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„Auðvitað þarf maður að takast á við
hluti í lífinu. Það er bara rosalega mik-
ilvægt að halda í húmorinn og taka því
sem að höndum ber af jákvæðni,“ segir

Einar Þór Jónsson, kennari, þroskaþjálfi
og lýðheilsufræðingur, en hann greindist

með HIV á níunda áratugnum. Einar
segir frá uppvextinum í erilssamri stór-
fjölskyldu í Bolungarvík, starfi sínu með
HIV-samtökunum, gjörbyltingu á högum

samkynhneigðra á Íslandi og öðrum
hugðarefnum sínum á miðopnu í dag.

Óhræddur
við breytingar
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Aðalsafnaðarfundur
Aðalsafnaðarfundur í Ísafjarðarsókn verður

haldinn í safnaðarheimili Ísafjarðarkirkju að
lokinni messu þann 20. maí n.k.

Sóknarnefndin.

ÚTBOÐ
Akstur almenningsvagna í Ísafjarðarbæ og
skólaakstur í Skutulsfirði
Tæknideild Ísafjarðarbæjar óskar eftir til-
boðum í akstur almenningsvagna í Ísa-
fjarðarbæ og skólaakstur í Skutulsfirði 2012-
2016. Verkið felst í akstri frá Þingeyri,
Flateyri, Suðureyri og Hnífsdal. Þá er um að
ræða skólaakstur í Holtahverfi og Hnífsdal.
Útboðsgögn verða seld á bæjarskrifstofu frá
og með mánudeginum 14. maí nk. á kr.
3.000,-

Tæknideild Ísafjarðarbæjar

Markús og Aino-Kais sigr-
uðu í Fossavatnsgöngunni

Markús Jönsson frá Svíþjóð
kom fyrstur í mark í Fossa-
vatnsgöngunni á laugardag.
Fyrsta konan í mark var Aino-
Kais Saarinen frá Finnlandi, en
hún er fyrrverandi heimsmeist-
ari á gönguskíðum. Fyrstur
íslenskra keppenda í mark varð
Kristbjörn Sigurjónsson úr SFÍ
í karlaflokki en Stella Hjalta-
dóttir úr SFÍ varð fyrst kvenna.

Fresta þurfti keppni um þrjá
tíma vegna slæmrar veðurspár
en veður var orðið gott þegar
keppendur lögðu í hann. „Gang-
an gat ekki gengið betur. Veðr-
ið var ótrúlega gott fyrir skíða-
göngu miðað við hvernig
spáin var og flestir þeir kepp-
endur sem ég ræddi við voru
sáttir við keppnishaldið,“ segir
Kristbjörn Sigurjónsson, einn
af skipuleggjendum keppn-
innar.

Keppt var í 7 km, 10 km, 20
km og 50 km göngu. Mörg
hundruð keppendur voru skráð-
ir til leiks en veðurspáin setti
þar strik í reikninginn. „Það

voru skráðir um 320 keppendur
en margir duttu út vegna veður-
spárinnar. Ég er ekki alveg
kominn með endanlega tölu
ennþá en ætli það hafi ekki
tekið þátt um 280 keppendur,“
segir Kristbjörn.

Gangan er elsta skíðamót
sem enn er við lýði á Íslandi,
en hún fór fyrst fram árið 1935.
Keppnin er venjulega haldin um
mánaðamótin apríl/maí og
markar lok skíðatíðarinnar hér
á landi. Upphaflega var ein-
ungis keppt í 20 km göngu frá
Vatnahnúk í nágrenni Fossa-
vatns yfir á Seljalandsdal, en
árið 1987 bættist 10 km vega-
lengd við og tveimur árið síðar
var boðið upp á 7 km leið. Sú
leið þykir mjög létt og hentar
allri fjölskyldunni. Árið 2004
var boðið upp á keppni í 50
km göngu.

Úrslit keppninnar má finna
á heimasíðu hennar.
www.fossavatn.com

thelma@bb.is

Markús Jönsson og Aino-Kais Saarinen stóðu uppi sem sigurvegarar í Fossavatnsgöngunni.
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Ferðaþjónustan á Vestfjörðum
verður sífellt fjölbreyttari og meira
spennandi. Nú hyggst Sigurður
Aðalsteinsson bjóða hvalaskoð-
unarferðir um Djúpið á svoköll-
uðum RIB-bát.

Tveir tímarTveir tímarTveir tímarTveir tímarTveir tímar
„Mig langaði að bjóða upp á

nýjung í ferðaþjónustu hérna,
eitthvað nýtt. Ég hef verið  að
fylgjast með RIBSafari í Vest-
mannaeyjum og þeim sem reka
hvalaskoðunarfyrirtækið Gentle
Giants á Húsavík, en bæði fyrir-
tækin notast við samskonar bát
og ég er að taka í notkun. Þetta
hjá mér verður einhverskonar
bræðingur úr því, safarí og hvala-
skoðun,“ segir Sigðurður.

- Hvað felst í þeim bræðingi?
„Ég mun bjóða upp á bæði safarí-
ferðir sem taka um eina klukku-
stund og svo hvalaskoðunarferðir
sem taka tvo tíma. Að auki get
ég sérhannað ferðir enda báturinn
mjög meðfærilegur. Hann getur
farið mjög hratt yfir og ég get

verið með 12 manna hópa um
borð. Þetta er svokallaður RIB-
bátur, harðbotna slöngubátur og
er til dæmis mikið notaður af
herjum. En hann líkist risastórum
Zodiac, hannaður þannig að
stjórntækin eru aftast en farþeg-
arnir fremst. Það er engin yfir-
bygging á bátnum og fólk er því
í meiri snertingu við umhverfið.
Allir farþegarnir eru í göllum og
vestum og sitja á sérstökum
hnökkum.“

Að sögn Sigurðar hafa báta-
ferðir af þessu tagi notið mikilla
vinsælda annarsstaðar. „Síðan
það fór að spyrjast út að ég hefði
keypt bátinn er búið að hringja
talsvert og spyrja hvenær ég
byrji. Ég er því byrjaður að bóka,
í gegnum Vesturferðir. En ég ætla
líka að færa mig aðeins til í sumar
og bjóða ferðir þar sem traffíkin
er hverju sinni. Til dæmis er
ætlunin að mæta á Sjómanna-
daginn á Patró og á Dýrafjarð-
ardaga,“ segir Sigurður.

 „Auðvitað ættu allir að prófa

að fara í svona ferð en ég mæli
þó ekki sérstaklega með því ef
fólk er bakveikt eða á von á sér.
Þá bendi ég frekar á Hafstein og
Kiddý sem sigla á yfirbyggðum
bátum með sætum.“

SjósportSjósportSjósportSjósportSjósport
Aðspurður hvort mikið sé af

hval í Djúpinu, svarar Sigurður:
„Síðustu ár hefur hvalurinn látið
sjá sig mikið meira þarna innfrá
og þá helst hnúfubakurinn. Í sept-
ember voru menn að telja upp-
undir tíu hnúfubaka á sama stað
á sama tíma. Núna er maður far-
inn að sjá hvali útundan sér í
Djúpinu. Það eru yfirgnæfandi
líkur á að finna hval í hverri ferð.
Ég nýti mér það líka að geta
verið í sambandi við bændur og
sjómenn á þessum slóðum.“

- Út á hvaða munu safaríferð-
irnar ganga? „Þær munu snúast
meira um að fara hratt yfir, skoða
skemmtilega staði og jafnvel
grilla einhversstaðar í fjöruborð-

inu í lokin. Það fer eftir því hvað
hópurinn vill hverju sinni. Ann-
ars verður næsta sumar aðeins
tilraunakennt og maður prófar
hitt og þetta. Næsta haust fer
maður svo yfir hvað er að virka
og hvað ekki,“ segir Sigurður.

„Annars velti ég stundum fyrir
mér hvort það mætti ekki koma
Vestfjörðum betur á kortið sem
góðum stað fyrir sjósport. Fólk
tengir hvalaskoðun við Húsavík,
skíði við Akureyri og gullna
hringinn við höfuðborgarsvæðið.
Hugsanlega mætti tengja Vest-
firði og sjósport með svipuðum
hætti enda er nú þegar góð menn-
ing hér í kringum kajaka og
skútusiglingar.“

Öflugt fólkÖflugt fólkÖflugt fólkÖflugt fólkÖflugt fólk
Sigurður eignaðist nýlega hlut

í Vesturferðum og hefur rekið
AVIS bílaleigu í nokkur misseri.
„Ég er nú samt bara nýliði í
greininni. En ferðaþjónusta
virðist stöðugt vera að vefja upp

á sig hérna, enda ekki svo gömul
hér á Vestfjörðum. Það er margt
ógert og líka margt mjög jákvætt
að gerast akkúrat núna. Hér er að
opna nýtt kaffihús og gistihús og
verið að setja rafmagnshjólaleigu
á laggirnar. Það er komið mikið
af mjög öflugu fólki inn í ferða-
þjónustuna. En gatnakerfið hér í
kringum okkur flækir náttúrlega
málin, sérstaklega þegar er farið
að tala um að lengja ferðamanna-
tímann. Reyndar virka þessir
slæmu vegir sem aðdráttarafl á
ákveðna tegund af ferðamönn-
um. Hinum sömu og finnst gott
að við séum ekki hluti af hring-
veginum,“ segir Sigurður.

„Sjálfur er ég bara rétt að byrja
og sé fyrir mér fleiri möguleika.
Sérstaklega á að tengjast fleiri
aðilum sem þegar eru í ferðaþjón-
ustu á svæðinu og vinna með
þeim. Við verðum sterkari heild
þannig. Það á margt spennandi
eftir að gerast í ferðaþjónustu á
Vestfjörðum á næstu árum,“ seg-
ir Sigurður að lokum.

Hvalaskoðun og safarí
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Spurningin
Hvað finnst þér um dóm-

inn yfir Geir Haarde?

Netspurningin er bi
Hefði átt að sakfella fyrir

fleirart viku-lega á bb.is og
þar geta lesendur látið

skoðun sína
í ljós. Niðurstöðurnar eru

síðan birtar hér.

Helgarveðrið
Horfur á föstudag:
Hæg norðlæg eða

breytileg átt og skýjað
en úrkomulítið. Bjart að

mestu á suður- og
vesturlandi. Hiti 0 til 8
stig, kaldast á norð-

austurlandi, en hlýjast
sunnanlands..

Ritstjórnargrein

Afskiptasemi
Eftir nokkurra ára bið lá leiðin til gamla heimabæjarins á ný í

páskavikunni. Ekki beinlínis til að fara á Aldrei fór ég suður. Hann
fór svo oft á ball í Gúttó í gamla daga að hann langaði til að líta inn. Rifja
upp hvar hann sat við borð með glas í hendi og bragðbætandi vökva
í pela, geymt við einn borðfótinn. Gaman að geta keyrt á malbiki
alla leið frá höfuðborginni. Og að fara núna út í Bolungarvík, maður
lifandi! Nú vantar bara jarðgöng milli Ísafjarðar og Súðavíkur. Sú
leið er ekki síður hættuleg að vetri til en Óshlíðin var, grjóthrun
kannski fátíðara en snjóflóðin ekki færri. Það gæti orðið býsna öfl-
ugur byggðakjarni: Bolungarvík-Ísafjarðarbær-Súðavík. Veitir nokk-
uð af samstöðu? Var ykkur ekki lofaður byggðakjarni fyrir nokkrum
árum?

Byggðin á eyrinni hefur tekið stakkaskiptum. Gömlum, illa á sig
komnum húsum hefur fækkað. Sum hver þeirra, sem voru orðin
öllum til ama og jafnvel sögð ónýt, skarta nú nýjum búningi, í upp-
runalegri mynd. Enn finnast þó nokkrir augnbrjótar, sem ekki yrði
saknað. Það má taka verulega til á eyrinni. Gatnakerfið í gamla bæn-
um er ekkert til að hrópa húrra fyrir og dregur úr ánægjunni við að
skoða gömlu húsin, mörg hver yfir aldar gömul. Má ekki helluleggja
þessar fáförnu, umferðarlitlu götur: Tangagötu, Smiðjugötu, Þver-
götu? Myndi það ekki fegra ímyndina í augum ferðamannsins?

Þverun fjarða og jarðgöng eru þeir öxlar sem vegagerð á Vestfjörð-
um á að snúast um. Vegagerð yfir fjallgarða er neyðarúrræði. Þegar
jarðgöng berast í tal er alltaf einblýnt á stofnkostnað, aldrei horft til
þess sem kemur til baka með styttri vegalendum, minni snjómokstri
og hvers kyns viðhaldi. Sama á við um brýr.

Nú vilja allir Dýrafjarðargöng. Hversu stór er ávinningur þeirrar
framkvæmdar meðan Dynjandisheiðin skartar hálfrar aldar gamalli
hestaslóð, ófær þriðjapart úr ári hverju? Eru áætlanir uppi um heils-
ársveg þar yfir og tengingu niður í Trostansfjörð - eða hvað? Hrafns-
eyrarheiðin er einn af alverstu fjallvegum landsins. Jarðgöng því
eini kosturinn. Verða ekki jarðgöng undir Hrafnseyrarheiði og veg-
ur yfir Dynjandisheiði að vera í einni og sömu vegaáætluninni, ef
gagn á að vera af? Hafa menn trú á því? Hversu langa bið þola
byggðirnar á sunnan- og norðanverðum Vestfjörðum eftir því að
geta orðið eitt atvinnusvæði? Snýst ekki málið um hvaða leikir
gagna best í stöðunni eins og hún er; millileikir þar til lokamarkið er
raunhæft?

Svo er nú það. En, eiga menn nokkuð með það að vera að skipta
sér af því sem segja má að þeim komi ekkert við? Afskiptasemi má
kalla það. Algengur eiginleiki, sem fylgir mörgum lengst af.

s.h.

Melrakka-
setrið í

Súðavík fær
hvítabjörninn

Melrakkasetur Íslands í
Súðavík mun hreppa hvíta-
björninn sem skotinn var í
Hælavík á Hornströndum í
fyrra. Setrið var einn fjögurra
umsækjenda um að fá björn-
inn uppstoppaðan og hafa
til sýnis og nú er ljóst að
hann snýr aftur til Vest-
fjarða.

 „Birnan gekk á land í
Hornvík og var skotin tæp-
um tveimur vikum áður en
við fórum þangað með
fyrsta rannsóknarhópinn
okkar,“ segir Ester Rut Unn-
steinsdóttir, framkvæmda-
stjóri Melrakkasetursins.
„Við fréttum að hægt væri
að sækja um að fá björninn
uppstoppaðan og hafa til
sýnis og ákváðum að slá
til,“ segir Ester.

Ísbjörninn sem kom á land
á Hornströndum í fyrra.

Mynd: Landhelgisgæslan.

Vestfirskir sjómenn mótmæla

StefnirIS:
Áhöfnin á Stefni skrifar

undir yfirlýsinguna.

Sjómenn í áhöfnum ísfirsku
aflaskipanna Jóhönnu Gísla-
dóttur, Stefnis og Páls Páls-
sonar eru meðal þeirra  537
sjómanna sem gefið hafa út
yfirlýsingu til stjórnvalda og
þjóðarinnar vegna frumvarps
ríkisstjórnarinnar um stjórn
fiskveiða. Í yfirlýsingunni
kemur fram að sjómennirnir
fordæmi þá „grímulausu aðför“

sem gerð er að kjörum þeirra,
er birtist í frumvarpinu.

Sjómennirnir skora á al-
þingismenn að taka ábyrga
afstöðu í málinu, með tilliti til
„þeirra hörmulegu afleiðinga
sem frumvörpin kæmu til með
að hafa á afkomu sjómanna-
stéttarinnar og þar með þjóð-
félagsins í heild,“ eins og segir
í yfirlýsingunni.

Alls skrifuðu áhafnir á 29
þekktum aflaskipum undir yfir-
lýsinguna.

gudmundur@bb.is

Ísfirska hljómsveitin
Klysja sló rækilega í gegn á
rokkhátíðinni Aldrei fór ég
suður, en meðlimir hljóm-
sveitarinnar eru einungis 16
og 17 ára gamlir. Nú hafa
piltarnir gefið út myndband
við lag sitt Man on the
Moon, en lagið er í óraf-
magnaðri útgáfu. Mynd-
bandið er tekið upp í blóma-
garðinum á Ísafirði, mitt í
fæðingarhríðum vorsins.

Á Youtube-síðu hljóm-
sveitarinnar er einnig hægt
að skoða upptökur frá öðrum
lögum þeirra, en ljóst má
virðast að piltarnir eigi fram-
tíðina fyrir sér.

gudmundur@bb.is

Klysja
með nýtt

myndband

Alls svöruðu 1010.
Sanngjarn sögðu 109

eða 18%
Hefði átt að sýkna
sögðu 254 eða 41%

Hefði átt að sakfella fyrir
fleira sögðu 254 eða 41%
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Mikilvægt
að halda í húmorinn

loðandi Vestfirði alveg fram yfir
tvítugt. Eftir það fór ég svo að
vera meira suður í Reykjavík.
Þar kynntist ég stelpu og eignað-
ist með henni dóttur mína Kol-
brúnu Ýr sem er farin að nálgast
þrítugsaldurinn í dag. Hún er
myndlistarkona, flott stelpa, og
er núna í framhaldsnámi í mynd-
list úti í Englandi með manninum
sínum,“ segir Einar frá.

Hann var kominn á þrítugs-
aldur þegar hann kom út úr hinum
margumrædda skáp. „Miðað við
unga fólkið í dag í dag var ég
orðinn stútungskall! Þetta var
svona um miðjan níunda áratug-
inn og ég er fæddur 1959,“ út-
skýrir Einar. Eftir að hafa komið
út hélt hann af landi brott um
hríð. „Ég var að þvælast heilmik-
ið úti í löndum, var meðal annars
mikið á Englandi, þar sem ég
kynntist strák. Ég kom síðan
heim og greindist þá HIV-já-
kvæður. Það eru meira en tuttugu
og fimm ár síðan. Það var auð-
vitað töluvert áfall fyrir mig.
Þetta var árið ’87, að ég held;
ekkert löngu eftir að ég kom út
úr skápnum góða, kannski bara
tveimur, þremur árum síðar,“
segir Einar frá.

Hann segir tíðarandann á þess-
um árum hafa verið markaðan
hræðslu og þekkingarskorti. „Á
þessum tíma ríkti verulega mikill
ótti við þennan sjúkdóm. Fólk
þekkti ekki smitleiðirnar. Við-
horfin gagnvart þessum sjúk-
dómi tengdust því svo náttúru-
lega að hann herjaði í byrjun að
svo miklu leyti á minnihlutahópa;
homma, fíkniefnaneytendur, fólk
á ákveðnum landssvæðum í
Afríku eða fólk í vændi. Fólk var
voðalega fljótt að draga ályktanir;
ef einhver smitaðist af HIV hlaut
hann að tilheyra ákveðnum
minnihlutahóp eða einhverjum
mjög óæskilegum lífsstíl,“ út-
skýrir Einar.

Það gefur auga leið að í slíkum
tíðaranda gat jákvætt HIV-próf
ekki verið annað en áfall. „Það
var það, þetta var ofsalegt sjokk
á þeim tíma,“ segir Einar. „Ég
var hins vegar einn af þeim sem
tók strax þann pól í hæðina að
vera ekkert sérstaklega að fela
þetta. Ég hef alltaf verið opinn
með það að ég sé HIV-jákvæður.

Unga kynslóðin er Einari afar
hugleikin, enda hefur hann unnið
náið með unglingum og ungu
fólki árum saman – bæði á vegum
HIV-samtakanna og á öðrum
vettvangi. „Ég hef unnið mikið í
uppeldisgeiranum, í tengslum við
meðferðarbransann, fötlunar-
geirann, kennslu og velferðar-
mál, eins og í sambandi við HIV
og alnæmið,“ útskýrir hann. Ný-
kominn úr Grunnskóla Bolungar-
víkur segir Einar margt hafa
breyst frá því að hann ólst þar
upp. „Lífið var allt öðruvísi þá
og við höfðum frelsi á allt annan
hátt en krakkar í dag. Þetta hefur
breyst svo ótrúlega mikið; ungl-
ingar í dag vita miklu meira en
við gerðum. Þau hafa netið og
allt þetta uppýsingaflæði. Í dag
er líka miklu meiri stuðningur
við alls kyns sérþarfir. Fólk er
almennt opnara og samfélagið
og mannlífið hefur breyst svo
mikið,“ segir Einar.

„Ungt fólk í dag er rosalega
flott kynslóð; fjölhæf og falleg,“
heldur hann áfram. „Margir hafa
sterka sjálfsmynd og vegnar vel.
Samt er ég á því að þrátt fyrir allt
þetta atlæti er annar hópur sem
fer stækkandi, eða er kannski
frekar að verða veikari. Það er
hópur krakka sem á mjög erfitt,
bæði félagslega og eins geðrænt.
Alvarleg fíkniefnaneysla og mis-
notkun hefur aukist gríðarlega
mikið. Maður áttar sig ekki al-
mennilega á því af hverju þessar
breytingar stafa en þær hafa verið
mjög örar á síðustu árum. Það
má spyrja sig hvort þetta sé fórn-
arkostnaður nútíma velferðar-
samfélags, tímaskortur fólks,
aukið aðgengi og neysla afþrey-
ingar, vímuefna og óholls matar-
ræðis. Þessi þróun er mér sérstak-
lega hugleikin og ég hef mikinn
áhuga á því að fylgjast betur með
þessum málum,“ segir Einar.

SjúkdómsgreininginSjúkdómsgreininginSjúkdómsgreininginSjúkdómsgreininginSjúkdómsgreiningin
mikið sjokkmikið sjokkmikið sjokkmikið sjokkmikið sjokk

Þrátt fyrir að hafa töluvert ver-
ið á faraldsfæti í seinni tíð gerði
engin útþrá vart við sig hjá Einari
fyrr en eftir tvítugt. „Eftir skyldu-
námið fór ég að læra trésmíði hjá
pabba mínum og var mikið við-

fólk, mikil vinna og mikið að
gera,“ segir hann frá. Fjölskyldan
var sömuleiðis stór og samheldin.

„Pabbi átti mörg systkini sem
bjuggu meira og minna öll þarna
í Bolungarvík. Ég átti marga nána
ættingja í Víkinni. Við vorum
mörg systkinabörnin á sama aldri
og bjuggum öll í sömu götunni,
því fimm systkini pabba byggðu
hús í sömu götu. Þau áttu svo öll
krakka á sama aldri; það voru
fjórir eða fimm í hverju húsi.
Við vorum mörg þarna og mikið
líf og fjör. Allir voru mjög nánir
og maður gekk bara út og inn hjá
öllum eins og maður ætti heima
þar,“ segir Einar. Þetta hefur nán-
ast verið eins og kommúna? „Já,
einmitt!“ segir Einar og brosir.

Nálægðin við ættingjana kom
sér afskaplega vel fyrir Einar og
systkini hans tvö þegar móðir
þeirra veiktist alvarlega.

„Mamma varð veik þegar við
vorum lítil. Það var mjög sorglegt
og dapurlegt. Hún var flugfreyja
og íþróttakennari þegar þau pabbi
giftust, eftirminnilega flott kona,
en hún náði ekki að eiga mjög
mörg ár með pabba. Hún veiktist
alvarlega þegar ég var sex ára,
fékk krabbamein, og dó svo eftir
erfið og mikil veikindi þegar ég
var tólf ára. Þá var mjög gott
fyrir okkur krakkana að búa í
þessu litla samfélagi þar sem við
þekktum alla,“ segir Einar. Faðir
hans giftist síðar aftur. „Hann á
alveg frábæra konu og ég á hálf-
bróður sem er mikið yngri en ég,“
segir Einar frá.

Umhugað um unguUmhugað um unguUmhugað um unguUmhugað um unguUmhugað um ungu
kynslóðinakynslóðinakynslóðinakynslóðinakynslóðina

Æskuárin í Bolungarvík voru
Einari að öðru leyti góð, en hann
segist þó hafa verið „frekar
fyrirferðarmikill krakki“. „Eftir
á að hyggja var maður samt ótta-
lega saklaus! Í þá daga held ég
að ég hafi þótt frekar ódæll. Ég
þótti fyrirferðarmikill og ég
nennti ekkert að vera mikið í
skóla – ég vildi bara fara mínar
leiðir og  hafa hlutina eins og
mér hentaði. Ég vildi skemmta
mér og fór að djamma dálítið og
svona. En þegar ég lít til baka...
Almáttugur, ég var bara algjör
engill,“ segir hann og hlær.

Það gustar af Einari Þór Jóns-
syni þegar hann arkar inn í veit-
ingasalinn á Hótel Ísafirði á
björtu eftirmiðdegi í mars. Eftir
klukkutíma kaffispjall hefur
blaðamaður það á tilfinningunni
að það sé reyndar ekki óalgengt í
hans tilfelli, enda segir Einar sjálf-
ur að honum líði best með marga
bolta á lofti og nóg að gera.

Á þessum umrædda degi er
Einar, sem er menntaður kennari,
þroskaþjálfi og lýðheilsufræð-
ingur, nýkominn frá æskuslóð-
unum í Bolungarvík, þar sem
hann hélt fræðslufyrirlestur fyrir
efstubekkinga grunnskólans um
HIV og kynsjúkdóma. Einar
greindist sjálfur HIV-jákvæður
fyrir hátt í tuttugu og fimm árum
síðan og hefur starfað fyrir sam-
tökin HIV-Ísland síðustu árin,
en eitt helsta markmið þeirra er
að fræða ungu kynslóðina um
þennan skæða smitsjúkdóm og
varnir gegn honum.

Einar sagði blaðamanni Bæjar-
ins besta frá uppvextinum í faðmi
stórfjölskyldunnar í Bolungar-
vík, áfallinu þegar hann greindist
með HIV á níunda áratugnum og
gjörbyltingu á viðhorfum hins
almenna borgara til samkyn-
hneigðra og HIV-smitaðra.

KommúnustemmningKommúnustemmningKommúnustemmningKommúnustemmningKommúnustemmning
í Bolungarvíkí Bolungarvíkí Bolungarvíkí Bolungarvíkí Bolungarvík

Einar er nú búsettur í Reykja-
vík en hefur farið víða á undan-
förnum árum. Ræturnar liggja
hins vegar til Bolungarvíkur.
„Pabbi minn, Jón Friðgeir Ein-
arsson, er Bolvíkingur og Vest-
firðingur langt aftur í ættir. Ég
held að ég sé héðan í beinan karl-
legg síðustu mörg hundruð árin
– en mennirnir í þessari ætt minni
fóru að vísu oft og náðu sér í kvon-
föng annars staðar. Langafar
mínir voru Djúpmenn og þeir fóru
út um allt að ná sér í konur.
Mamma mín, Ásgerður Hauks-
dóttir, var að sunnan og þar liggja
rætur mínar í móðurætt,“ útskýrir
Einar.

Faðir Einars rak stórt og mikið
byggingarfyrirtæki í Bolungar-
vík þar sem stöðugt voru mikil
umsvif að sögn Einars. „Ég ólst
upp í umhverfi þar sem var margt

Það gera fæstir sem eru HIV-
jákvæðir. Fólk hefur óttast höfn-
unina og stimplunina sem því
fylgir mikið og það skammast
sín og dæmir sjálft sig gjarnan
hart fyrir að hafa lent í þessum
aðstæðum. Enn ríkja fordómar
en þessi viðhorf eru sem betur
fer að breytast með tímanum með
aukinni þekkingu og viðhorfin
til HIVverða vonandi eins og til
annarra langvinnra sjúkdóma,“
segir Einar.

Nýr kafli framundanNýr kafli framundanNýr kafli framundanNýr kafli framundanNýr kafli framundan

Einar segir nýja tíma fram-
undan í baráttunni gegn HIV og
alnæmi. „Það er svo margt mik-
ilvægt og jákvætt að gerast núna,
það er bjart framundan! Eftir að
lyfin komu á markaðinn, árið
1996, er það orðið mun sjald-
gæfara að fólk þrói með sér al-
næmi. Lyfin hafa alltaf verið að
þróast og verða betri og betri, og
færri aukaverkanir sem fylgja
þeim,“ útskýrir Einar.

„Það nýjasta sem WHO, Al-
þjóða heilbrigðisstofnunin hefur
gefið út – og þetta gefur manni
vonir um að það eigi kannski
eftir að takast að koma böndum
yfir útbreiðsluna á þessum far-
aldri – það er, að ef fólk er í virkri
lyfjameðferð sem gengur vel, það
er að segja að fólk tekur lyfin sín
samviskusamlega, þá er HIV-
veiran ekki greinanleg í blóðinu.
Það er eins og hún sé í dvala. Og
þá er fólk í raun og veru ekki
smitberar á meðan – það getur
ekki smitað aðra ef að veiran er
sofandi á þennan hátt,“ útskýrir
Einar. „Nú er alveg gríðarlega
mikilvægt að ná í sem flesta sem
eru HIV-jákvæðir, fá fólk í mæl-
ingu og koma því í lyfjameðferð.
Þetta er væntanlega eitthvað sem
verður unnið kerfisbundið að í
þróunarlöndunum, til dæmis,“
segir hann.

Þessar nýju rannsóknarniður-
stöður gefa tóninn fyrir nýja tíma.
„Þetta er alveg nýr kafli í þessari
dramatísku sögu sem HIV er og
er auðvitað mikill léttir fyrir okk-
ur sem erum HIV-jákvæð. En
það má ekki heldur gleyma því
að hún er mjög lúmsk, þessi veira,
og ef fólk passar sig ekki á því að
taka lyfin sín þá er hún mjög
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fljót að fara af stað aftur – og þá
er viðkomandi auðvitað orðinn
smitberi. En þetta er að minnsta
kosti mjög jákvætt og gefur von
um að það sé hægt að ná að
höndla sjúkdóminn,“ segir hann.

Hefur þreystHefur þreystHefur þreystHefur þreystHefur þreyst
á hlutverkinuá hlutverkinuá hlutverkinuá hlutverkinuá hlutverkinu

Talandi um að höndla sjúk-
dóminn - hvernig er hversdags-
legt líf HIV-jákvæðs manns?
„Maður þarf að passa lyfin sín.
Annars er maður bara að tann-
bursta sig og vaska upp og sofa,
rétt eins og allir aðrir,“ segir Ein-
ar. „Líf mitt er ósköp venjulegt.
Ég er giftur mínum manni sem
heitir Stig, yndislegur maður sem
ég elska svo mikið. Við erum
búnir að vera saman í tuttugu ár.
Hann er sænskur, en við búum
hér á Íslandi núna. Við höfum
búið nokkur ár í Stokkhólmi og
svo í Malmö líka. Við eigum
gamalt hús í sænsku sveitasæl-
unni, sannkölluð paradís sem við
erum mikið í, það er bara um
klukkutíma akstursleið norður af
Stokkhólmi. Stig er kominn á
eftirlaun, hann var í sænska sjó-
hernum og þar fara menn snemma
á eftirlaun. Vegna hans hef ég
verið mjög tengdur Svíþjóð í tutt-
ugu ár, tala sænsku reiprennandi
og hef verið mikið þar,“ segir
Einar frá.

Hann segist sömuleiðis hafa
notið stuðnings fjölskyldu sinnar,
bæði í kringum það þegar hann
kom út úr skápnum á sínum tíma
og varðandi sjúkdómsgreining-
una.

„Fjölskylda mín hefur orðið
fyrir margvíslegu mótlæti í gegn-
um árin og ber þar helst fráfall
Ásgeir Þórs bróður míns sem var
mikill harmleikur fyrir mína
glöðu og duglega fjölskyldu,“
segir Einar, „og ég held ég geti
ekkert kvartað yfir því að annað
fólk hafi ekki staðið með mér
eða eitthvað slíkt. En tíðarandinn
hefur breyst svo gríðarlega á þess-
um tuttugu og fimm árum. Við-
horfin gagnvart samkynhneigð
og minnihlutahópum þá og nú –
og hvað þá óttinn sem ríkti í þá
daga gagnvart HIV – það er bara
ekki hægt að líkja þessu tvennu
saman, það hefur svo margt
breyst og gerst. Það er mjög gott
fólk sem stendur að mér. En ég
skal alveg játa að það hafa komið
tímabil í mínu lífi þar sem ég hef
orðið þreyttur á þessu hlutverki,
að vera í þessum aðstæðum; að
vera HIV-jákvæður, samkyn-
hneigður maður. Það hefur ekkert
alltaf verið dans á rósum. Ég get
alveg sagt það, þó að ég eigi svo
sem engar sérstakar sögur af því
að fólk hafi snúið við mér baki
eða ég hafi orðið fyrir einhverri
alvarlegri mismunun á einhverj-
um sviðum,“ segir Einar.

Margir boltar á loftiMargir boltar á loftiMargir boltar á loftiMargir boltar á loftiMargir boltar á lofti

Starf Einars með HIV-samtök-

unum er ekki það eina sem hann
sinnir dags daglega. „Ég er í
hlutastarfi hjá HIV-samtökun-
um. Svo vinn ég hjá Þroskahjálp
og er líka í kennslu, svo ég hef
nóg að gera. Ég hef líka verið að
vinna við sjónvarpsþáttagerð upp
á síðkastið. Ég veit ekki hvort
fólk kannast við þættina, því það
fór nú of lítið fyrir þeim á dagskrá
sjónvarpsins. Þeir heita Með okk-
ar augum og eru gerðir af þroska-
hömluðum. Nú erum við að fram-
leiða fleiri þætti sem verða sendir
út á betri sýningartíma í sumar,“
segir Einar, sem hefur unun af
því að stökkva á milli hlutverka.

„Starf mitt með fötluðu fólki
hefur gefið mér mikið en störfin
mín samtvinnast í baráttu fyrir
auknum mannréttindum, virð-
ingu, sjálfstæðu lífi og sjálfsefl-
ingu. Ég er alltaf svona á mörgum
vígstöðvum, úti um allt. Mér
finnst það gaman og ég verð að
hafa marga bolta á lofti í einu.
Ég er ekki manneskja sem getur
verið í einhverju einu verkefni
og setið fyrir framan tölvu frá
níu til fimm. Ég yrði vitlaus á
því! Ég þarf að hitta margt fólk,
vera í sambandi við marga, vera
á ferðinni, toga í marga ólíka
spotta og vera allsstaðar. Ég er
þannig gerður. Án þess samt að
ég sé neitt illa farinn af ofvirkni,
ég er það ekkert! En ég þarf svona
líf og fjör,“ segir hann og brosir.

Í starfi Einars hjá HIV-Ísland
felst meðal annars að skipuleggja
fræðslu á vegum þeirra og Land-
læknisembættis. „Það er farið
reglulega í alla grunnskóla á land-
inu, annað hvert ár, og talað við
níundu- og tíundubekkinga. Það
hefur verið gert síðustu 10 árin
og er mjög metnaðarfullt verk-
efni. Samtökin eru líka í því að
veita fræðslu og stuðning meðal
HIV-jákvæðs fólks og þeirra
nánustu,“ segir Einar.

Dapurleg þróun í HIV-Dapurleg þróun í HIV-Dapurleg þróun í HIV-Dapurleg þróun í HIV-Dapurleg þróun í HIV-
smitum á Íslandismitum á Íslandismitum á Íslandismitum á Íslandismitum á Íslandi

Þá hafa samtökin einnig brugð-
ist við dapurlegri þróun í HIV-
smitum á Íslandi á síðustu árum.
„Því miður hefur HIV aukist mik-
ið síðustu misserin. Árlegur fjöldi
smitaðra á Íslandi hefur tvöfald-
ast síðustu árin og það kemur
aðallega til af auknum fjölda
sprautufíkla; fólki sem deilir
óhreinum sprautum. Það hefur
verið sprengja meðal fíkla í að
smitast af HIV og lifrarbólgu
vegna óhreinna sprauta. Það er
skelfilegt að sjá hvernig margt
ungt fólk hefur farið með sig af
fíkniefnaneyslu,“ segir Einar.

Samtökin hafa því verið í
samstarfi við Rauða krossinn og
fleiri aðila við forvarnir og svo-
kallaða skaðaminnkun. „Sjúkra-
bíll er á götum Reykjavíkur og
er í því verkefni að dreifa hreinum
sprautum. Óskastaðan er að fólk
geti farið inn í öll apótek og feng-
ið hreinar sprautur og svo er lagt

upp úr því að fólk geti skilað
óhreinum sprautum í þar til
gerðum sprautuboxum,“ útskýrir
Einar.

„Fólk heldur kannski að allir
fíklar séu voðalega óábyrgar
manneskjur og með allt í algjöru
rugli, en það er alls ekki alltaf
tilfellið. Það er auðvitað allur
gangur á því hvernig einstakling-
arnir eru, en ég verð að segja
alveg eins og er að það kemur á
óvart hversu margt fólk í þessum
hópi getur staðið sig í svona mál-
um, þó það ráði svo ekkert við
fíknina. En ef það segist ætla að
koma eitthvert á ákveðnum tíma
þá eru margir einstaklingarnir
þannig að þú gætir stillt klukkuna
eftir þeim. Svo eru aftur aðrir
sem myndu aldrei geta það, en
það er nú bara eins og lífið er,“
segir Einar.

Þó að fjölgun nýsmita séu flest
meðal sprautufíkla koma þó líka
reglulega upp tilfelli þar sem
veiran smitast vegna óvarinna
kynmaka. „Það er þá yfirleitt
meðal gagnkynhneigðra; svona
innan gæsalappa þessa ósköp
venjulega, hefðbundna fólks.
Meðal homma, til dæmis, hefur
dregið verulega úr smitum. Þeir
virðast hafa lært hvernig á að

umgangast í tengslum við þennan
smitsjúkdóm. Af og til kemur
alltaf til okkar ungt fólk alveg
steinhissa á því að það hafi
greinst HIV-jákvætt. Þetta gerist,
því miður. HIV er hins vegar
ekki mjög smitandi sjúkdómur.
Hann er mjög hættulegur en lítið
smitandi. HIV-jákvætt fólk hefur
stundum verið í sambúð eða búið
saman í lengri tíma áður en það
verður smit. Þetta virðist vera
nokkuð einstaklingsbundið og
sérkennilegt hvernig þetta hagar
sér,“ segir Einar.

Samfélagslegar breyt-Samfélagslegar breyt-Samfélagslegar breyt-Samfélagslegar breyt-Samfélagslegar breyt-
ingar mikið gleðiefniingar mikið gleðiefniingar mikið gleðiefniingar mikið gleðiefniingar mikið gleðiefni
Einar er félagsmaður í Samtök-

unum ’78 og var virkur í félags-
starfi á árum áður. „Það var svona
eftir að ég kom fyrst út úr skápn-
um títtnefnda. Ég hef ekki verið
jafn virkur í seinni tíð en er samt
alltaf félagsmaður þar. Þessir
gömlu jálkar sem voru mest í
baráttunni fyrir tilveru okkar í
byrjun, menn eins og Hörður
Torfa og Þorvaldur Kristinsson
og Guðni Baldurs, eru góðir vinir
mínir,“ segir Einar, sem segist
vart trúa þeim breytingum sem
orðið hafa á árunum sem liðin

eru frá því að hann starfaði hvað
mest með Samtökunum ’78.

„Það hefur sannarlega verið
gleðilegt að fylgjast með þeim
ótrúlegu breytingum sem hafa
orðið á högum og mannréttindum
samkynhneigðs fólks á Íslandi
síðasta aldarfjórðunginn. Hver
hefði trúað þessu fyrir 25 árum,
þegar við máttum hvergi vera?
Það mátti varla segja orðin
hommi eða lesbía upphátt, við
gátum ekki auglýst samkomur í
útvarpinu, var hent út af stöðum
og vorum í raun og veru bara
réttlaust fólk. Hver hefði þá trúað
því hvernig lagaumhverfi hefur
nú verið lagað okkur í hag? Við
getum staðfest samvist okkar og
í dag getur fólk farið í kirkju og
látið gefa sig saman; forsætisráð-
herrann er lesbía og opinbert fólk
samkynhneigt og enginn yppir
öxlum yfir því lengur. Þetta eru
svo ótrúlegar viðhorfsbreytingar
á ekki lengri tíma að unga fólkið
á kannski erfitt með að skilja
hvað þetta hefur í raun og veru
breyst,“ segir Einar.

„Þegar ég var unglingur og
ungur maður þekkti ég ekkert
samkynhneigt fólk. Þetta var eitt-
hvað sem maður heyrði aldrei
talað um og ef það var gert þá var
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það oftast undir rós eða í nei-
kvæðri merkingu. Fordómar eru
enn til staðar og við þurfum að
halda vöku okkar gegn þeim.
Breytingarnar eru samt sem áður
ótrúlegar og afskaplega mikið
gleðiefni,“ segir hann.

Ætlar ekki aðÆtlar ekki aðÆtlar ekki aðÆtlar ekki aðÆtlar ekki að
enda í sófanumenda í sófanumenda í sófanumenda í sófanumenda í sófanum

Aðspurður um hvað sé fram-
undan segist Einar ekki hafa uppi
neinar merkar áætlanir um breyt-
ingar eða stór framtíðarplön. „Ég
held bara mínu striki, en svo veit
ég ekki heldur hvað ég ætla að
verða þegar ég verð stór. Ég ætla
allavega ekki að vera alltaf á
sama stólnum. Ég er alveg
óhræddur við breytingar og að
takast á við eitthvað nýtt. Mér
finnst það skemmtilegt og spenn-
andi. Lífið er svo stutt og mikið
ævintýri og maður á að taka
fullan þátt í því – taka sénsa og
þora að breyta, upplifa eitthvað
nýtt og gefa af sér og hlæja fram-
an í þetta allt saman. Það er mik-
ilvægast,“ segir hann.

„Mér finnst þetta sérstaklega
svona þegar maður er kominn á
miðjan aldur, þá er mikilvægt að

hafa þetta hugfast,“ bætir hann
við. „Ég vil ekki lenda í sófanum
með fjarstýringuna og safna
bumbu – sem ég er nú reyndar
byrjaður á eftir að ég hætti að
reykja fyrir þremur árum. Ég þarf
að losna við hana,“ segir hann og
brosir við.

„Auðvitað þarf maður að tak-
ast á við hluti í lífinu, það er nú
bara eins og það er, það væri
ekkert varið í þetta annars. Það
er mjög mikilvægt að halda í
húmorinn, taka því sem að hönd-
um ber af jákvæðni og gefa sér
að reynslan sé eitthvað sem mað-
ur ætlar að nota til að styrkja
sig,“ heldur hann áfram. „Ég tel
mig vera heppinn og hamingju-
saman mann og ég hef fengið
margt gott í lífinu. Ég er þakklátur
fyrir marga og mikla reynslu sem
ég hef fengið á þessu mannlega
sviði – bæði út frá mínum per-
sónulegu málum og eins út frá
vinnunni minni. Ég hef unnið
með og kynnst mörgu frábæru
fólki og tel mig vera orðinn nokk-
uð næman og þekkingargóðan á
mannlegt eðli og það sem getur
gerst í lífinu. Ég er bara sáttur
við mig og mitt,“ segir Einar að
lokum, áður en hann heldur aftur
út í daginn.

Agnes M. Sigurðardóttir
kjörin biskup Íslands

Það var sögulegur viðburð-
ur þegar sr. Agnes M. Sig-
urðardóttir, sóknarprestur í
Bolungarvík og prófastur
Vestfjarðaprófastsdæmis, var
kjörin biskup Íslands og mun
gegna því embætti fyrst
kvenna. Herra Karl Sigur-
björnsson biskup mun setja
Agnesi í embætti 24. júní en
hún tekur síðan formlega við
starfi 1. júlí.

Í tilkynningu frá Agnesi,
sem birtist á vef Þjóðkirkj-
unnar eftir að niðurstaða úr
seinni umferð kosningarinn-
ar lá fyrir, sagði hún þakklæti
vera efst í huga.

„Sú vegferð sem við höfum
verið á undanfarnar vikur hefur
verið okkur sem störfum í
kirkjunni til uppörvunar og

gagns. Mitt fyrsta verk verður að
hlusta, heyra raddir fólks sem
starfar á mismunandi sviðum
kirkjunnar, sýna umhyggju og
mynda samstöðu um að fagn-
aðarerindið nái eyrum fólks,“
segir Agnes í tilkynningunni.
Hún segist þakklát Guði sínum
sem kallað hefur hana til þjón-
ustunnar og minnir á boðskap
kirkjunnar. „Þau gildi er kristin
trú fela í sér eru sannarlega til
þess fallin að gleðja, efla, hugga,
styrkja og finna ráð við hvers
konar vanda.“

Agnes fæddist á Ísafirði 19.
október 1954. Faðir hennar var
Sigurður Kristjánsson (d. 1980)
sóknarprestur á Ísafirði og
prófastur Ísafjarðarprófasts-
dæmis. Móðir Agnesar er Mar-
grét Hagalínsdóttir ljósmóðir.

Agnes var gift Hannesi Bald-
urssyni tónlistarmanni og
eiga þau saman þrjú börn.
Agnes lauk kandídatsprófi í
guðfræði frá Háskóla Íslands
árið 1981 og vígðist til prests-
þjónustu sama ár. Hún þjón-
aði sem sóknarprestur í
Hvanneyrarprestakalli 1986-
1994 en hefur síðan þjónað í
Bolungarvík. Hún varð pró-
fastur Ísafjarðaprófastsdæmis
árið 1999 og hefur verið
prófastur Vestfjarðaprófasts-
dæmis frá 2005.

Úrslitin þýða að sr. Agnes
lætur af embætti sóknarprests
í Bolungarvík og prófasts í
Vestf jarðarprófastsdæmi
þegar hún tekur við starfi
biskups í sumar.

gudmundur@bb.is

„Ég fagna því mjög að
kona hafi verið kosin. Í gegn-
um söguna hefur 110 sinnum
verið valinn karlmaður sem
biskup. Mér finnst gott að vita
til þess að í 111. skiptið hafi
kona verið valin,“ segir sr.
Magnús Erlingsson, sóknar-
prestur á Ísafirði, inntur eftir
áliti hans um nýafstaðið bisk-
upskjör. Magnús segist einnig
vera sérlega ánægður yfir því
hversu afgerandi kosningin

var. „Þetta er mikil og góð
stuðningsyfirlýsing verðandi
biskupi.“

Magnús minnir á að konur
hafi lengi verið í meirihluta
presta á Vestfjörðum. „Við
erum svo framsækin hér á
Vestfjörðum. Það er sérstak-
lega ánægjulegt að vita að
kona úr þessu prófastsdæmi
verði næsti biskup,“ segir
hann.

gudmundur@bb.is

Sr. Magnús fagnar
niðurstöðu biskupskjörs

Sr. Magnús Erlingsson.
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Stakkur hefur ritað
vikulega pistla í Bæjarins
besta í mörg ár. Skoðanir

hans á mönnum og mál-
efnum hafa oft verið um-

deildar og vakið umræður.
Þær þurfa alls ekki að

fara saman við skoðanir
útgefenda blaðsins. Þrátt

fyrir það bera ábyrgðar-
menn blaðsins ábyrgð á
skrifum Stakks á meðan
hann notar dulnefni sitt.

Forsetakosningar
Kosið verður um forseta lýðveldisins Íslands í lok júni á þessu ári.

Ekki virðast þær kosningar sérlega spennandi fyrir kjósendur nema
hvað tveir frambjóðenda hafa tekið afgerandi forystu og spennan
gæti orðið mikil. En hér gildir líkt og annars staðar að rétt er að
spyrja að leikslokum. Hvað vilja Íslendingar að forseti lýðveldisins
hafi til að bera? Ætli skoðanir séu ekki margar og misjafnar og enda-
laust má velta sér upp úr stíl þeirra fimm forseta sem við höfum átt.
En sjaldnar er spurt að því hvort þetta embætti sé nauðsynlegt lítilli
þjóð í stóru landi norður undir heimskautsbaug.

Allir forsetanna voru huggulegasta fólk og tveir af fimm höfðu
ekki skipt sér af stjórnmálum þegar þau voru valin. Hinir þrír voru
stjórnmálamenn fyrir forsetakjör, en sá fyrsti hafði verið í utanríkis-
þjónustu lengi áður en hann tók hlutverk forseta að sér. Hvort það
telst galli eða kostur að hafa verið stjórnmálamaður skal ósagt látið,
enda margir stjórnmálafræðingar reiðubúnir að tjá sig um þessi mál
í ræðu og riti. Hinu verður ekki neitað að sitjandi forseti hefur verið
afdrifaríkari í embætti en nokkur forvera sinna og beinlínis tekið
rammpólitískar umdeildar ákvarðanir sem þjóðin hefur svo samþykkt
með yfirgnæfandi hætti í þjóðaratkvæðaatkvæðagreiðslu og þar
með réttlætt ákvörðunina. Hinir forsetarnir lögðu ekki í slíkt þótt á
einstaka þeirra væri skorað.

Þannig er lífið. Hver maður hefur sinn stíl, en hvað sem öðru
líður er ljóst að til að takast á við embættið, þjóðina og þingið þarf
mann, karl eða konu, með mikla lífsreynslu, reynslu af opinberum
störfum, sem hefur sýnt að hann kunni að beita menntun, reynslu
og síðast en ekki síst eigin skynsemi með þjóðarhag að markmiði.
Við erum smám saman að öðlast meiri sýn á kosti frambjóðenda
og hvað þeir hafa til brunns að bera. Hver og einn kjósandi hefur
á því skoðun hvað sé best fyrir land, þjóð og einstaklinga í þess-
um efnum, en allra mikilvægast er að þegar kosningum er lokið
þá leggi menn til hliðar þann ágreining sem upp hefur sprottið í
aðdraganda kosninga.

Þjóðin hefur átt við erfiðleika að stríða og enn ólgar reiði og
gremja, stundum grimmd meðal almennings vegna þess sem við
er að fást. Við stöndum frammi fyrir því að liðin eru þrjú og hálft
ár frá hruni og allt of lítið af því sem ríkjandi öfl lofuðu reiðum og
sárum kjósendum hefur ræst. Það hefur leitt til þess að gremjunni
er viðhaldið og væntingarnar miklu sem áttu ekki innistæðu
verða stöðugt til vandræða. Þegar kosið er til embættis Forseta
Lýðveldisins Íslands hinn 30. júni næstan er nauðsynlegt að hafa
í huga að hver sem kosinn verður leysir ekki þann vanda. Þjóðin
verður að gera það sjálf.

Stakkur skrifar >

Leiguhúsnæði óskast
Fyrirtæki auglýsir eftir húsi/íbúð á Ísafirði,

frá og með 1. júlí, fyrir starfsmann í
langtímaleigu. Minnst 4 herb. Traustar
greiðslur. Vinsamlegast hafið samband í
síma 770 4729.

Marý Karlsdóttur
frá Neðri-Hjarðardal, Dýrafirði

Bjarni Kristjánsson,
börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn

Hjartans þakkir fyrir auðsýnda samúð og hlýhug
vegna andláts og útfarar ástkærrar eiginkonu,

móður, tengdamóður, ömmu og langömmu,

sem lést á sjúkrahúsinu á Ísafirði þann 31.mars 2012 og var
jarðsungin frá Ísafjarðarkirkju þann 20. apríl 2012.

Jarðsett var í Mýrakirkjugarði í Dýrafirði.

Atvinnuþróunarfélag Vest-
fjarða telur mikil tækifæri vera
fólgin í betri nýtingu á grá-
sleppu. Nú hafa veiðimenn
verið skyldaðir til að koma með
allan grásleppuafla að landi en
algengast hefur verið að öðru
en hrognunum hafi verið hent
í sjóinn. „Mikil tækifæri hafa
skapast í framhaldinu og fyrir-
sjáanleg verðmætasköpun
með vinnslu á grásleppu til
útflutningi á Kínamarkað,“
segir í tilkynningu frá félaginu.

Þar segir jafnframt að með
þessu hafi opnast óplægður
akur fyrir vestfirskt atvinnulíf.

„Tæplega 1.000 tonn leggj-
ast til af grásleppu á Vest-
fjörðum og því eftir töluverðu
að slægjast að tileinka sér
þessa framleiðslu og koma á
viðskiptum við kínverska
kaupendur. Gera má ráð fyrir
að FOB-verðmæti á útfluttum
grásleppuafurðum frá
Vestfjörðum verði um 123
milljónir króna og skili
útgerðinni um 60 milljónum í
auknar tekjur. Afleiddar tekjur
annarra aðila, svo sem
flutningsaðila, hafnasjóða,
orkufyrirtækja o.s.frv. eru
umtalsverðar.“

thelma@bb.is

Grásleppan: Von
á mikilli verð-
mætasköpun

smáar
Fjölskyldufólk óskar eftir
íbúðaskiptum vegna sumar-
fría í júlí, viku 28 eða 29. Leit-
um að ca. 4ra herb. íbúð á
Ísafirði eða í nágrenni í
skiptum fyrir 4ra herb. íbúð
í Grafarvogi í Reykjavík.
Áhugasamir hafi samband
með tölvupósti á netfangið
birgir@infra.is.

Sumarstörf
Starfskrafta vantar af báðum kynjum til

laugarvörslu, afgreiðslu  og  annara starfa  við
Sundlaug Bolungarvíkur í sumar .

Í boði er:
 100% starf ( karlmanns) í allt að 3 mánuði

við umsjón með tækjabúnaði, laugarvörlsu
og annara tilfallandi verka.

Afleysingastarf ( karlmanns)  við laugarvörslu
og fleira  í  a.m.k  4 til 6 vikur .

Afleysingastarf ( kvennmanns) ein til tvær
stöður m.a 100% starf í c.a 2 mánuði við
laugarvörslu, afgreiðslu og fl.

Umsóknarfrestur er til 10. mai n.k.
Við leitum að einstaklingum sem :
·  hafa náð 18. ára aldri.
· Geta staðist þolpróf laugarvarða.
· Hafa  ríka  þjónustulund.
· Eru  stundvísir, áreiðanlegir og vinnufúsir.
· Hafa frumkvæði og geta unnið sjálfstætt.
· Geti tjáð sig á a.m.k einu erlendu  tungumáli.
Þekking á sviði skyndihjálpar er æskileg, en

fræðsla í skyndihjáp og um öryggis- og
viðbragðsáætlun íþróttamiðstöðvarinnar er
veitt við upphaf starfsins.

Nánari upplýsingar veitir forstöðum. í síma
456 7381 og 696 7316

 Íþróttamiðstöðin Árbær er lifandi og skemmtilegur vinnustaður.
Þangað sækja fjölmargir gestir, á öllum aldri, sér til ánægju

og heilsubótar.
Íþróttamiðstöðin er heilsulind bæjarins og starfsemi hennar

mikilvægur þáttur í markmiðum  heilsubæjarins Bolungarvík.

Íþróttamiðstöðin  Árbær
Þingmenn Samfylk-

ingar vilja breyta
kvótafrumvarpinu

Lögð hefur verið fram breyt-
ingartillaga frá tveimur þing-
mönnum Samfylkingar, Merði
Árnasyni og Valgerði Bjarna-
dóttur, við frumvarp um stjórn
fiskveiða. Í tilkynningu sem
þingmennirnir sendu frá sér í
síðustu viku kemur fram, að með
breytingunum sé stefnt að því
að tryggja jafnræði til fiskveiða
og sem skynsamlegasta skipan
við nýtingu sjávarauðlindar-
innar.

Lagt er til að núverandi hand-
hafar kvóta fái nýtingarleyfi,
sem gangi þó úr gildi í áföngum

á tuttugu árum. Það geri það að
verkum að smám saman verði
öll nýtingarleyfi boðin til sölu á
kvótaþingi. Núverandi handa-
hafar fái hins vegar verulegan
hluta andvirðis leyfanna í sinn
hlut þar til þessum umþóttunar-
tíma lýkur, til aðlögunar.

Mörður og Valgerður telja að
með þessu móti sé búið svo um
hnútana að ný lög um stjórn
fiskveiða standist kröfur sem
gerðar eru til slíkra laga sam-
kvæmt áliti Mannréttindanefnd-
ar Sameinuðu þjóðanna frá
2007.
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Töfrar Noregs
það hefur líka verið grínast með
að erfitt sé að þýða Shakespeare
á norsku því hún sé ekki nógu
dramatísk. Til dæmis verður: „Að
vera eða ekki; það er spurning-
in“ að „Å være eller ikke være;
Det er spørsmålet “ með syngj-
andi uppsveiflu segir Elísabet og
brosir.

„Enda elska strákarnir mínir
að tala ensku með Oslóarhreim.
Þeim finnst það svo skemmtilega
asnalegt. Aftur á móti bjuggum
við á svæði þar sem töluð er
kraftmikil vestlenska og hún er
alveg laus við þennan söng. Við
vorum í Dalsfirði og út um glugg-
ann heima blöstu við æskustöðv-
ar Ingólfs Arnarssonar en á þess-
um slóðum stendur stytta af hon-
um og hans er víða minnst. Þeir
eru stoltir af Ingólfi og reglulega
eru færðar upp leiksýningar sem
byggja á sögu hans. Enda finnst
Norðmönnum skrítið þegar þeir
koma hingað heim og leigubíl-
stjórarnir í Reykjavík vita ekki
hvar styttan af Ingólfi Arnarssyni
stendur.“

Elísabet segir Íslendinga hafa
fordóma gagnvart Noregi. „Ég
var sjálf með þessa fordóma, þótti

eru lík og svo er þetta spurning
um hvar fólk lendir í Noregi því
þar eru talaðar margar mállýskur.
Í ritmáli er líka notast við bæði
nynorsk og bokmål,“ segir Elísa-
bet.

 „Nýnorska varð til um það
leyti sem Norðmenn fengu sjálf-
stæði frá Svíum um aldamótin
1900. Þá endurskoðuðu þeir
stjórnarskrá og bjuggu einnig til
þetta ritmál sem kallast nýnorska
og er bræðingur úr hinum fjöl-
mörgu mállýskum sem talaðar
eru í landinu. Það talar enginn
nýnorsku en um 10-15 prósent
þjóðarinnar notast við hana sem
ritmál. Bokmål er til dæmis talað
á Oslóarsvæðinu. Bokmål byggir
á dönsku og því nokkuð dönsku-
skotið enda var það mál notað í
stjórnkerfinu þegar Danir réðu
þar ríkjum. Þannig að það er margt
í mörgu í norskunni, enda landið
og kúltúrinn mjög spennandi.“

FordómarFordómarFordómarFordómarFordómar

- Þegar ég heyri norsku finnst
mér alltaf eins og viðkomandi sé
að kalla upp á svalir og biðja um
að lyklunum sé kastað niður. „Já,

svona starfsemi án þess að tala
málið og búa á staðnum. Þeim
var svo brugðið að þeir réðu
mig,“ segir Elísabet og hlær.

„Líklega hjálpaði mér líka að
Slúnkaríki var ágætlega þekkt á
Norðurlöndum en það höfðu
margir norrænir myndlistarmenn
sýnt í galleríinu. Ég fluttist út til
að dvelja í eitt ár en ílengdist svo
og var í fimm. Í framhaldinu
fluttist ég til Kanada þar sem ég
byggði upp annað gestavinnu-
stofuverkefni. Ég er því búin að
vera samtals átta ár í burtu og var
að drepast úr heimþrá undir lok-
in.“

Nýnorska og mállýskurNýnorska og mállýskurNýnorska og mállýskurNýnorska og mállýskurNýnorska og mállýskur
Að undanförnu hefur Elísabet

kennt norsku hjá Fræðslumið-
stöðinni á Ísafirði. „Þátttakendur
eru á öllum aldri. Sumir eru á
leiðinni út en aðrir eiga ættingja
í Noregi og langar til að geta
talað við barnabörnin. Flestir
hafa lært dönsku og fannst hún
ekki skemmtileg. En ef fólk hefur
þann grunn hjálpar hann auðvitað
til með norskuna. En það getur
ruglað okkur svolítið hvað málin

Elísabet Gunnarsdóttir sneri ný-
lega heim eftir átta ára dvöl í
Noregi og Kanada. Þessa dagana
hefur hún umsjón með norsku-
námskeiðum hjá Fræðslumið-
stöð Vestfjarða. Hún segir Íslend-
inga aldrei hafa lært að meta Nor-
eg en geti lært margt af frændum
sínum Norðmönnum.

Ætlaði til FrakklandsÆtlaði til FrakklandsÆtlaði til FrakklandsÆtlaði til FrakklandsÆtlaði til Frakklands

Ég flutti héðan frá Ísafirði árið
2003 til að ná mér í tilbreytingu
og hlaða batteríin. Fyrst hugðist
ég fara til Frakklands en bróðir
minn sem bjó í Noregi benti mér
á að gott væri að vera með börn
þar og lét vel af landinu. Um svip-
að leyti sá ég starfsauglýsingu
frá Norrænu ráðherranefndinni
og ákvað að sækja um. Það var
verið að leita eftir manneskju til
að sjá um gestavinnustofuverk-
efni fyrir listamenn og hönnuði á
vesturströnd Noregs. Þegar ég
var kölluð í viðtal ákvað ég að
tala ekki ensku heldur bara mína
dönsku með íslenskum hreim.
Ég talaði því eins og fjögurra ára
krakki en útskýrði að ég sæi ekki
fyrir mér að hægt væri að reka

Norðmenn frekar óspennandi og
málið ekki fallegt. Íslendingar
hafa horft svo mikið til Ameríku
og þótt það eitthvað smart. Við
hötuðumst við Dani vegna þess
að þeir kúguðu okkur svo mikið
og við höfum í raun aldrei kunnað
að meta Norðmenn. Líklega
vegna þess að þetta fólk sem við
erum skyld býr á vestursvæðun-
um og við hreinlega þekkjum
það ekki. Þegar ég fór að tala við
gamla fólkið á þessum slóðum
fannst mér ég heyra tæra ís-
lensku. Nánast eins og fólkið tal-
aði mál sem er einhvernveginn
íslenskara en okkar nútímaís-
lenska.

Við yfirgáfum þetta svæði fyrir
þúsund árum en maður finnur
enn fyrir greinilegum tengslum
þegar maður dvelur þarna. Í
gegnum málið en ekki síður
hvernig fólk birtist, hreyfir sig
og tjáir. Yfirbragð þess er eitt-
hvað sem maður kannast við. En
hlutirnir þróast hratt þar eins og
hér og nú er mikið af þessu gamla
fólki að hrökkva upp af og ég
velti fyrir mér hversvegna ís-
lenskir fræðimenn hafa ekki
heimsótt þetta svæði og rann-
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Sælkeri vikunnar er Laura Isabel Reano Velarde á Ísafirði

Hoppilundir með frönskumHoppilundir með frönskumHoppilundir með frönskumHoppilundir með frönskumHoppilundir með frönskum

sakað það til hlítar. Við getum
lært mikið af því.“

Náttúrulegur húmorNáttúrulegur húmorNáttúrulegur húmorNáttúrulegur húmorNáttúrulegur húmor
Reglulega heyrir maður sögur

af hinu svakalega verðlagi í Nor-
egi. „Jú, verðlag er mjög hátt og
fólk á Oslóarsvæðinu fer mánað-
arlega yfir landamæri Svíþjóðar
til að kaupa í matinn. Norðmenn
fara yfirleitt mjög vel með en þó
er það aðeins að breytast. Þeir
eru byrjaðir að henda út eldhús-
innréttinum og kaupa sér nýja
bíla. Lífsstíll sem við könnumst
við. En yfirleitt sýna þeir þó
mikla ráðdeild og þetta er besti
staðurinn núna fyrir Íslendinga í
atvinnuleit. Það er auðvelt fyrir
okkur að falla inn í kerfið og
bara mjög gott mál að fara þarna
á vertíð,“ segir Elísabet.

„Félagslega kerfið er mjög gott
og til dæmis eru barnabætur mun
hærri en hér heima og skólakerfið
er líka ágætt.  Heilbrigðiskerfið
er fínt og þeir notast við skatta-
jöfnun til að halda öllu landinu í
byggð. Auk þess finnst mér al-
menna umræðan í Noregi vera á
talsvert hærra plani en hér. Allt
sem kemur upp á er tekið fyrir
og rætt. Það er eftirtektarvert í
sjónvarpsumræðum að ólíkt því
sem er hér á landi er fólki alls
staðar að af landinu boðið að
borðinu sem skapar gerjun og
breidd í umræðunni. Þeir eru líka
mjög sjálfsgagnrýnir og eiga
reyndar til að beinlínis rakka
sjálfa sig niður. Sjálfsmyndin er
almennt ekki mjög sterk og þeir
tala mikið um hvað Noregur sé
lítið land. En Norðmenn eru ekki
leiðinlegir og norskur húmor er
frábær.“

- Hvernig er norskur húmor?
„Sjálfir segja þeir, Norsk humør
er ikke til å spøke med. Þeir hafa
húmor fyrir sjálfum sér og svífast

þá einskis. Þeir eru þó ekki írón-
ískir eins og við eða með svartan
húmor. Norskur húmor er meira
svona náttúrulegur,“ segir Elísa-
bet og hlær.

Heróín í OslóHeróín í OslóHeróín í OslóHeróín í OslóHeróín í Osló
„En fyrst þegar ég kom þarna

út fékk ég á tilfinninguna að ég
væri í Austur-Evrópu. Mér fannst
stjórnsýslan svo þung og seig og
allt gerast lúshægt. Norðmenn
stökkva ekki beint á hlutina.
Þegar maður nefndi einhverja
hugmynd áttu þeir á Vestlandinu
til að bregða fyrir sig orðatiltæk-
inu, Eg må ete litt fyrst. Það er,
að fá sér að borða og velta fyrir
sér hugmyndinni áður en þeir
tækju ákvörðun. Allt kerfið var
einhvernveginn svona. En fram-
þróunin hjá þeim er jöfn og örugg
og þeir eru að ná sér á strik á
mjög mörgum sviðum, til dæmis
myndlist,“ segir Elísabet.

- Á sama tíma er Osló orðin að
heróinhöfuðborg Evrópu. „Já,
Osló er ekki mín uppáhaldsborg.
Síðast þegar ég var þar brá mér
yfir ótrúlegum fjölda afríkanskra
gleðikvenna í miðbænum og velti
fyrir mér hvernig þessi staða gæti
komið upp í Evrópu því þessar
konur eru þrælar. Auk þess las
maður óhuggulegar greinar um
hvernig fíkniefnaneysla fer hrein-
lega fram á torgum í miðbænum.
En Osló á líka sínar skemmtilegu
hliðar. Til dæmis eru hverfi inn-
flytjenda mjög lífleg og það er
mikið af frábærum veitingastöð-
um í borginni.“

Ónýtt auðlindÓnýtt auðlindÓnýtt auðlindÓnýtt auðlindÓnýtt auðlind
- Hvernig gekk þér sjálfri að

læra norskuna á sínum tíma? „Ég
lærði hana ekki með hefðbundn-
um hætti eða formlega. Heldur
reyndi bara að tala sem mest. Ég

Laura kemur frá Perú og Spáni
og sækir uppskrift til þess fyrr-
nefnda. „Perúsk matargerð er
einhver sú fjölbreyttasta í
heimi og því ekki auðvelt að
velja úr, en þetta er réttur sem
er afar einfalt að matreiða og
til á nánast öllum veitingastöð-
um í Perú. Þá sérstaklega Lima.
Matargerð þar í landi er blönd-
uð og hefur tekið áhrif frá
mörgum löndum. Þar á meðal
Spáni, Japan, Frakklandi, Afr-
íku, Ítalíu, og arabískri matar-
gerð. Þessi tiltekni réttur er
blanda af perúskri matargerð
og kínverskri. Perú hefur að
státa af flestum þjóðarréttum
allra landa eða 491.

Þessi tiltekni réttur kallast
Lomosaltado. Lomo þýðir bak,
í þessu tilfelli eru nautalundir
fínar. En í raun er verið að vísa

í hvaða hluta dýrsin kjötið kemur.
Saltado þýðir að Hoppa þar er
verið að vísa í að kjötið skuli
steikt á hreyfingu svipað og er
gert á wok pönnum. Við getum
kallað þetta hoppilundir með
frönskum,“ segir Laura.

Hálft kíló nautalundir
Eitt kíló kartöflur
Tveir til þrír rauðlaukar
Þrír tómatar
Bolli af steikingarolíu
Þrír chillipipar, gulir eða
grænir. Má blanda saman
Tvær til þrjár matskeiðar
vínedik
Tvær matskeiðar sojasósa
Salt, pipar og fínskorin steins-
elja

Skerið nautalundirnar í strimla
setjið á disk og setjið salt og

pipar yfir. Afhýðið tómatana og
skerið í báta. Afhýðið kartöflurn-
ar og skerið í strimla eins og
franskar kartöflur. Grófskerið
laukinn. Hreinsið steinana úr
chillipiparnum og skerið í strimla.
Hitið pönnu vel og léttsteikið
nautalundirnar. Þegar þær eru
brúnaðar takið af pönnunni og
setjið á disk, setjið annan disk
yfir sem lok. Bætið við olíu.
Setjið tómata, lauk og chilli-
piparinn á pönnuna og steikið
þar til laukurinn verður gegnssær.
Setjið kjötið í að nýju bætið við
edik og soyasósu, og fullsteikið.
Blandið svo steiktum frönskum
kartöflum við á pönnuna og hrær-
ið saman. Einnig er hægt að bera
réttinn fram með hrísgrjónum.

Ef einhver á leið til Perú þá
mæli ég með og er raunar skylda
að drekka Pisco Sour. Pisco Sour

er einn frægasti drykkur frá Perú
og hefur í gegnum tíðina, eða
allt frá því um 1920 þegar drykk-
urinn var fundinn upp slegið í
gegn. Þar má nefna að John
Wayne, Clark Gable og Ava
Gardner drukku öll þennan drykk

á ferðum sínum um Perú og
urðu ástfangin af honum.

Ég skora á Sigrúnu Viggós-
dóttur á Ísafirði að koma með
einhverja góða uppskrift í
næsta blaði.

gerðist líka áskrifandi að norsk-
um krimmabókum til að komast
sem hraðast í gegnum sem mest
og ná mér í orðaforða. Það gafst
vel. Annars eiga þeir marga góða
rithöfunda og ég bendi á að leik-
ritaskáld þeirra Jan Fosse, sem
skrifar á nýnorsku, er það núlif-
andi leikskáld sem er mest færður
upp í heiminum í dag.“

- En er gerlegt fyrir venjulega
íslenska fjöldskyldu að fara í frí
til Noregs? „Já, það er vel hægt.

Fólk fer náttúrlega bara í búðina
sjálft og kaupir sér bjórinn, það
er ódýrara. Maður þarf bara að
vera útsjónarsamur en það er bara
gaman. Samgöngur eru mjög
góðar og frábært að ferðast með
rútum um þetta langa land. Það
er líka sniðugt að ferðast á húsbíl
ef fólk hefur tök á því. Sjálf hef
ég ekki enn komið til nyrsta hluta
Noregs og langar mikið þangað.

Náttúrufegurðin er ólýsanleg í
þessu landi og það nær svo langt

bæði suður og norður. Og vegna
þess að landið er allt í byggð
hefur þeim tekist að viðhalda
kúltúrnum á svo fallegan hátt.
Þeir eru svo ríkir af hefðum í alls
konar handverki,  mállýskum,
tónlist og dansi, þetta sér maður
hvar sem maður kemur.

Noregur er okkur vannýtt auð-
lind. Það eiga allir Íslendingar
að fara þangað, ekki síst til að
kynnast sjálfum sér betur,“ segir
Elísabet.     - Huldar Breiðfjörð.
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