur
hjá Fiskistofu á Ísafirði. Hann
mun sjá um eftirlit með rekstri
fiskeldisstöðva á Vestfjörðum.
„Ég er að koma að utan, frá
Mósambík, og starfaði þar sem
sérfræðingur í fiskeldis- og
fiskimálum. Starfið hjá Fiski-
stofu var auglýst og ég sótti
um það og fékk. Ég er kvæntur
konu frá Mósambík og mér var
sagt að Ísafjörður væri einhver
vinalegasti staðurinn á Íslandi
með tilliti til útlendinga. Það
vó nokkuð þungt í því að mér
hugnaðist að flytja til Ísafjarð-
ar,“ segir Guðmundur Valur um
tildrög þess að hann ákvað að
flytjast vestur.

Hlutverk Guðmundar er að
vera sérfræðingur í fiskeldis-
málum og það gengur út á
eftirfylgd með reglugerðum, að
búnaður sé eftir reglugerðum
með tilliti til óhappa þar sem
laxar sleppi út úr kvíum. Um
það eru reglur hvernig á að
ganga frá og festa kvíarnar,
hvernig bátar eru útbúnir og
fleira. Kvíarnar þurfa að vera
vottaðar fyrir styrk, en eftir því
sem næturnar verða eldri
minnkar slitþolið. Mitt hlut-

verk er í rauninni eftirlit í alls
konar málum í rekstri fiskeldis-
stöðva,“ segir Guðmundur
Valur.

Hann segir aðstæður til fisk-
eldis á svæðinu góðar. „Í gamla
daga var hætta á undirkælingu
á Vestfjörðum. Hlýnun sjávar
virðist hafa gert það að verkum
að sjórinn fer ekki svona lágt í
hitastigi og gerðist áður. Nóg
er af fjörðunum og þeir eru
djúpir og straumur góður.
Hitinn var flöskuhálsinn áður
fyrr en nú er allt útlit fyrir að
aðstæður séu afar góðar.“

Nýr sérfræðingur hjá
Fiskistofu á Ísafirði
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Innanlandsflug í Reykjavík

StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur ritað viku-
lega pistla í BæjarinsBæjarinsBæjarinsBæjarinsBæjarins

bestabestabestabestabesta í mörg ár. Skoð-
anir hans á mönnum

og málefnum hafa oft
verið umdeildar og vak-
ið umræður. Þær þurfa
alls ekki að fara saman
við skoðanir útgefenda
blaðsins. Þrátt fyrir það

bera ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á skrif-

um StakksStakksStakksStakksStakks     á meðan
hann notar dulnefni sitt.

Stakkur skrifar

Auglýsingasími Bæjarins besta og bb.is er 456 4560456 4560456 4560456 4560456 4560

Lífið heldur áfram. Venjulegt fólk tekst á við daglega tilveru,
hækkandi skatta, vöruverð og afborganir húsnæðislána. Hugtakið
almenningur er oft óljóst bæði stjórnmálmönnum og fjölmiðlung-
um, sem gagnstætt hinum fyrri standa sig stundum vel, oft illa og
afar illa þegar verst lætur, þótt þeir reyni að telja okkur trú um
dugnað sinn, hlutægni og hlutleysi. Verstir eru starfsmenn
,,nauðungar“ útvarps og -sjónvarps ríkisins. Skoðanir skína að
margra mati í fréttum. Hefði það ekki endurómað, boðskap ríkis-
stjórnar Vinstri grænna og Samfylkingar hefði ,,almenningi“
orðið ljóst að marg lofaðar samningaviðræður á þeim bæ voru ein-
ungis viðtaka fyrirmæla frá Evrópusambandinu um skyldur Íslandi
sem aðildarríkis. Um ekkert er eða hefur verið að semja. Allt tal í
þá veru reyndist blekkingar einar. Nauðungarútvarpið og –
sjónvarpið hefur rekið þann áróður hart að lýðveldið Ísland sé að
semja við ESB um inngöngu. Fæstir hafa trúað því miðað við út-
reið Vinstri grænna og Samfylkingar þegar almenningur fékk
tækifæri til að lýsa skoðun sinni.

Einnig hefur áróðurinn gegn flugvelli í Reykjavík vakið athygli.
Til upprifjunar skal þess getið að nefnd Reykjavík er höfuðborg í
lýðveldinu Íslandi. Þar er saman söfnuð nánast öll stjórnsýsla

íslenska ríkisins, sem enn tekur til alls Íslands, tæpra 103 þúsund
ferkílómetra af landi, þótt um 65% íbúa haldi sig í höfuðborginni
og nágrenni. Flugvöllur hefur verið í Vatnsmýrinni í meira en 70 ár
og þjónað innanlandsflugi. Nú truflar hann æ meir þá ,,gáfuðu“ Ís-
lendinga sem sitja á kaffihúsum í miðborg Reykjavíkur og þekkja
margir betur leiðina til Keflavíkurflugvallar en út á land. Flugvélar
fljúga yfir miðborgina bæði inn til lendingar og upp til flugs út á
land. Hvað með það. Það er ekki einsdæmi að flugvellir séu í
höfuðborgum. Nægir að nefna London og London City Airport.
Enn heyrist ekkert um að uppi sé hafður áróður gáfumanna eða
verktaka sem vilja græða á byggingum um brottflutning hans.

Við sem búum utan Reykjavíkur teljum hag okkar betur borgið
með núverandi flugvelli í Reykjavík en flugi til Keflavíkur. Minnt
er á að fyrir um 15 árum ritaði þáverandi sýslumaður á Ísafirði
grein í dagblað og vakti hörð viðbrögð. Hann vildi flugvöllinn á
sínum stað eða stjórnsýsluna til Keflavíkur. Fari hún hvort eð er til
Brussel má skoða að flytja innanlandsflug þangað og auðvelt
verður að skipta um flugvél á leið til Brussel. Vitleysa er að fara á
Hólmsheiði. Fyrir þá sem vilja Ísland sjálfstætt eru stjórnsýla og
flugvöllur nú á góðum stað.

„Tekjur skíðasvæðis Ísa-
fjarðarbæjar eru komnar

fimm milljónir fram úr
áætlunum og enn á eftir að

bætast við á þessu ári þegar
skíðasvæðið opnar í haust.

Við höfum haldið kostnaði á
áætlun svo að reksturinn

hefur farið fram úr vænting-
um,“ segir Daníel Jakobsson,
bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar,
um rekstur skíðasvæðisins á

þessu ári. „Aðsóknin hefur
verð ljómandi. Svæðið ber

meira fólk en hefur komið en
aðsókn er alltaf að aukast.
Hingað hafa komið margir

sem hafa ekki sést á skíðum í
nokkur ár og margir að

byrja á skíðum. Nú þurfum
við að fara að komast í að

ganga frá svæðinu svo það
verði í lagi fyrir næsta vet-

ur,“ segir Gautur Ívar Hall-
dórsson, umsjónarmaður

skíðasvæðis Ísafjarðarbæjar.

Tekjur skíða-
svæðisins um-

fram væntingar

„Við erum glaðar konur. Við
vorum með eitt af fjórum verk-
efnum sem fékk hæsta möguleg-
an styrk. Þetta gerir okkur kleift
að halda áfram þeirri þróunar-
vinnu sem við erum í núna. Þetta
verður til þess að við náum að
ljúka þeirri vinnu fyrr og væntum
þess að hún klárist í næsta mán-
uði. Við getum svo farið í tækja-
kaup þegar það er orðið ljóst hvað
við þurfum. Við erum komnar
með húsnæði við vigtina við Bol-
ungarvíkurhöfn,“ segir Anna Sig-

ríður Jörundsdóttir, frumkvöðull
í Bolungarvík, en hún er ein af
stofnendum True West ásamt
þeim Birgittu Baldursdóttur og
Sigrúnu Sigurðardóttur.

Félagsmálaráðuneytið úthlut-
aði styrkjum í síðustu viku til
atvinnumála kvenna þar sem þrjú
verkefni á Vestfjörðum fengu
styrkveitingu. 29 konur víðsvegar
á landinu fengu styrki upp á 35
milljónir króna en 245 umsóknir
bárust hvaðanæva af landinu.
Fjögur verkefni fengu hámarks-

styrk, þrjár milljónir króna, þar á
meðal True West ehf í Bolungar-
vík, sem ætlar að koma náttúru-
legri fiskiolíu á markað.

„Næsta skref er hönnun á um-
búðum,flöskum og öðru, og í
framhaldi af því förum við í sölu-
samninga. Við erum með fyrir-
tæki sem er að leita að kaupend-
um fyrir okkur í Asíu. Það er
verið að leita í kína og Japan og
það lítur vel út. Við erum að
gæla við að framleiðsla geti hafist
í haust eða síðustu mánuði

ársins,“ segir Anna Sigríður.
Það er mikið að gerast í ný-

sköpun í Bolungarvík þessa dag-
ana en nokkur önnur spennandi
verkefni eru komin vel af stað
eins og mjólkurverkmiðjan sem
mun framleiða mjólkurvörur fyrir
fólk með mjólkuróþol og Iceland-
ic Fish Export sem vinnur að
rekjanleikakerfi fyrir íslenskan
fisk sem seldur er til erlendra
veitingastaða. „Þetta ýtir kannski
undir að fleiri fari af stað,“ segir
Anna Sigríður.  – hordur@bb.is

Framleiða náttúrulega fiskiolíu
Sigrún Sigurðardóttir og Anna Sigríður Jörundsdóttir með fiskiolíuna.
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Rætur og rótleysi Önnsku

Segja má að Anna Sigríður Ólafsdóttir bindi að mörgu leyti bagga sína ekki
sömu hnútum og samferðafólkið, og þó um leið að hún bindi þá aðeins ögn
skrautlegar en hinir. Það eru vandaðir hnútar og einfaldir um leið, eins og
ráða má af stílhreinum en um leið líflegum húsakynnum sem hún deilir með
eiginmanninum Úlfi Þór Úlfarssyni kaupmanni og syninum Fróða Erni, sem
fagnar senn sex ára afmæli sínu.

Annska segir að í kjölfar föð-
urmissisins hafi hún misst fót-
anna sem unglingur í Ólafs-
vík, þar sem hún er uppalin,
en upp úr því varð úr að hún
færi í Reykjanes við Djúp á
síðustu árum heimavistarskól-
ans sem þar var rekinn til
ársins 1991. Og þrátt fyrir að
telja líf sitt einkennast af rót-
leysi á þessum árum og tíma-
bilið sem tók við hafa verið
stjórnlaust, þá eru að hennar
mati fólgnir ákveðnir eigin-
leikar í henni sjálfri, sem voru
orsök vandræða á einum
tíma en eru uppspretta frelsis
á öðrum tímum.

„Maður verður að taka
ábyrgð á því að vera frjáls
einstaklingur og hafa frelsi til
að segja við sjálfan sig að
sumt skipti ekki öllu máli. Um
leið er jafn mikilvægt að fara
í gegnum það sem skiptir
raunverulegu máli,“ bætir
Annska við, en hún hætti að
drekka áfengi árið 1995, eftir
að hafa fengið nóg af því
að skandalísera og vera
með stöðugan móral – sem
lýsti sér þá einna helst í því
að þurfa alltaf að vera á far-
aldsfæti.

„Ég var kannski bara nógu
lengi í burtu frá einum stað til
að vera viss um að þeir sem
tóku á móti manni þar væru
búnir að gleyma, eða þá
að maður var sjálfur búinn
að gleyma því hvað maður
hafði gert eitthvað af sér
áður. En vá, hvað það er stór-
kostleg gjöf og ótrúlega merki-
legt, að minnsta kosti fyrir
mig sem á rætur mínar í
heimi alkóhólisma, að fá að
upplifa megnið af fullorðins-
árum mínum edrú. Án þess
hefði ég sennilega ekki tekist
á við það áfall að missa föð-
ur minn á sínum tíma, það
ferli hófst ekki fyrr en ég hætti
að drekka, og án þess hefði
ég aldrei getað tekist á við
það áfall að missa mömmu
með þeim hætti sem það
bar að. Ég hef þannig alla
tíð verið í mikilli sjálfsvinnu
og þekkti sjálfa mig vel þeg-
ar mamma dó. Þess vegna
tók ég strax ákvörðun um að

Fyrir rétt rúmu ári vakti grein
hennar á Vísi verðskuldaða
athygli, þar sem hún fjallaði
á opinskáan og hreinskilinn
hátt um þau viðbrögð sem
hún sjálf þurfti að kljást við
og gera upp í kjölfar þess að
móðir hennar, Sjöfn Sölva-
dóttir frá Flateyri, féll fyrir eigin
hendi á meðan Anna Sigríð-
ur, eða Annska eins og hún
kallar sig í daglegu tali, gekk
með frumburð sinn undir belti.
Annska vill meina að áföll og
úrvinnsla sorgar séu á meðal
þess sem krefur manneskjuna
hvað mest afgerandi um það
að taka afstöðu til síns eigin
lífs, en föður sinn missti hún
þegar hún var 14 ára gömul.
Ólafur Tryggvason faðir Önn-
sku var 49 ára þegar hann
lést af völdum krabbameins.

„Það að takast á við áföll
getur virst algjörlega ógerlegt
á einhverjum tímapunkti, en
það er allt í lagi,“ segir Annska
þar sem hún hefur komið sér
fyrir yfir tesopa ásamt blaða-
manni Bæjarins besta.

„Manni getur liðið eins og
það sé jafnvel bara vanvirð-
ing við líðan annarra, örlög
eða aðstæður, að takast á
við áfallið og vinna úr því. En
djúp sorg er þess eðlis að
hún getur líka frelsað mann
frá fyrirfram gefnum hug-
myndum, þegar heimsmynd
sem maður trúði á og treysti
splundrast. Þannig upplifði
ég að einhverju leyti þann
vanmátt sem fylgdi í kjölfar
þess að mamma dó. Svona
áfall slær öll vopn úr höndum
manns og breytir heimsmynd-
inni. Fyrir mér, í jákvæðu sam-
hengi, er þetta ekki ólíkt því
að eignast barn. Maður dofn-
ar upp og stendur utan við
tímann, eða þannig hef ég
séð þessi tilvik þegar stórt áfall
ríður yfir. Það er hollt og á að
vera eðlilegt að geta talað
um að þunglyndi fylgi í kjöl-
farið, stundum stjórnleysi, en
stundum bara virkilega djúp
sorg, með sínu margræða
ferli.“

Missti fótanna íMissti fótanna íMissti fótanna íMissti fótanna íMissti fótanna í
kjölfar föðurmissiskjölfar föðurmissiskjölfar föðurmissiskjölfar föðurmissiskjölfar föðurmissis

það yrði enginn feluleikur
með það hvernig dauða
hennar bar að.“

Áföll reyna á ogÁföll reyna á ogÁföll reyna á ogÁföll reyna á ogÁföll reyna á og
móta manneskjurnarmóta manneskjurnarmóta manneskjurnarmóta manneskjurnarmóta manneskjurnar

Enginn vafi leikur á því í
huga Önnsku, að tímabilið
sem tók við hafi þó verið gríð-
arlega erfitt og að hún og
bræður hennar hafi tengst
djúpum böndum þegar þau
voru að takast á við sorgina.
Anna Sigríður á tvo bræður,
Sölva Fannar flugstjóra í
Reykjavík og Trausta Ægi, en
hann býr á Ísafirði um þessar
mundir. Hún segir það skrýtna
tilfinningu að skynja sterka
samúð frá fólki í kring en í
ljósi þess hvernig dauðsfallið
bar að virtist ekki mega tala
um neitt.

„Að taka eigið líf er algjört
tabú í hugum margra og
fæst okkar megna nokkurn
tíma að horfa í þá átt að
þetta geti verið raunverulegt
val fyrir einhverjum. Mamma
var trúuð kona, en um leið
var hún mjög veikur fíkill og
komst kannski aldrei í gegn-
um þau áföll sem hún lenti í
á lífsleiðinni. Eins og að missa
pabba. Í kjölfar þess varð
aðgengi hennar að róandi
pillum og því um líku mjög
gott og þó hún næði ein-
hverjum tímabilum á lífsleið-
inni eftir dauða hans þar sem
hún var edrú, þá var svo
margt í sjálfsmyndinni sem
bara varð aldrei heilt.

Að sögn Önnsku voru við-
brögð samfélagsins engan
veginn óskiljanleg. Þögnin í
kringum dauðsfall sem ber
að með þessum hætti sé hluti
af þögn og vandræðagangi
þegar kemur að átakanleg-
um hlutum.

„Það þarf ekki endilega að
vera bundið við sjálfsvíg
heldur hvers kyns áföll sem
við og samferðafólk okkar
förum í gegnum á lífsleiðinni.
Við höfum ekki leiðarvísinn í
höndunum og vitum ekki
hvar við eigum að drepa nið-
ur fæti eða opna umræð-
una. Ég hef líka verið hinu-
megin, hef gerst sek um að

segja ekki neitt eða vita ekki
hvernig ég ætti að vera í
kringum syrgjendur. Það tók
mig langan tíma að vinna
mig út úr móðurmissinum,
enda eignaðist ég Fróða líka
í þessu ferli og það flækir
sorgarferlið kannski enn frek-
ar að takast á við. En hluti af
því að ljúka því ferli var að
skrifa þetta bréf í tilefni þess
að mamma hefði orðið sex-
tug á síðasta ári.“

Viðbrögðin við bréfinu urðu
strax mjög jákvæð og opn-
uðu ef til vill á lokaðar tilfinn-
ingar hjá mörgum og það
að fylgjast með því ferli hefur
einnig kennt Önnsku margt.
„Það er svo mikilvægt að
geta spurt sjálfan sig að
þessu – hvort maður sé ham-
ingjusamur – og að geta
gengist við því án þess að
afneita tilfinningum sínum og
upplifunum. Ég fékkst mjög
snemma við þá spurningu
hvenær ég mætti aftur byrja
að hlæja, og maður má
hlæja þó eitthvað hræðilegt
hafi komið fyrir og maður sé
að upplifa þjáningu, hún
þarf samt ekki að taka frá
manni allan húmor, lífslöng-
unina og forvitnina. Maður
þarf ekki að hætta láta sig
dreyma.“

Annska hafði verið á far-
aldsfæti í ellefu ár þegar hún
kom vestur á firði árið 2001.
„Ég ætlaði að vera í þrjá
mánuði,“ tilkynnir hún hlæj-
andi. „En þetta hefur verið
yndislegur tími og innilega
gott að upplifa raunverulegt
samfélag eins og hér, sem
er samheldið og heilsteypt.
Hér á Ísafirði upplifi ég mikla
hlýju og einlægan vilja til að
vinna í þágu góðs samfé-
lags, hér er svo lifandi fólk
og menning, svo spennandi
hlutir að gerast og ég upplifi
mikið umburðarlyndi. Ég hef
bara ekki getað farið, þó mér
finnist það vera óafsalan-
legur hluti af frelsi mínu og
sjálfsmynd að „geta farið“
hvenær sem er. Hér finnur
maður sér alltaf einhver verk-
efni og getur haldið áfram á
gefandi göngu, dýpkað sýn-

ina á hluti sem skipta máli
og hefur tóm til að raða sér
saman, þó heimsmynd manns
hafi kannski hrunið til grunna
við einhvern tiltekinn atburð.
Ég hafði til dæmis alltaf mjög
sterka trú, en sú trú splundr-
aðist,“ segir hún.

„Kannski hefur fókuspunkt-
urinn færst úr því að vera
alltaf miðjan í öllu sjálf, að
ég væri skurðpunktur alls og
það skipti öllu hvernig ég
væri, hvað ég hugsaði og
hvernig mér liði. En ég hef
ekki lengur jafn ríka þörf fyrir
það að ég sé eitthvað Ég, ef
því fylgir að ég viti ekki hver
ég er. Þá er miklu skemmti-
legra að gefa það upp á
bátinn að vera eitthvert óg-
urlegt Ég og vera bara forvitin
um hver ég er á hverjum
tímapunkti, að skoða í kring-
um mig og opna sýnina á
hina í kringum mig. Það er
svo mikil gjöf að hætta að
búa til hver hugmynd ann-
arra um mann sjálfan sé, þá
hættir meira að segja hug-
mynd manns um sjálfan sig
að skipta ógurlegu máli, allt
er opið og breytingum háð.
Þannig fær maður aftur snert
af einhverri lífsorku, að fá að
vera könnuður í eigin lífi, lífs-
könnuður, og þá getur mað-
ur haldið áfram að leita þó
að það sé búið að finna öll
löndin í heiminum.“

NáttúrudýrkandiNáttúrudýrkandiNáttúrudýrkandiNáttúrudýrkandiNáttúrudýrkandi
og ferðaþjónnog ferðaþjónnog ferðaþjónnog ferðaþjónnog ferðaþjónn

Annska hefur getið sér gott
orð á ýmsum sviðum í menn-
ingar- og athafnalífi bæjar-
ins, jafnt að sumri sem vetri. Í
júnímánuði grípur hún til
geyspunnar, en svo nefnist
áhald sem notast er við í
skógrækt. Í Arnardal eru þau
hjónin með skógrækt í sam-
starfi við Skjólskóga á Vest-
fjörðum og síðasta sumar var
með aðstoð góðra manna
plantað 14.000 trjám á
landareign þeirra. Skógurinn
er blandaður birkiskógur og
segir Annska starfið vera það
besta sem hún hefur sinnt á
lífsleiðinni. „Það er eitthvað
svo undursamlegt að vera



MIÐVIKUDAGUR     8. MAÍ 2013 1313131313

úti í náttúrunni á þessum tíma
í júní, fylgjast með lóum og
spóum, anda að sér fersku
lofti og hreyfa skrokkinn. Þó
ég geti verið löt að koma
mér af stað enda ég alltaf í
frábærri líðan eftir dagana í
skógræktinni.“

Hún kennir fimmrythma-
dans en ber hag ferðaþjón-
ustunnar á svæðinu einnig
ríkulega fyrir brjósti og er
hugmyndarík í þeim efnum.
Meðal þess sem Annska fæst
einnig við er að vinna fyrir
Iceland Travel, sem er umboðs-
aðili ferða margra skemmti-
ferðaskipa sem koma hingað
til lands. Hún sér um eins kon-
ar verkstjórn á bryggju þegar
skipin koma á Ísafjörð ásamt
því að sinna öðrum verkefn-
um tengdum skipakomum.
Á meðal þess sem hún hefur
skapað í því samhengi er
ferð út í Arnardal þar sem
kynning á heiðnum sið og
Ásatrú fer fram. Aðspurð um
trúarlegan bakgrunn sinn í
gegnum allt þetta ferli segist
Annska enn vera leitandi og
jafnvel mun opnari en áður.

„Ég hafði alltaf mjög skýra
sýn á heiminn og hvers
vegna ég væri hér og hver
væri tilgangur lífsins, allt
þetta, og sá efniviður er allur
til staðar þó að byggingin
hrynji til grunna á einhverjum
tímapunkti. Ég hef tekið mér
tíma í að liggja bara í rúst-
unum því það er hluti af því
ferli að átta mig á efninu og
hvað ég get byggt úr því
aftur. Og það heillar mig al-
veg ósegjanlega að kynna
mér fólk sem hefur sterka trú
og mér finnst guð spennandi
viðfangsefni, sem og að átta
mig á því samhengi sem er
á milli þess sem var og hvað
það er sem verður til. Ég trúi
á eilífa hringrás og er áhuga-
manneskja um samhengi
hlutanna og mér finnst of-
boðslega gaman að finna
þeim hugsunum nýjan far-
veg.

Þó mamma hafi verið krist-
in, þá var það að einhverju
leyti svona heimalagaður
kristindómur sem við rædd-
um oft, sérstaklega í því
samhengi að hún gerði sér
skýrar hugmyndir um það
hvað tæki við eftir dauðann,
jafnvel þegar hún ræddi það
að langa til að taka eigið líf.
Við verðum að bera virðingu
fyrir því að fólk sem tekur
eigið líf, það gerir sér kannski
mjög skýra mynd af því hvað
taki við. Ég vona sannarlega
að guð búi í okkur öllum, al-
veg sama hversu vonlaus
eða ein við getum orðið. Ég
er mjög spennt fyrir að stúd-
era það frekar og að láta
drauma mína rætast um að
skilja eitthvað eftir mig.“

– arnaldur@bb.is
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Sælkeri vikunnar er Guðrún Karlsdóttir á Ísafirði

Saltfiskréttur að hætti GuðrúnarSaltfiskréttur að hætti GuðrúnarSaltfiskréttur að hætti GuðrúnarSaltfiskréttur að hætti GuðrúnarSaltfiskréttur að hætti Guðrúnar
Við ætlum að bjóða upp á

þægilegan saltfiskrétt sem er
ekkert mál að gera og einfalda
en góða köku í eftirrétt.

Saltfiskréttur
1 sæt kartafla skorin í bita og

sett í eldfast mót. Dass af olíu
yfir og látið bakast í ofni í ca
15-20 mínútur. Brætt saman í
potti.

1 mexíkan ostur
3-4 dl. af matreiðslurjóma
Takið fatið úr ofninum og

setjið spínat yfir og saltfiskinn
í bitum. Sáið pipar yfir. Hellið

síðan sósunni yfir og bakið áfram
í ca. 15 mínútur við 180-190 gráðu
hita.

Borið fram með ferstu salati.
1 dós salatblanda
Gúrka, tómatur og fetaostur

og gott brauð með. Ekki spillir
rauðvínsglas fyrir þegar það á
við.

Eftiréttir
100 gr. smjör
1,5 dl. hveiti
4 msk. kakó
1,5 tsk. vanillusykur
2 egg

3 dl sykur
Bræðið smjörið og bætið sykri

út í og síðan öllu hráefninu. Hellið
í mót og bakið í 15-20 mínútur
við 175 gráðu hita. Kakan má
vera aðeins blaut, annars höfð
lengur. Takið síðan kökuna úr
ofninum og setjið jarðaber og
bláber ofan á og stráið flórsykri
yfir og hafið ís með.

Verði ykkur að góðu!

Ég skora á Hönnu Mjöll Ólafs-
dóttur og Jakob Tryggvason að
vera næstu sælkerar vikunnar.

SAFNARINN
Guðmundur Níelsson, málarameistari

á Ísafirði safnar m.a. póstkortum

Guðmundur Níelsson segir
okkur frá kortasafni sínu.  Auk
kortasafnsins á hann stórt The
Rolling Stones safn, en þess
má til gamans geta að þeg-
ar Mick Jagger átti sextugsaf-
mæli hélt Guðmundur upp
á það með lummum í Edin-
borgarhúsinu þar sem Pétur
Guðmundsson hélt myndlist-
arsýningu.  Gestir sýningar-
innar voru því margir hverjir
óafvitandi einnig í sextugsaf-
mælisveislu.

Hvað er safnið stórt?Hvað er safnið stórt?Hvað er safnið stórt?Hvað er safnið stórt?Hvað er safnið stórt?
Ég hef ekki tölu á öllum þess-

um kortum.  Ég held þetta
séu svona 3000-4000 kort.

Hvenær byrjaðir þú aðHvenær byrjaðir þú aðHvenær byrjaðir þú aðHvenær byrjaðir þú aðHvenær byrjaðir þú að
safna?safna?safna?safna?safna?

Ætli það hafi ekki verið fyrir
svona 15 árum sem ég byrj-
aði að halda til haga Ísa-
fjarðarkortum.

Hver var ástæðan fyrir þvíHver var ástæðan fyrir þvíHver var ástæðan fyrir þvíHver var ástæðan fyrir þvíHver var ástæðan fyrir því
að þú byrjaðir á þessu?að þú byrjaðir á þessu?að þú byrjaðir á þessu?að þú byrjaðir á þessu?að þú byrjaðir á þessu?

Það voru Tónlistarskóla-
kortin sem ýttu mér út í það
að safna kortum.  Þetta var
bara svo gaman, sagan er í
kortunum í máli og myndum.
Þetta eru kort sem einhver
hefur sent einhverjum frá tím-
anum í dag allt upp í 100 ár
aftur í tímann. og í kortunum
er fullt af texta, margar
skemmtilegar sögur.

Hvað veldur því að fólk ferHvað veldur því að fólk ferHvað veldur því að fólk ferHvað veldur því að fólk ferHvað veldur því að fólk fer
að safna að þínu mati?að safna að þínu mati?að safna að þínu mati?að safna að þínu mati?að safna að þínu mati?

Ég bara veit það ekki.
Þetta byrjar bara þannig að
þú heldur einhverju til haga,
svo bara geturðu ekki hætt.

Getur þú nefnt nokkraGetur þú nefnt nokkraGetur þú nefnt nokkraGetur þú nefnt nokkraGetur þú nefnt nokkra
muni sem eiga sér sérstakamuni sem eiga sér sérstakamuni sem eiga sér sérstakamuni sem eiga sér sérstakamuni sem eiga sér sérstaka

eða óvenjulega sögu?eða óvenjulega sögu?eða óvenjulega sögu?eða óvenjulega sögu?eða óvenjulega sögu?
Ég kaupi eitt og annað í

kolaportinu, þar er maður
sem lætur mig vita af kortum.
Hann hringdi einu sinni í mig
og sagði mér að hann væri
með sveinsbréf ungs manns
í trésmíði, undirritað af Hann-

esi Hafstein árið 1904 þegar
hann var sýslumaður Ísfirð-
inga.  Hann sendi mér það í
ábyrgðarpósti til Ísafjarðar.
Þegar ég fer upp á pósthús
er fánum flaggað í hálfa
stöng í bænum.  Ég geng
inn á pósthúsið til að sækja

bréfið og spyr þar konuna
sem afgreiðir mig hvort hún
viti hver hafi verið að deyja.
Hún segir mér að hann Heilsi
(Sigurður Jónsson) væri dá-
inn. Þegar ég kom heim og
opnaði bréfið þá var þetta
sveinsbréf pabba hans,  Jóns

Hákonar Sigmundssonar, en
hann byggði til að mynda
Tónlistarskólann, Hlíðarvegs-
blokkina og Sundhöllina.  Þá
hafði bréfið borist sama dag
og yngsti sonur hans lést.  Það
voru nokkrir aðilar sem keyptu
sveinsbréfið og gáfu það á
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Safnahúsið.
Það var líka eitt sinn þannig

að ég var í Kolaportinu einu
sinni sem oftar að skoða kort
þegar Flosi Kristjánsson hring-
ir í mig og þá voru þau hjónin
að spóka sig í Reykjavík.
Hann spyr hvar ég sé og ég
segi að ég sé í Kolaportinu,
hjá Reyni Sverrissyni og Flosi
kemur í kolaportið. Svo er ég
bara að fletta kortum og sé
gamalt kort með mynd af
Heklu.  Tek það upp og skoða
aftan á það.  Þá var þetta
kort sem átti að sendast til
Flosa þegar hann var 10 ára.
En af því að konan sem ætl-
aði að senda kortið skrifaði
vitlausan mánuð á kortið þá
fékk hann það ekki en kortið
lenti ekki í glapkistunni heldur
endaði í kolaportinu.

Ég á einnig afskaplega
falleg kort frá 1920-30, gull-
skreytt kort, þú sérð ekki svo-
leiðis í dag.

Hefur þú skrásett muninaHefur þú skrásett muninaHefur þú skrásett muninaHefur þú skrásett muninaHefur þú skrásett munina
á einhvern hátt?á einhvern hátt?á einhvern hátt?á einhvern hátt?á einhvern hátt?

Ekki beint skrásett en þetta
er sorterað í möppur.  Það er
komið að því núna að endur-
skipuleggja þetta allt upp á
nýtt því það bætist alltaf við.

Veist þú um einhverja fleiriVeist þú um einhverja fleiriVeist þú um einhverja fleiriVeist þú um einhverja fleiriVeist þú um einhverja fleiri
sem eiga áþekkt safn?sem eiga áþekkt safn?sem eiga áþekkt safn?sem eiga áþekkt safn?sem eiga áþekkt safn?

Nei, ég veit um mann sem
á slatta af kortum en ég veit
ekki hvort hann sé að safna
þeim þannig séð. Mörg kort
hef ég fengið að gjöf, mörg
frá fjölskyldunni minni og það
væri gaman ef fólk léti mig
fá kort frekar en að þeim sé
hent.

Hvernig nýtir þú safnið?Hvernig nýtir þú safnið?Hvernig nýtir þú safnið?Hvernig nýtir þú safnið?Hvernig nýtir þú safnið?
Eins og það er nýtt í dag er

það bara fyrir mig.
Eru einhverjir aðrir en þúEru einhverjir aðrir en þúEru einhverjir aðrir en þúEru einhverjir aðrir en þúEru einhverjir aðrir en þú

sem hafa aðgang að því?sem hafa aðgang að því?sem hafa aðgang að því?sem hafa aðgang að því?sem hafa aðgang að því?
Enn sem komið er þá er

það bara ég. En ég stefni að
því í framtíðinni að fá mér
græjur svo ég geti sett þetta
inn á Netið.k

Hvernig sérðu það fyrir sérHvernig sérðu það fyrir sérHvernig sérðu það fyrir sérHvernig sérðu það fyrir sérHvernig sérðu það fyrir sér
þróast í framtíðinni?þróast í framtíðinni?þróast í framtíðinni?þróast í framtíðinni?þróast í framtíðinni?

Ég vil eignast gömul kort
og sjaldgæfar myndir.  Ég er
að hamstra, það þarf kannski
að setja þetta betur upp en
alltaf þegar ég fer til Reykja-
víkur þá fer ég alltaf í kola-
portið og finn alltaf mynd
sem ég á ekki. Það er til of-
boðslegt magn af gömlum
kortum á Íslandi.  Mörg gefin
út frá Ísafirði, Akureyri, Seyðis-
firði og Reykjavík.  Ég hef
alltaf haldið því fram að ég
sé að safna fyrir Safnahúsið
á Eyrartúni.  Safnið hlýtur að
enda þar.

En nú safnar þú líka The
Rolling Stones munum,  hvort
safnið er stærra? Það er ekki
hægt að bera þau saman.
Það á eftir að vinna úr svo
miklu í Stones safninu, blaða-
úrklippum, prenti og þess
háttar.                          -aóm
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Silja Rán Guðmundsdóttir
heldur uppi bloggi sem nýtur
meiri vinsælda en hún átti
von á.  Hún bloggar um dag-
inn og veginn, ferðalög, geð-
sjúkdóminn sinn, mat og allt
annað sem henni dettur í
hug.  Silja er dóttir Guðmund-
ar Rafns Kristjánssonar og
Jónu Lindar Kristjánsdóttur.

Af hverju byrjaðiru aðAf hverju byrjaðiru aðAf hverju byrjaðiru aðAf hverju byrjaðiru aðAf hverju byrjaðiru að
blogga?blogga?blogga?blogga?blogga?

Í haust uppgötvaði ég
blogg sem mér fannst gam-
an að skoða og út frá því
fann ég sífellt fleiri. Í einhverju
brjálæði datt mér í hug að
ég gæti alveg gert þetta
sjálf. Hluta af mér hefur lengi
dreymt um að verða blaða-
maður, ljósmyndari, ritstjóri
og margt fleira sem ég næ
að uppfylla með blogginu.

Um hvað bloggar þú?Um hvað bloggar þú?Um hvað bloggar þú?Um hvað bloggar þú?Um hvað bloggar þú?
Ég blogga um lífið - um allt

sem mér dettur í hug. Mér
finnst gott að skrifa, koma
hugsunum í orð og átta mig
þannig betur á því hvað ég
er að hugsa. Það var fyrst
með blogginu sem ég þorði
að tala opinskátt um mína
geðsjúkdóma og það hefur
hjálpað mér mikið í barátt-
unni við þá. Bloggið er líka
vettvangur fyrir myndirnar
mínar. Ég er alltaf með sím-
ann á mér, stundum meira
að segja „stóru“ myndavél-
ina mína og tek myndir af
flestu sem ég sé og finnst
fallegt eða áhugavert.

Hvernig viðtökur hefur þúHvernig viðtökur hefur þúHvernig viðtökur hefur þúHvernig viðtökur hefur þúHvernig viðtökur hefur þú
fengið?fengið?fengið?fengið?fengið?

Ótrúlegar viðtökur! Ég hélt
í fyrstu að mamma, tengda-
mamma og kannski örfáir í
viðbót myndu fylgjast með
mér en svo hafa margir og
mismunandi skrifað ummæli
við færslurnar mínar, sent
mér póst eða talað við mig
úti á götu vegna þess sem
ég skrifa. Ég hef líka fengið
upp í hendurnar tækifæri
sem mér hefði seint boðist ef
ekki væri fyrir bloggið, þetta
viðtal er gott dæmi!

Nú hefur þú bloggað op-Nú hefur þú bloggað op-Nú hefur þú bloggað op-Nú hefur þú bloggað op-Nú hefur þú bloggað op-
inskátt um þinn geðsjúk-inskátt um þinn geðsjúk-inskátt um þinn geðsjúk-inskátt um þinn geðsjúk-inskátt um þinn geðsjúk-
dóm, hvernig hefur bloggiðdóm, hvernig hefur bloggiðdóm, hvernig hefur bloggiðdóm, hvernig hefur bloggiðdóm, hvernig hefur bloggið
hjálpað þér?hjálpað þér?hjálpað þér?hjálpað þér?hjálpað þér?

Það hefur hjálpað mér
mikið. Fyrst og fremst að geta
opnað mig, að opinbera
það fyrir hverjum þeim sem
lesa vill að ég sé þunglynd
og seinna með geðhvörf.
Mér fannst það létta mikið á
mér að þurfa ekki að leyna
því lengur. Einnig hefur það
hjálpað mér að koma tilfinn-
ingum og hugsunum í orð
og skilja þannig betur hvern-
ig mér líður. Síðast en ekki
síst hefur stuðningurinn, sem
ég annars hefði ekki fengið,
oft á tíðum stappað í mig
stálinu, sýnt mér að fólk hefur
ekki eins mikla fordóma og
ég bjóst við - og ég sjálf
hafði - og að fólki sé ekki
sama.

Flokkar þú skrifin þín semFlokkar þú skrifin þín semFlokkar þú skrifin þín semFlokkar þú skrifin þín semFlokkar þú skrifin þín sem
áhugamál?áhugamál?áhugamál?áhugamál?áhugamál?

Já, ég er eingöngu að
þessu því mér finnst það
skemmtilegt. Bloggið er fyrst
og fremst áhugamál sem ég
hef gaman af að sinna og
veitir sjálfri mér ákveðna út-

rás.
Hver eru þín önnur áhuga-Hver eru þín önnur áhuga-Hver eru þín önnur áhuga-Hver eru þín önnur áhuga-Hver eru þín önnur áhuga-

mál?mál?mál?mál?mál?
Ég hef áhuga á lífinu! Ég

reyni eftir bestu getu að
hreyfa mig, helst úti, hvort
sem er á skíðum, hlaupandi
eða gangandi. Mér finnst
gaman að lesa bækur og
skoða tímarit, njóta góðs
matar og drykkja. Ég reyni
almennt að njóta þess sem
lífið hefur upp á að bjóða,
þó það sé ekki alltaf jafn
auðvelt.

Hverju viltu ná fram meðHverju viltu ná fram meðHverju viltu ná fram meðHverju viltu ná fram meðHverju viltu ná fram með
blogginu þínu?blogginu þínu?blogginu þínu?blogginu þínu?blogginu þínu?

Mér finnst gott að skrifa,
koma hugsunum í orð og átta
mig þannig betur á því hvað
ég er að hugsa. Það var fyrst
með blogginu sem ég þorði
að tala opinskátt um mína
geðsjúkdóma og það hefur
hjálpað mér mikið í barátt-
unni við þá. Ég vona að með
þeim skrifum opnist umræð-
an um geðsjúkdóma enn
frekar. Ég veit af lesendum
sem hafa sjálfir áttað sig á
sínu ástandi og leitað sér
hjálpar. Það finnst mér svo
ólýsanlega gott að vita!

Hefur áhugaHefur áhugaHefur áhugaHefur áhugaHefur áhuga
http://siljag.blogspot.com

,,Eftir gott ball að kvöldi
páskadags rann annar í
páskum upp bjartur og

fagur - svo bjartur að
ég var vöknuð kl 10.

 Sólin baðaði herbergið
og hausinn sagði mér
að núna væri mál að
byrja daginn. Sem ég

og gerði, í stað þess að
kúra frameftir hélt ég

léttklædd og létt í spori
niður í bæ.”
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Þjónustuauglýsingar

a á lífinua á lífinua á lífinua á lífinua á lífinu
Silja Rán Guðmundsdóttir heldur uppi bloggi sem nýt-

ur meiri vinsælda en hún átti von á.  Hún bloggar um
daginn og veginn, ferðalög, geðsjúkdóminn, mat og
allt annað sem henni dettur í hug.



1818181818 MIÐVIKUDAGUR     8. MAÍ 2013

Krossgátan

Boltinn í beinni...Boltinn í beinni...Boltinn í beinni...Boltinn í beinni...Boltinn í beinni...

Sunnudagur 12. maíSunnudagur 12. maíSunnudagur 12. maíSunnudagur 12. maíSunnudagur 12. maí
kl. 14:00  Norwich - WBA

kl. 14:00  Man. Utd. - Swansea
kl. 14:00  Fulham - Liverpool
kl. 14:00  Everton - West Ham

kl. 14:00  Arsenal - Wigan
kl. 14:00  Aston V. - Chelsea

kl. 14:00  Reading - Man. City
kl. 14:00  Stoke - Tottenham
kl. 14:00  QPR - Newcastle

kl. 14:00  Sunderland - South.pt.

Dagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar Íslands
8. maí 1894: 8. maí 1894: 8. maí 1894: 8. maí 1894: 8. maí 1894: Eimskipið Á. Ás-
geirsson kom til landsins. Skipi

var fyrsta vélknúna milli-
landaskipið í eigu Íslendinga
og var í förum til Evrópu og

flutti einkum vörur fyrir eigand-
ann, Ásgeirsverslun á Ísafirði.

9. maí 1974: 9. maí 1974: 9. maí 1974: 9. maí 1974: 9. maí 1974: Sverrir Her-
mannsson talaði í rúmar fimm
klukkustundir á Alþingi til að
mótmæla fyrirhuguðu þing-
rofi. Þetta var lengsta sam-
fellda ræða sem flutt hafði

verið á þingi, en sumir
nefndu það málþóf.

9. maí 1992: 9. maí 1992: 9. maí 1992: 9. maí 1992: 9. maí 1992: Fjórða og síð-
asta Fokker 50 flugvél Flug-
leiða kom til landsins. Sama

dag lauk áætlunarflugi
Fokker F27 flugvéla á Íslandi,

en það hafði staðið í nær
þrjá áratugi.

10. maí 1976:10. maí 1976:10. maí 1976:10. maí 1976:10. maí 1976: Fjórmenning-
arnir sem setið höfðu í gæslu-
varðhaldi vegna rannsóknar
Geirfinnsmálsins, flestir í 105

daga, voru látnir lausir.
12. maí 1990:12. maí 1990:12. maí 1990:12. maí 1990:12. maí 1990: Ásgeir Sigur-
vinsson lék síðasta leik sinn
sem atvinnumaður í knatt-

spyrnu. Hann hóf ferilinn 1973
og varð m.a. vestur-þýskur

meistari með Stuttgart.
13. maí 1966: 13. maí 1966: 13. maí 1966: 13. maí 1966: 13. maí 1966: Undirritaðir
voru samningar um kaup

ríkisins á Skaftafelli í Öræfum.

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Fremur hæg breytileg átt,

skýjað með köflum, en sunnan
5-10 og fer að rigna vestast

seinnipartinn. Hiti 4 til 10 stig.

Horfur á laugardagHorfur á laugardagHorfur á laugardagHorfur á laugardagHorfur á laugardag
og sunnudag:og sunnudag:og sunnudag:og sunnudag:og sunnudag:

Útlit fyrir suðlæga eða breyti-
lega átt með vætu á köflum,

en úrkomulítið á N- og A-landi.
Hiti lengst af 2 til 7 stig.

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið
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Lausn á síðustu krossgátu

Sudoku þrautir

Camden Market - Mark-Camden Market - Mark-Camden Market - Mark-Camden Market - Mark-Camden Market - Mark-
aðsdagar í Bolungarvík.aðsdagar í Bolungarvík.aðsdagar í Bolungarvík.aðsdagar í Bolungarvík.aðsdagar í Bolungarvík.

Camden Market er uppáhalds
staðurinn minn í London, þar eru
svo flottir markaðir og matur til
sölu, mjög svipað eins og
Markaðsdagar í Bolungarvík
bara ekki eins lítið og þetta er
allt árið um kring. Markaðs-
dagarnir eru með hljómsveitir
hins vegar en það eru götu-
listamenn í Camden sem eru
bara að reyna fá einhvern
pening og/eða koma sér á
framfæri en andrúmsloftið á
mörkuðunum er samt svipað.

Sjoppan á móti (Supermarket) -Sjoppan á móti (Supermarket) -Sjoppan á móti (Supermarket) -Sjoppan á móti (Supermarket) -Sjoppan á móti (Supermarket) -
Bakkabúð á Flateyri.Bakkabúð á Flateyri.Bakkabúð á Flateyri.Bakkabúð á Flateyri.Bakkabúð á Flateyri.

Eins og flestir vita þá er bara ein
búð á Flateyri sem er líka

sjoppa, þau selja svona flest allt
sem maður notar dagsdaglega.
Búðin á móti þar sem ég bjó var
þannig líka, eins lítil og hún var
þá var hún eiginlega með allt!

Fólkið sem vinnur þar er fjöl-
skylda og manni líður eins og

maður sé í litlum bæ frekar en
stórri borg þegar maður fer þar
inn. Fólkið þar er mjög vingjarn-

legt og sýnir manni persónu-
legan áhuga svona eins og hér.

Robison Crusoe - Vagninn.Robison Crusoe - Vagninn.Robison Crusoe - Vagninn.Robison Crusoe - Vagninn.Robison Crusoe - Vagninn.
Það var bar við hliðina á bygg-

ingunni þar sem ég bjó sem minnti
mig frekar mikið á Vagninn heima
á Flateyri. Fólkið sem sóttist í að
fara þangað var flest allt fólk sem
bjó á þessu svæði, ég fór ekki oft
á þennan bar en stemningin þar
minnti mig á Vagninn, þar var oft
opið svið (karókí) eins og þekkist á
Vagninum.

Angel Islington - Silfurtorg.Angel Islington - Silfurtorg.Angel Islington - Silfurtorg.Angel Islington - Silfurtorg.Angel Islington - Silfurtorg.
Angel er lítil úti-verslunarmiðstöð

og það virkar svolítið eins og
torg, minnir mig smá á Silfurtorg
á Ísafirði. Fólk situr úti á bekkjum
og það eru nokkrar búðir í kring

svona svipað eins og á Silfur-
torgi. Bæði fatabúðir, svona

föndurbúð (Eymundsson/
Penninn) og búðir sem selja mat.

Það er einnig lítill kringlustaður
(pretzel) þar sem allt er bakað á

staðnum og það virkar svona
eins og lítið bakarí nema það

selur bara mismunandi kringlur,
ekki þessar hefðbundu kringlur

sem við þekkjum hér heima.

Heima að heiman

Hrefna Valdemars-
dóttir bjó með kær-
asta sínum Ásgeiri
Helga Þrastarsyni í
London   þar sem
hann lagði stund á
nám í Alchemea
College og hún í SAE
Institute. Hrefna segir
okkur hér frá fjórum
stöðum sem minntu
hana á heima-
hagana.
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