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Umsnúningur Unnar Bjarkar

Álftahjón í Önundarfirði.

Það er óhætt að segja að líf Unnar Bjarkar Arnfjörð hafi tekið 
miklum breytingum undanfarin misseri. Fyrir einu og hálfu ári 
síðan var hún doktorsnemi, búsett í Reykjavík með manni sínum 
í lítilli íbúð. Nú eru þau hjónin búin að koma sér fyrir í fallegu 
einbýlishúsi á Ísafirði og ekki nóg með það – þau hafa eignast 
þrjá syni, bræður sem þau ættleiddu frá Tékklandi á síðasta ári. 
Við forvitnumst um þessa kjarnakonu, sem að auki var á dögunum 
ráðin skólastjóri Grunnskóla Önundarfjarðar. 
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– Sjónarmið –  Finnbogi Hermannsson

Það er nú orðið þó nokkuð 
síðan að þöndum myndskreytt
um seglum þeir sigldu skipum 
sínum að – söng Megas á Milli
lendingu og sagði jafnframt að 
þetta væri költ klassík. 

Þegar skýringar gerast lang
sóttar og erfiðar leita menn 
til sögunnar. Og spyrja má 
hvort þeir bræður Hjörleifur 
og Ingólfur hafi komið fjár
munum sínum fyrir í aflands
félögum nær þeir létu í haf 
áleiðis til Íslands. Einhvers 
staðar yrðu peningarnir  að 
vera annars staðar en á Íslandi 
þar sem vitað væri að tíund og 
fátækraframfærsla yrði tekin 
upp. Þeir bræður voru nefni
lega forvitnir eins og seinna 
Njáll á Bergþórshvoli og fleiri 
Íslendingar. Landnámsmenn 
juku kyn sitt og þeir urðu að 
þjóð. Mörgum unglingnum 
fannst orðið þröngt fyrir sínum 
dyrum á Íslandi þegar kom fram 
á landnámsöldina og hugðu á 
útrás. Það var kallað að fara 
utan frá Íslandi en að fara út frá 
Evrópu. Ameríka var ekki inni 
í myndinni ennþá. Norrænir 

menn höfðu löngum farið í víking 
og gerðu víða strandhögg. Sem 
þýddi að safna saman nautpen
ingi innbyggjaranna og höggva 
hann niður þar á ströndinni og 
söltuðu í tunnur. Því marga 
húskarla var að metta. Að höggva 
strandhögg varð síðan yfirfærðr
ar merkingar sem kunnugt er. 

Svo liðu árin með Lurkum, 
Píningsvetrum,  Eymdarárum, 
kláða og danskri kúgun. Þegar 
við lá að landið yrði gjaldþrota 
árið 1939 braust þá ekki út heims
styrjöld og allar afurðir hækkuðu 
í verði. Bretavinnan varð bjarg
vættur margra heimila og landið 
hálf sporðreistist af þjóðflutning
um. Aðalvík og Skálavík og fleiri 
afkimabyggðir lögðust af og 
verkfærir karlmenn margir fengu 
vinnu suðrá Keflavíkurflugvelli. 
Um þriðjungur mannaflans vann 
á þeim tíma hjá hernum og þénaði 
feitt. Keypti fokhelt í Keflavík og 
flutti inn í eplakassainnréttingar 
með tjaldi fyrir klósettinu. Stofn
uðu svo átthagafélög víðs vegar 
um landið og fólk kom saman 
til minningarstunda og grét yfir 
horfnu sólarlagi fögrum tárum. 

Mikið vatn hafði runnið til 
sjávar og komið fram á 21. 
öldina. Fannst þá ýmsum aftur 
orðið þröngt fyrir durum þegar 
þeir voru komnir úr sultarkengn
um. Fóru ungir menn þá að fletta 
í fornritunum  og töldu sig sjá 
eitthvert orð sömu merkingar 
og kallað er útrás nú á dögum. 
Rann þeim blóðið til upprunans 
og hófu nýja útrás og það ekkert 
moj. Enginn hefur lýst þessu  bet
ur en forseti lýðveldisins Ólafur 
Ragnar Grímsson í ræðum sínum 
fram að hruni. Ræðan fræga í 
höfuðstöðvum Avion Group í 
Englandi árið 2005 var ekki sú 
eina þótt hún sé eftirminnilegust 
er þar ávarpaði hann Bretana 
„You ain‘t seen nothing yet.“ 
Og átti þá við sókn íslensku 
athafnaljónanna út í heim. Þá 
sagði forsetinn að flugrekstur 
ætti einhvern veginn svo vel við 
Íslendinga, kannski vegna arfsins 
frá víkingunum sem lögðu land 
undir fót til að kanna og uppgötva 
áður óþekktan heim.  Þetta var 
megintónninn í ræðum Ólafs 
Ragnars á þessum tíma eða allt 
þar til að halla tók undan fæti og 

öll spilaborgin hrundi á einum 
degi.

 
Guð blessi Ísland

En auðvitað kaus þjóðin Ólaf 
Ragnar aftur sem forseta. Hann 
var búinn að leggja svo mikið inn 
með því að gegna alltaf kallinu 
þegar það kom. Einatt reiðubúinn 
að mæta á staðinn hvort sem 
það voru kvenfélagsafmæli,  
hrútasýningar eða barnastúkan 
Æskan. Heilsaði öllu liðinu og 
var hufflegur. Dorrit sagði oft 
eitthvað óviðeigandi og út í hött 
á skemmtilega bjagaðri íslensku 
og var klappað lof í lófa. 

Forsetakosningarnar í júní 
munu ekki snúast um sögu
skoðun Ólafs Ragnars eða 
karllægar ræður hans í útlöndum. 
Hvað þá einhver aflandsfélög 
Dorritar eða bankareikninga í 
Sviss. Hrútasýningarnar og kven
félagsafmælin munu skila sér í 
kjörkassana og Ólafur Ragnar 
sitja sem fastast á Bessastöðum 
frá og með næstu fardögum. 

Babb í bátinn
Þegar hér var komið sögu

skýringar og niðurstöðu kom 
aldeilis babb í bátinn og snurða 
á þráðinn. Fór ekki hrunkarl
inn Davíð Oddsson að bjóða 
sig fram til forseta snemma 
á sunnudagsmorgni og allir 
pistlahöfundar urðu að umskera 
og umbreyta pistlum sínum. 
Og það sem merkilegra er, 
Ólafur Ragnar Grímsson gat 
bara gleymt forsetaembættinu 
og flutt upp í Mosfellssveit.  
Því fram á framboðsvöllinn 
var kominn maður sem mátti 
treysta og brugðist við allri vá 
eins og þetta var orðað; Davíð 
Oddsson. Skammt liðið frá því 
Seðlabankinn varð fallítt  og 
þjóðin krúnk svo aftur sé vitnað 
til Megasar. Og ótrúlegt að hann 
sem forseti geti krúnkað þjóðina 
og komið Seðlabankanum aftur 
á kaldan klaka.  Nú leita menn 
og konur lýsingarorða yfir þessa 
framvindu; súrrealískt, farsa
kennt, absúrd, kreisý, geggjað 
jafnvel hneggjað.         

     
Skrifað í Hnífsdal 

í öndverðum maí 2016
Finnbogi Hermannsson

Það er svo geggjað að geta hneggjað

Starfskraftur óskast 
á Safn Jóns Sigurðssonar, 

Hrafnseyri

Starfskraft vantar við móttöku gesta á Safn 
Jóns Sigurðssonar á Hrafnseyri við Arnar-

fjörð. 
Um er að ræða tímabilið 26. júní – 8. 

ágúst, 2016, frá kl. 10:00 -18:00 alla virka 
daga. 

Viðkomandi þarf að geta talað ensku að 
einhverju marki.

Starfslýsing: Móttaka gesta og þrif á safni.
Lítil íbúð er til umráða á staðnum.

Áhugasamir hafi samband við Valdimar J. 
Halldórsson staðarhaldara í síma 845 5518 

eða  hrafnseyri@hrafnseyri.is 

Í gær sá tíðindamaður Þing
eyrarvefsins bunka af kríum í 
æðarvörpunum á Hrafnseyri og 
Auðkúlu í Arnarfirði. Í fyrra sást 
hún fyrst 9. maí í áðurnefndum 
æðarvörpum. Getur þess vegna 
hafa komið daginn áður. Þannig 
að það skeikar varla klukkutíma 

Krían komin í Arnarfjörðinn

Krían komin vestur. 

hjá þessum stórkostlega fugli. 
Sérfræðingar segja reyndar að 
krían sé stundvísasti farfuglinn.

Enginn fugl í heiminum ferðast 
jafnlanga leið á milli varp og 
vetrarstöðva og krían, eða 35 
þúsund km. Og þessa vegalengd 
fer hún tvisvar á ári.
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Skipulagslýsing 
Breyting á aðal-

skipulagi 
Sveitarstjórn Tálknafjarðarhrepps sam-
þykkti á fundi sínum þann 2. maí 2016 

skipulagslýsingu vegna breytingar á Aðal-
skipulagi Tálknafjarðarhrepps dags. 4. apríl 

2016. 
Um er að ræða breytingu á landnotkun á 

jaðarsvæðum í þéttbýli Tálknafjarðar. Hlíðar 
ofan byggðar, lækjarfarvegir, gil, árbakkar, 
fjörur og strandsvæði eru skilgreindar sem 
opið svæði til sérstakra nota í staðinn fyrir 
óbyggð svæði. Mörk þéttbýlis eru einnig 

stækkuð til austurs.
Fyrirhuguð er einnig stækkun hafnarsvæð-
is á Tálknafirði en aukin umsvif vegna fisk-

eldis og aukin eftirspurn eftir lóðum á hafnar-
svæði kalla á stækkun hafnarsvæðisins og 

aukna landfyllingu.
Helstu forsendur fyrir breytingunni er að 

víkka út möguleika til mannvirkjagerðar í 
útjaðri þéttbýlis í Tálknafirði hvort sem er til 
útivistar eða ofanflóðavarna sem og aukið 
athafnarými á hafnarsvæði Tálknafjarðar.. 
Skipulagslýsinguna má nálgast á skrifstofu 

Tálknafjarðarhrepps að Miðtúni 1 og á 
heimasíðu sveitarfélagsins www.talkna-

fjordur.is.  
Íbúar og hagsmunaaðilar geta sent inn 

ábendingar varðandi viðfangsefni og mark-
mið 

skipulagsins. Ábendingar má senda á skrif-
stofu Tálknafjarðarhrepps, Miðtúni 1, 460 
Tálknafirði eða á netfangið talknafjordur@

talknafjordur.is fyrir 23. maí 2016.

Til sölu er glæsilegt einbýlishús í Móholti 1 
á Ísafirði.

Upplýsingar eru í síma 896 3697 og 456 
3697.

Til sölu

Antík tekkkommóða 
Nýupppússuð og faglega uppgerð. Gæti 
verið fermingargjöf eða afmælisgjöf sem 

klassísk mufla. 
Upplýsingar í síma 861-8993 

Til sölu

Á laugardaginn voru 50 ár 
síðan Póllinn á Ísafirði var 
stofnaður og af því tilefni hefur 
fyrirtækið komið sér upp vef
síðu. Sævar Óskarsson, fram
kvæmdastjóri Pólsins, segir að 
þessum merku tímamótum verði 
ekki mætt með trumbuslætti og 
lúðraþyt en starfsmenn fyrirtæk
isins gerðu sér þó dagamun um 
helgina að sögn Sævars.

Á vefsíðu Pólsins er saman
tekt Guðfinnu Hreiðarsdóttur 
sagnfræðings um sögu Pólsins, 
auk annarra hefðbundinna upp
lýsinga um fyrirtækið.

Stofnendur Pólsins voru 
bræð urnir Óskar, Haukur og 
Ingólfur Eggertssynir ásamt 
Gunnari Steinþórssyni og Hans 
W. Haraldssyni. Óskar var 
ráðinn framkvæmdastjóri hins 
nýja fyrir tækis en hann hafði 
áður rekið raftækjavinnustofu 
á Ísafirði og var stofnun Pólsins 
liður í að færa út kvíarnar í þeirri 
starfsemi.

Póllinn naut góðs af þeim 
mikla uppgangi sem var í öllu 
atvinnulífi á Ísafirði á átt
unda áratugnum með tilkomu 
skut togaraflotans. Umsvif 
fyrirtækis ins jukust á öllum 
sviðum og fjöldi starfsmanna 
margfaldaðist. Einn merkasti 
kaflinn í sögu Pólsins er um
svifamikil framleiðsla á raf
eindatækjum, sér í lagi vogum. 
Upp úr Pólnum var fyrirtækið 
Pólstækni stofnað sem var leið
andi í framleiðslu á skipavogum 
um langt árabil.

Póllinn 
fimmtugur
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Ritstjórnargrein

Efst á baugi
Tíðindin gerast svo hratt á eyrinni að leiðarar í blað sem tek-

ur tvo daga að prenta eru dæmdir til að vera úreltir, að minnsta 
kosti ef ræða á það sem efst er á baugi hverju sinni. Þegar þetta 
er skrifað er Gréta Salóme ekki búin að syngja í Eurovision og 
ekki vitað hvort hún kemst áfram í lokakeppnina. Ólafur Ragn-
ar er hættur við að hætta við að hætta og Davíð Oddson kom 
í staðinn, Bæringur er að hugsa um að hætta við að hætta og 
fylgið hefur hrunið af Andra Snæ og Höllu en Guðni Th fer 
með himinskautum. Það sem þó virðist liggja fyrir er að þjóðin 
getur valið milli gamla tímans og nýja tímans og rétt að taka 
fram að hér er ekki vísað til aldurs. Nægir að benda á Bernie 
Sanders til að sjá að nýir tímar tengjast ekki endilega unga fólk-
inu. Nýir tímar og farsæl framtíð felst í heiðarleika og virðingu, 
ekki klækjum og yfirgangi, það er búið að lýsa yfir stríði gegn 
freka karlinum. Það þarf líka að lýsa yfir stríði gegn útúrsnún-
ingum, orðhengilshætti, yfirgangi, andverðleikahætti, spillingu 
og óréttlæti. Verum gagnrýnin.

Það er þó eitt sem ekki verður úrelt, vetur konungur er á 
undanhaldi, sama hvað og framundan er dásamlegt vor og 
sumar hjá okkur sem höfum sama lögheimili og lognið. Nú 
spretta hjólandi og sprellandi krakkar úr öllum hornum og það 
er kominn tími til að pússa gönguskóna, yfirfara bakpoka og 
finna gönguprikin góðu. Ferðafélag Ísafjarðar sér okkur reglu-
lega fyrir skemmtilegum fjallgöngum svo það er engin ástæða 
til að sitja heima. Golfarar eru farnir að yfirfara sinn útbúnað 
og Bobbi spáir góðu hjólasumri. 

Gestir utan úr heimi fara að streyma að og við þurfum að 
bretta upp ermar, allir þurfa að borða og hvílast. Ferðaþjónusta 
mun verða ein af okkar aðalatvinnugreinum sem við þurfum 
að sinna af fagmennsku, varðveita náttúruna, vera gestrisin og 
greiða sómasamleg laun. Fegurð fjalla og fjarða er okkar auð-
lind sem enginn getur selt eða eignað sér.

                                                                                                BS

Óskum eftir að ráða organista til starfa í Ísafjarðarsókn frá og með 
1. september 2016.

Um er að ræða 65% starf við orgelleik og kórstjórn í Ísafjarðarkirkju 
og Hnífsdalskapellu.

Kóræfingar kirkjukórsins eru einu sinni í viku.
Orgelið í Ísafjarðarkirkju er 22 radda orgel frá Bruhn & Søn og var 

sett upp 1995.
Nauðsynlegt er að umsækjandi hafi menntun og reynslu í orgelleik 

sem og kórstjórn. Reynsla af fjölbreyttu tónlistarstarfi er kostur. Um-
sækjandi þarf að búa yfir hæfni í mannlegum samskiptum og geta 

sýnt sveigjanleika í starfi.
Starfskjör, réttindi og skyldur eru samkvæmt kjarasamningi 
Launanefndar Þjóðkirkjunnar og FÍO/organistadeildar FÍH.

Umsóknum ásamt afritum af prófskírteinum og ferilskrá skal skila 
eigi síðar en 18. maí 2016 og umsóknir skulu sendast til: Ísafjarðar-

kirkja, Sólgötu 1, 400 Ísafjörður.
Að öðru leyti vísast til starfsreglna um organista nr. 823/1999
Frekari upplýsingar um starfið veita sóknarprestur sr. Magnús 
Erlingsson, s: 4563171 og formaður sóknarnefndar, Björn 

Baldursson, s: 8484878. 
Sóknarnefnd Ísafjarðarsóknar

Starf organista og kór-
stjóra/tónlistarstjóra    

í Ísafjarðarsókn

Ferðaskrifstofan Atlantik leitar að öflugum starfsmanni á 
Ísafirði í sumar við móttöku skemmtiferðaskipa.  Starfið er 
fjölbreytt og líflegt og vinnutíminn er nokkuð óreglulegur, 
allt eftir því hvenær skemmtiferðaskipin eru í höfn á Ísa-

firði, á virkum dögum sem og helgidögum. 
Starfsmaðurinn þarf að hafa mjög góða íslensku- og  

enskukunnáttu og þriðja tungumál, t.d. þýska, væri kostur.  
Viðkomandi þarf að hafa ríka þjónustulund, vera nákvæm-
ur í vinnubrögðum, stundvís og samviskusamur.  Æskilegt 

er að hafa eigin bifreið til afnota. 
Áhugasamir vinsamlegast sendið umsókn og ferilskrá til 

kristinsif@atlantik.is fyrir 20. maí nk.   

Atvinna

Auglýsingasími 
bb.is er 

456 4560
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Viðskiptastjóri á Ísafirði
Landsbankinn auglýsir laust til umsóknar starf viðskiptastjóra í útibúi bankans á Ísafirði.

Helstu verkefni

 » Dagleg samskipti við fyrirtæki í við- 
skiptum í samráði við útibússtjóra

 » Öflun nýrra viðskiptasambanda  
og ráðgjöf til viðskiptavina 

 » Öflun og greining á ársreikningum og 
áhættumati fyrirtækja í viðskiptum

 » Flutningur mála á lánafundum 

 » Mat á greiðslugetu fyrirtækja  
og rekstraraðila 

 » Mat og eftirlit á tryggingum  
og veðandlögum

Hæfniskröfur og eiginleikar

 » Viðskiptafræði eða sambærilegt 
háskólanám sem nýtist í starfi

 » Reynsla af rekstri og/eða 
útlánamálum fyrirtækja

 » Jákvætt viðmót, framúrskarandi 
samskiptahæfni og þjónustulund 

 » Nákvæmni og sjálfstæði í 
vinnubrögðum

 » Frumkvæði og hæfni til að vinna  
í hópi 

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar veita Sævar Þór 
Ríkharðsson útibússtjóri í síma 410 9101 
og Bergþóra Sigurðardóttir hjá Mannauði 
í síma 410 7907. 

Umsókn merkt „Viðskiptastjóri – 
Ísafjörður“ fyllist út á vef bankans  
www.landsbankinn.is

Umsóknarfrestur er til og með 19. maí nk.

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn
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Unnur Björk Arnfjörð og 
eiginmaður hennar hafa staðið í 
ströngu undanfarið ár, og er óhætt 
að segja að lífi þeirra líkt og þau 
áður þekktu hafi verið kollvarpað 
á síðasta ári, er loks komst í gegn 
ættleiðing þeirra hjóna og ekki 
bara á einu barni, sem oftar en 
ekki er vaninn, heldur á þremur 
bræðrum frá Tékklandi. Það 
er ekki auðvelt að ímynda sér 
breytinguna sem varð á lífi þeirra, 
sem fór úr því að vera barnlaus 
hjón í lítilli íbúð í Reykjavík, yfir 
í að vera fimm manna fjölskylda 
í stóru húsi á Ísafirði. 

Eiginmaður Unnar Bjarkar er 
Páll Kristbjörn Sæmundsson og 
hafa þau komið sér afar vel fyrir í 
fallegu, háreistu húsi í Mánagöt
unni, þar sem synirnir þrír: Sæ
mundur Petr, sem er nýorðinn sex 
ára, Einar Jón Pavel sem verður 
fimm ára í október og Jóhann Elí 
Jaroslav, þriggja ára lifa líkt og 
blómi í eggi. Drengirnir þrír eru 
hinir mestu fjörkálfar og sjaldan 
nein lognmolla á heimilinu. Nú 

Varð þriggja barna 
móðir á einni nóttu

er ár liðið frá því að fjölskyldan 
sameinaðist og hafa drengirnir 
aðlagast vel hinum nýju heim
kynnum og fjölskyldan orðin 
vel samstillt. Þegar fjölskyldan 
sameinaðist höfðu þeir allir feng
ið sín tékknesku nöfn en ákváðu 
foreldrarnir að gefa þeim íslensk 
nöfn og skíra þá í höfuðið á 
fjölskyldumeðlimum, ásamt því 
að halda tékknesku nöfnunum. 

Uppruninn
Unnur Björk er uppalin á 

bænum Sólheimahjáleigu í Mýr
dal, af afa sínum og ömmu sem 
gengu henni í foreldra stað sem 
ungabarni. Það var því ekki erfið 
ákvörðun fyrir hana að ákveða að 
ættleiða. Sautján ára gömul flytur 
hún til höfuðborgarinnar, þar sem 
hún hóf nám við Menntaskólann 
í Hamrahlíð og hefur hún að 
mestu verið búsett í Reykjavík 
síðan, með viðkomu hér og þar 
í heiminum. Hún bjó í Englandi 
á unglingsárunum þar sem hún 
vann á hóteli um hríð og fljótlega 

eftir tvítugt réði hún sig sem Au
pair til Detriot í Bandaríkjunum, 
sem hún segir hafa verið frábæra 
lífsreynslu. Mælir hún hiklaust 
með dvöl erlendis við ungt fólk 
sem er að læra á lífið og tilveruna. 
Síðar á lífsleiðinni eftir að Palli 
kom til sögunnar, dvöldu þau 
eitt ár í Rotterdam í Hollandi, 
er hann stundaði þar skiptinám 
er hann nam viðskiptafræði við 
Háskólann í Reykjavík.

Unnur Björk og Palli kynnast 
fyrir 16 árum er hún starfaði 
sem leiðbeinandi í gamla grunn
skólanum sínum í Vík. Um 
vorið hafi hún ákveðið að fara 
í Kennaraháskólann og læra 
grunnskólakennarafræði því í 
huga unga parsins hafi verið viss 
rómantík yfir því að flytja síðan í 
lítið þorp á Vestfjörðum, hún sem 
kennari og hann sem vélstjóri. En 
svo tók lífið við með öllum sínum 
kostum og kynjum.  

„Þegar barneignir létu bíða 
eftir sér, þá tókum við meðvitaða 
ákvörðun um að halda áfram að 

lifa lífinu og njóta þess sem best í 
staðinn fyrir að vera föst í að velta 
okkur upp úr þessum málum og 
láta allt okkar líf stjórnast af 
því sem gæti mögulega gerst.“ 
Unnur Björk segist búa vel að 
því í dag að hafa fengið að njóta 
þess að mennta sig og búa víða 
um heim og gera í raun allt sem 
hana lysti áður en börnin komu til 
sögunnar. Hún geti því vel hvílt 
í móðurhlutverkinu núna og geti 
svo auðveldlega varið tímanum í 
umönnun sonanna. 

Unnur Björk er grunnskóla
kennari að mennt og hefur unnið 
að mestu leyti með börnum og 
unglingum síðastliðin 15 ár. Hún 
er jafnframt með BA gráðu í tóm
stunda og félagsmálafræði og 
meistaragráðu í lýðheilsufræðum 
frá Háskóla Íslands. Hún hefur 
brennandi áhuga á heilsu og 
öllu því sem viðkemur hreyfingu 
og næringu og  haustið 2014 
hóf hún doktorsnám í íþrótta 
og heilsuræði. Rannsóknarsvið 
hennar liggur að mestu í viðhorf

um til næringar og heilsu og tók 
hún þátt í tveimur rannsóknum 
í tengslum við doktorsnámið. 
Önnur rannsóknin er samnorræn 
rannsókn á skólamáltíðum – 
ProMeal og var markmið hennar 
að skoða stöðu á skólamáltíðum 
á Íslandi, í Noregi, Finnlandi og 
Svíþjóð. Enn er verið að vinna 
úr gögnum þeirrar rannsóknar 
en Unnur Björk er meðhöfundur 
að grein sem birtist bráðlega í 
erlendu fagtímariti. Hin rann
sóknin lýtur að heilsu og líðan 
framhaldsskólanema og lauk 
gagnasöfnun hennar rétt áður en 
Unnur Björk flutti til Ísafjarðar 
í fyrravor. 

„Allt lífið breyst 
á einu og hálfu ári.“

Í nóvember 2014 var Páll ráð
inn sem yfirmaður launadeildar 
hjá Ísafjarðarbæ og flytur hann 
vestur, en Unnur Björk varð 
eftir í Reykjavík til að byrja 
með. „Þegar Palli kom hingað 
þá vissum við ekki að strákarnir 

Unnur Björk Arnfjörð
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væru væntanlegir. Við vorum 
bara á biðlistanum sem gat tekið 
langan tíma. Reyndar hafði verið 
hringt í okkur mánuði fyrr og við 
spurð hvort við værum til í að 
íhuga þann möguleika að taka að 
okkur þrjú börn. Við vorum alveg 
til í það enda höfum við sótt um 
systkini. Hins vegar höfðu aldrei 
þrjú börn komið í einu svo við 
töldum ekkert endilega mikla 
möguleika á því. Okkur fannst 
strax mjög fýsilegur kostur að 
koma hingað og ala upp börnin 
okkar hér. Ég er sjálf alin upp 
úti á landi og fannst það ekki 
spennandi tilhugsun að ala upp 
börn í Reykjavík. Frelsið er ein
faldlega meira á landsbyggðinni, 
styttra á milli staða og síðan er 
meiri samheldni á minni stöðum. 

Svo sáum við þetta hús á sölu 
og okkur leist strax vel á það, 
enda ekkert sérlega gott ástand 
á leigumarkaðnum hér, sér í lagi 
ef maður er ekki vel tengdur inn 
á svæðið. Við fundum ekkert 
leiguhúsnæði sem hentaði okkur í 
það minnsta. Hlutirnir voru fljótir 
að gerast og milli jóla og nýárs 
vorum við búin að gera kauptil
boð með von um að við myndum 
selja okkar íbúð í Reykjavík. 
Það gerist á sólarhring, enda var 
vitleysan þar að byrja aftur á 
þeim tíma, þannig að allt gerðist 
ofurhratt. Ég og búslóðin okkar 
vorum síðan komin hingað um 
miðjan mars.“

Þegar þau Unnur Björk og 
Palli fjárfestu í fallega húsinu 
í Mánagötunni vissu þau ekki 
að innan skamms tíma myndu 
þau vera orðin fimm manna 
fjölskylda. Símtalið um það barst 
þeim frá Íslenskri ættleiðingu 
21. febrúar, svo þegar að Unnur 
Björk flytur á Ísafjörð vissi hún 
að bráðum myndi líf þeirra taka 
stakkaskiptum. „Við fengum 
húsið afhent 29. mars og 18. 
apríl sátum við í flugvél á leið 
til drengjanna okkar.“

Langt og strangt ferli
Unnur Björk segir að ef allt 

gangi að óskum virki kerfið 
þannig að fólk sem er í ætt
leiðingarhugleiðingum snúi sér 
til Íslenskrar ættleiðingar og tjái 
vilja sinn til ættleiðingar, þar fara 
viðkomandi svo á undirbúnings
námskeið sem hún segir bæði 
gott og skemmtilegt. Síðan þarf 
að sækja um svokallað forsam
þykki til sýslumanns, í framhaldi 
af því kemur félagsráðgjafi frá 
barnaverndarnefnd og tekur út 
fjölskylduna og gerir skýrslu 
um hæfi fólks til þess að verða 
foreldrar og búsetu. Félagsráð
gjafinn kemur þrisvar sinnum 
og á endanum skilar hann af sér 
lokaskýrslu til sýslumanns, sem 
fjölskyldan fær að lesa og gera 
athugasemdir við. Þetta ferli ætti 
ekki að þurfa að vera svo langt, en 
í þeirra tilfelli tók það rúm þrjú ár 
og ekki hægt að senda út umsókn 
um börn fyrr en að því loknu. 

„Þegar fólk vill fá að ættleiða 
sækir það um forsamþykki til 
sýslumannsins, eins og áður 
kom fram. Við sækjum um en  
sýslumaður gerði athugasemd 
við fjármálin okkar og bað um 
að við yrðum tekin sérstaklega 
út þar sem við vorum að sækja 
um systkini. Okkar fjármál voru 
í góðu lagi, við skulduðum íbúð 
og námslán og ekkert meir en 
þetta stóð eitthvað í Barnavernd 
sem átti að gera skýrsluna okkar, 
eða það höldum við því það tók 
Barnavernd níu mánuði að gera 
skýrsluna okkar. Við vorum 
aldrei sátt við þá skýrslu enda 
var þar ein og hálf blaðsíða um 
fjármálin okkar, en nokkrar línur 
um hæfni okkar til þess að ala 
upp systkini. Skýrslan fer síðan 
til sýslumanns sem skýtur henni 
til ættleiðingarnefndar sem tekur 
líka langan tíma. 

Ættleiðingarnefnd gerði engar 
athugasemdir en tók tæpa fimm 
mánuði í verkið og í ágúst 2012 
fengum við forsamþykki. Þá 

áttum við eftir að fara til sál
fræðings í sálfræðimat, annar 
sálfræðingurinn var á Akureyri 
og töluverð bið eftir honum. 
Þannig að það var ekkert tilbúið 
fyrir en í desember 2012 og þá 
var skýrslan okkar orðin úrelt 
og gat ekki fylgt umsókninni 
til Tékklands. Þá tók nú enn ein 
baráttan við að fá endurgerð á 
skýrslunni okkar. Sýslumanns
embættið í Reykjavík var ekki 
tilbúið að aðstoða okkur á neinn 
hátt og vorum við í raun strand, 
komin með forsamþykki en skýr
slu sem ekki var hægt að senda 
út. Við mættum dónaskap af 
hendi embættisins og því miður 
getum ég ekki hugsað hlýlega til 
þeirrar manneskju sem við vorum 
í mestum samskiptum við. Ég 
skrifaði skrifstofustjóra innan
ríkisráðuneytisins tvö bréf, ég 
skrifaði þingmönnum og ég fór í 
fréttirnar. Hins vegar gerðist ekki 
neitt fyrr en systir mín hafði sam
band við ráðherra og þá loksins 
komst einhver skriður á málin, 
skýrslan var endurgerð þar sem 
þeir hlutar hennar sem við vorum 
ekki sátt við voru endurgerðir. 
Það skipti okkur nefnilega mjög 
miklu máli að þessi skýrsla væri 
vel gerð því í Tékklandi eru börn 
og fjölskyldur paraðar saman. En 
þetta er nú bara svolítið dæmigert 
fyrir okkur. 

Ættleiðingarferli Unnar Bjark
ar og Palla hófst í apríl árið 2011 
og þann 6. júní 2014 var umsókn 
þeirra um ættleiðingu samþykkt. 

Biðin vel þess virði
„Ég hugsaði oft á þessum 

tíma hversu erfitt það væri að 
vera í þessu, en núna þegar ég 
lít til baka þá finnst mér það ekki 
eins mikið mál og hugsa meira 
– ef ferlið hefði ekki tekið allan 
þennan tíma þá hefðum við ekki 
fengið þá! En ég fékk þá!  

Hins vegar tekur ferlið á sálina 
líka þó svo að allt gangi fljótt og 
vel fyrir sig. Í flestum tilfellum 
er fólk búið að reyna að eignast 
börn lengi og margir búnir að 

reyna tæknifrjóvgun sem er mjög 
erfitt ferli á meðan á því stendur.  
Þannig að maður er oft lítill í 
sér í svona ferli og ég er sjálf 
búin að fella mörg tár í ferlinu 
og verið við það að gefast upp. 
Þá er mikilvægt að hafa góða í 
kringum sig sem peppa mann upp 
á erfiðum tímum.“

Þegar svo samþykki til ætt
leiðingar liggur fyrir þá geta 
foreldrar loksins farið að láta sig 
hlakka til að barn sé væntanlegt, 
þó svo að það liggi ekki fyrir 
hvenær það verður og hver og 
þar fram eftir götunum. Þetta er 
meðganga í hjartanu og margir 
foreldrar undirbúa sig á svipaðan 
hátt og foreldrar sem fá börn sín 
á hefðbundnari hátt. Í staðinn 
fyrir að skoða vöggur og hekla 
heimferðaföt fór ég í að gera upp 
gömul rúm og hillur. 

Unnur Björk segir að ferlið í 
Tékklandi sé frekar stutt miðað 
við mörg önnur lönd, þar taki 
kannski um ár frá umsókn og þar 
til fjölskylda hefur fengið barn í 
hendurnar. Hins vegar er þetta 
örlítið happdrætti með löndin 
því þau geta lokað fyrir eða hægt 
á ættleiðingum út úr landinu. Á 
sama tíma í fyrra var vitað um 
sjö börn á leið til landsins en á 
þessu ári hefur ekkert barn komið 
eða er væntanlegt svo vitað sé frá 
Tékklandi. Ekki er langt síðan 
að sá valkostur var fyrst í boði 
að ættleiða börn frá Tékklandi 
en fyrsta barnið kom árið 2007. 
Í Tékklandi fara væntanlegir 
foreldrar ekki á lista heldur eru 
foreldrar og börn pöruð saman 
Það er skoðað hvaða einstak
lingar eiga í hlut og síðan valin 
fjölskylda sem þykir best hæfa 
þeim. Unnur Björk segist nú ekki 
alveg vita hvernig Tékkarnir fóru 
nákvæmlega að þessu, en það 
sé alveg frábært hvað pörunin í 
þeirra tilfelli hafi gengið vel og 
hversu vel þau eiga saman við 
sína drengi einkum hvað varðar 
persónueinkenni. 

Ekki er sopið kálið þó í ausuna 
sé komið og er alveg óhætt að 

nota þann gamla málshátt yfir 
ferlið sem nú tók við hjá þeim 
hjónum. Þegar þau voru á leið 
til Tékklands til að fá að hitta 
drengina sína kom í ljós laga
flækjur sem ollu því að þau gátu 
ekki hitt drengina á þeim tíma 
sem upphaflega var áætlað. Þau 
fóru því til Tékklands þar sem 
þau á endanum dvöldu í fimm 
mánuði þar til þau gátu farið 
með synina þrjá til hinna nýju 
heimkynna á Íslandi. 

„Það var búið að gefa okkur 
upp dagsetningar og okkur sagt 
að panta flug og gistingu. Síðan 
fengum við símtal frá Íslenskri 
ættleiðingu þar sem okkur var 
tjáð að vegna nýrra laga í landinu 
þá myndi ekki verða af fundinum 
og þar af leiðandi værum við ekki 
að fara að hitta drengina okkar. 
Það var alveg hryllilegur tími og 
mér leið eins og ég væri að missa 
þá. Það vissi enginn í raun hvað 
hafði klikkað í kerfinu og þetta 
kramdi alveg mömmuhjartað. 
Hjá okkur var allt tilbúið, miðar 
út, gisting og allt og við vorum 
búin að mynda tengingu við 
drengina í gegnum myndirnar 
sem við áttum af þeim. Íslensk 
ættleiðing spurði okkar hvort við 
gætum komið út og verið þann 
tíma sem verið væri að leysa úr 
málunum og þá með drengjunum 
og við hugsuðum okkur ekkert 
um heldur sögðum bara já enda 
í okkar huga mjög mikilvægt 
að þeir færu af barnaheimilinu 
og við gætum byrjað að mynda 
við þá tengsl. Tékknesk yfirvöld 
gáfu leyfi fyrir því og erum við 
óendanlega þakklát fyrir það.“

Ferðin út frestaðist því ekki 
nema um tvær vikur. Þegar út 
var komið fóru þau  fyrst á fund 
í Brno þar sem við fórum á fund 
með sálfræðingi og lögfræðingi 
sem fóru yfir með þeim allt um 
lagalega hlið ættleiðingarinnar 
sem hvers mætti vænta. 

Bræðurnir voru á einu stærsta 
barnaheimili Tékklands í bæ sem 
heitir Most og þegar þangað var 
komið byrjuðu þau á að funda 

Fyrsti dagurinn okkar saman.

Bræðurnir í Prag.
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með fagaðilum heimilisins, eins 
og lækni og sálfræðingi sem fóru 
með þeim yfir sögu drengjanna 
sem höfðu dvalið á heimilinu alla 
tíð og segir Unnur Björk aðbún
að á heimilinu hafa verið mjög 
góðan. Á ganginum sem þeirra 
drengir dvöldu voru mest 6 börn 
á hvern umsjónaraðila. Börnin 
höfðu ágætis leikherbergi og 
voru sex rúm í svefnherberginu 
þeirra.   

Eftir að hafa fundað með fag
fólkinu rann upp stóra stundin, 
er fjölskyldan sameinaðist hið 
fyrsta sinn. En hvernig tilfinning 
skyldi það hafa verið?

„Þetta var rosalega skrýtið. Við 
fórum með starfsfólkinu á barna
heimilinu þeirra upp á deildina 
þeirra og gengum svona í humátt 
á eftir félagsráðgjafanum þeirra. 
Við vorum afar spennt en vissum 
auðvitað ekkert hvernig þeir 
myndu bregðast við okkur. Þeir 
tveir eldri komu hlaupandi á móti 
okkur en sá yngsti hélt sér til hlés. 
Þeir voru náttúrulega altalandi á 
tékknesku og við töluðum bara 
íslensku. Allir voru spenntir 
og  þetta varð mikil barátta um 
athygli svona fyrst um sinn, eins 
og gefur að skilja.“ 

Á dögunum var liðið ár frá 
þessari miklu örlagastund er 
fjölskyldan sameinaðist hið 

fyrsta sinn og segist Unnur Björk 
hafa verið að fara yfir myndir og 
myndbönd frá fyrstu dögunum 
og það sé ótrúlegt að sjá hvernig 
þetta var fyrir ári síðan og vera 
svo orðin þessi samhenta fjöl
skylda í dag.

Við dvöldum í íbúð fyrir ofan 
deildina þeirra á barnaheimilinu 
í rúmar tvær vikur. Fyrstu sex 
dagana fórum við alltaf niður og 
hittum þá að morgni og sögðum 
bless við þá á kvöldin. Að kvöldi 
sjötta dags voru þeir síðan al
komnir til okkar. Við reyndum að 
halda rútínunni þeirra nákvæm
lega eins og þeir voru vanir til að 
byrja með. Flestir fara heim með 
börnin sín eftir einn dag eða tvo, 
en það er svolítið meira mál að 
taka þrjú börn á einu bretti og það 
hefði verið of mikið fyrir alla að 
ætla að gera þetta þannig. Eftir 
þrjá daga fóru þeir að venjast 
að koma upp til okkar í íbúðina 
sem við vorum í og borða með 
okkur og síðan að gista og á 6. 
degi voru þeir alkomnir til okkar 
– og það var frekar skrautlegt“ 
segir Unnur Björk og kímir yfir 
tilhugsuninni. „Þetta var náttúru
lega ógurlegt frelsi fyrir þá sem 
voru vanir mikilli formfestu af 
barnaheimilinu og ekki vanir að 
það mætti heyrast mikið í þeim. 
Þeir voru eins og kýr að vori og 

gjörsamlega út um allt, prófandi 
og fiktandi í öllu því sem þeir 
höfðu aldrei mátt snerta áður.  
Til að byrja með fengum við 
mikla aðstoð frá barnaheimilinu 
og jafnframt fengum við ómet
anlega aðstoð að heiman.“ 

Unnur Björk segir að allt hafi 
verið nýtt og bara ferðalagið sem 
var fyrir höndum frá Most til 
Prag, sem þau hafi ferðast stuttu 
áður án nokkurra vandkvæða hafi 
allt í einu virst ansi yfirþyrm
andi með  þrjú lítil börn. Eins 
hafi þurft að gera og græja fyrir 
hina nýju fjölskyldumeðlimi, 
líkt og að fata þá upp en þeim 
fylgdu engin föt eða slíkt. Hún 
segir það hafa verið ansi mikla 
áskorun að ná að sinna þessum 
praktísku hlutum í þeim mikla 
tilfinningarússíbana sem þau 
voru í og svo er líka bara svolítið 
mál að kaupa allt sem þrjú börn 
þurfa á einu bretti. 

Á þessum tímapunkti kallar 
Einar innan úr eldhúsi, en hann 
var heima með hlaupabólu. Á 
meðan við mamma hans spjöll
uðum saman í stofunni var hann í 
eldhúsinu að mála hinar fegurstu 
myndir og var hann ansi afkasta
mikill. Greinilega sjálfstæður og 
duglegur ungur maður þar á ferð, 
sem bar öll listaverkin á milli 
eldhúss og stofu þar sem hann 
lagði þau til þerris.

Heimkoman
Fjölskyldan dvaldi svo í rúma 

fjóra mánuði í Prag, þar sem þau 
byrjuðu að setja sig í stellingar 
sem fjölskylda. Tíminn í Prag 
fór auðvitað í að reyna að búa 
til eðlilegt heimilislíf og kenna 
drengjunum á þessa nýju ein
ingu sem heitir fjölskylda. Við 
reyndum að hafa vissa rútínu en 
á fjarlægum slóðum þar sem allir 
dagar eru sunnudagar þá gat það 
stundum reynst erfitt. 

Unnur Björk segir það hafa 
verið nokkuð bakslag að koma 
heim, en fjölskyldan hafi verið 
farin að finna taktinn sinn saman 
í Prag og komin inn í vissa rútínu 
þar, þó þau hafi að sjálfssögðu 
saknað þess að hafa fjölskylduna 
sína nær á þessum mikilvægu 
tímum. Að koma heim var smá 
sjokk fyrir alla. Hjónin höfðu 
verið rétt byrjuð að koma sér 
fyrir í nýja húsinu þegar þau fóru 
til Tékklands og nú voru þau allt 
í einu orðin fimm að reyna að 
finna taktinn á nýjum stað og á 
heimili sem var í raun nýtt fyrir 
þeim öllum. Unnur Björk segir þó 
aðlögunarhæfni sonanna alveg 
ótrúlega og þeir meira að segja 
verið orðnir altalandi á íslensku 
þegar þau komu heim. Það skilj
anlega vantaði í orðaforðann, 
en um leið og þeir fóru að vera 
í íslensku málumhverfi, kom 
það strax. 

„Fyrstu vikurnar eftir að við 
komum heim voru rosa erfiðar. 
Elstu drengurinn var skiljanlega 
með mikla heimþrá. Við vorum 

Á leið upp Gleiðarhjalla sumarið 2013 ... þá vissi ég ekki að 
ég ætti eftir að setjast að hér.

Uppi á Pétursey, séð yfir Mýrdalinn.

Í Rotterdam.

búin að undirbúa þá eins vel og 
hægt var fyrir hvað biði þeirra hér 
heima. Sæmundur var algjörlega 
tilbúinn að byrja á leikskóla og 
við vorum búin að segja honum 
að hann myndi gera það fljótlega 
eftir heimkomu og þar myndi 
hann eignast vini sem væru jafn
gamlir honum. Hann hélt að það 
myndi gerast bara fyrsta daginn 
og fannst mjög erfitt að það 
skyldi ekki gerast strax. En það 
kom nú allt fljótt og er hann búinn 
að eignast mikið af vinum og fara 
í mörg afmæli sem honum fannst 
afar spennandi. Leikskólinn er 
frábær og þar höfum við fengið 
mikla aðstoð, starfsfólkið þar er 
einstakt  og hefur reynst okkur 
ofboðslega vel.“

Ekki er foreldrum ættleiddra 
barna fylgt eftir fyrstu skrefin af 
félagsmálayfirvöldum, frekar en 
þeim foreldrum sem eignast sín 
börn eftir hefðbundnari leiðum. 
Unnur Björk segir að þau hafi 
þó notið þjónustu Guðlaugar 
Júlíusdóttur, á Fjölskyldumið
stöðinni á Ísafirði, þar sem 
þau þurfi reglulega að senda til 
Tékklands eftirfylgniskýrslur og 
þau hafi fengið góða ráðgjöf hjá 
henni hér á Ísafirði.  

„Það er eitt að ættleiða börn og 
svo er allt annað að vera móðir 
barna á mismunandi aldri og 
jafnvel þó ég sé sjálf uppeldis
menntuð þá er það ekki sama og 
að eiga sín eigin börn – það fattar 
maður þegar maður eignast þau. 
Allar þær málamiðlanir sem þarf 
að gera og vangaveltur um hvort 
að hinir og þessir hlutir séu eðli
legur partur af aldri og þroska. Ég 
tala nú ekki um að vera svo með 
þrjá einstaklinga sem allir eru 
ólíkir persónuleikar í ofanálag. 
Við höfum líka fengið mjög góða 
aðstoð frá Íslenskri ættleiðingu 
en þar starfar einstakt starfsfólk 
og við erum með sálfræðing sem 
hægt er að leita til hvenær sem 
er. Fólkið sem hefur líka reynst 
okkur vel eru hinir foreldrarnir 
sem eiga ættleidd börn. Við erum 
í hópi sem kallar sig Tékklands
hópinn og án þeirra hefðum við 
örugglega ekki klárað þetta þarna 

úti. Alltaf þegar við komum 
með spurningu eða vangaveltur 
um eitthvað þá höfðu þau lent í 
nákvæmlega í því sama. Reynsla 
þeirra hjálpaði okkur mikið.“ 

Unnur Björk segir það hafa 
verið margar áskoranir fólgnar í 
því að verða mamma, samhliða 
því að flytja á nýjan stað. „Það er 
eitt við að eignast börnin á þess
um aldri er að ég er ekkert að fara 
að skella mér á mömmumorgna. 
Ég á enga samleið með mæðr
um með ungabörn og því hefur 
fæðingarorlofið stundum verið 
einmanalegt.“  Á mömmumorgn
um hittast nýbakaðar mæður með 
krílin sín og er það oft hinn besti 
staður til að bera saman bækur 
sínar um hið nýja hlutverk og 
hvítvoðunginn. Unnur Björk 
segir að þessi mál séu þó öll á 
leið í réttan farveg. Hún hafi 
skellt sér í kvenfélag og farin að 
tengjast inn í samfélagið, einnig 
fer hún aftur út á vinnumarkað
inn í haust, þar sem hún var á 
dögunum ráðin sem skólastjóri 
Grunnskóla Önundarfjarðar og 
Leikskólans Grænagarðs. Enn 
eitt nýja ævintýrið í lífi Unnar 
Bjarkar er því að hefjast, sem hún 
segist mjög spennt að takast á við. 

Unnur Björk segist virkilega 
geta leyft sér að njóta móðurhlut
verksins. Hún segir fólk ósjaldan 
spyrja hvort hún og Palli séu ekki 
að passa upp að gera hluti fyrir 
sig, en hún segist bara svara að 
þau hafi átt 15 góð ár áður en 
strákarnir komu til sögunnar og 
þau muni eiga sinn tíma aftur í 
framtíðinni. Þau hafi ákveðið að 
fókusinn yrði á synina og þeirra 
þarfir. Ég fer í kór og leikfélag 
og klíf fjöll á nýjan leik þegar 
þeir verða orðnir svolítið stærri 
og þurfa ekki eins mikið á mér 
að halda. 

Unnur Björk fagnaði á dögun
um fertugsafmæli sínu og má því 
sannarlega segja að hið ameríska 
„lífið byrjar við fertugt“ eigi vel 
við hana; nýbökuð þriggja barna 
móðir, á nýjum stað, á fallegu 
nýju heimili og nú nýkomin með 
nýja, spennandi vinnu. 

annska@bb.is
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STARFSMAÐUR ÓSKAST 
Í KJÖTBORÐIÐ HJÁ

SAMKAUP ÚRVAL Á ÍSAFIRÐI

Nánari upplýsingar veitir Ingófur
verslunarstjóri í síma 893 -0456
Samkaup Úrval
Hafnarstræti 9-13
400 Ísafirði

• Reynsla af kjötiðn nauðsynleg.
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.

 
Vinnutími 08.00-16.00 virka daga og

annanhvorn laugardag frá 9.30-14.00.
 

Þarf að geta hafið störf fljótlega.
Umsóknum skal skilað á netfangið

isafjordur@samkaupurval.is.

Karlakórinn Ernir syngur vor
ið í hjörtu íbúa norðanverðra 
Vestfjarða þessa dagana, en um 
helgina voru hinir árlegu vor
tónleikar kórsins. Karlarnir hafa 
verið iðnir við æfingar í vetur 
undir styrkri stjórn Bjarneyjar 
Ingibjargar Gunnlaugsdóttur, og 
undirleikur hefur verið í höndum 
Kristínar Hörpu Jónsdóttur. Þær 
stöllur voru með þeim á tónleik
unum, ásamt hljóðfæraleikur
unum Guðmundi Hjaltasyni, 
Stefáni Baldurssyni og Elíasi 
Skaftasyni. Bjarney Ingibjörg 
og Pétur Ernir Svavarsson sungu 
einsöng. 

Á tónleikunum voru frumflutt 
lögin Snæfjallaströnd og Vor, 
sem Jón Hallfreð Engilbertsson 
kórfélagi samdi og útsetti. Jón 
Hallfreð samdi bæði lög og 
texta, raddaði og til að fullkomna 
hönnunarverk hans á þessu 
fallega lagi lagði hann líka til 
undirleikarann á tónleikunum 
en Kristín Harpa er dóttir þeirra 
hjóna Jóns og Helgu Snorra
dóttur.

annska@bb.is

Ernismenn syngja inn 
vorið og Snæfjallaströnd

Snæfjallaströnd

Ég svíf heim í anda til Snæfjallastrandar,
til sælunnar landa ég líð.
Þar almættið handíðaverkin sín vandar,
þau vel munu stand’ alla tíð.

Hvar Unaðsdalsá fellur silfruð til sjávar
í sólgullinn bláleitan feld.
Þar sefur hvert strá undir verndarvæng snjávar
og vaknar við ársólareld.

Ég ann þér Snæfjallaströnd,
þú styrkir mín átthagabönd.
Ég ann þér Snæfjallaströnd,
þú ert skjól mitt og verndandi hönd.

Í friðsæla sveit liðnar minningar leita,
þær ljúfsárar veita mér yl.
Þó túnum og reitum sé búið að breyta,
þá brotanna leita ég til.

Liðnu feðranna spor lágu vetur og vorin
með visku og forsjálnibrag.
Á Ströndinni forðum var ég barnfæddur, borinn
í bæ sem er horfinn í dag.

Ég ann þér Snæfjallaströnd,
þú styrkir mín átthagabönd.
Ég ann þér Snæfjallaströnd,
þú ert skjól mitt og verndandi hönd.

Nú er týnd sérhver slóð, götur horfnar í gróður,
og kulnuð hver glóð og hvert bál.
Þar sem bærinn minn stóð er nú berangursrjóður
og brostinn hans hróður og sál

Nú kveð ég Snæfjallaströnd,
sem styrktir mín átthagabönd..
Ég kveð þig Snæfjallaströnd,
þú varst skjól mitt og verndandi hönd.

jhe

Stjórnandinn Bjarney Ingibjörg Gunnlaugsdóttir og 
píanóleikarinn Kristín Harpa Jónsdóttir. Fyrir aftan þær eru 

Stefán Baldursson og Guðmundur Hjaltason.

Höfundurinn Jón Hallfreð 
Engilbertsson.
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PENINGAR HRÓ KÆLA SJÚKDÓM

ELDSNEYTI

LAMPI
VÖRU-
MERKI

UMLYKJA

HEIÐUR

RÓMVERSK 
TALA

HASTA
SKEPNA

LISTA-
MAÐUR

ÆXLAST

FRAM-
VINDA

POTFERSKUR

KROPPA

TUSKA

ÍLÁT

FYRIR-
BOÐI

TALA

ELEKTRÓNA
HUGURURG

SKÓFLA

DRYKKUR
SVÖRÐURKÁF

ÁVÖXTUR

SKVETTA Á

DRYKKUR

ROMSA
Í RÖÐ

KRAFTUR
ÚTHALD

ÞROT
RJÚKA

BRAGÐ

FEGURÐ
STUNDIR

FUGL

ARKAR-
BROT

FUGL

SVANUR

GRIMMUR

VÍNÓRAR

TÓNN

BYLGJA

LJÚFUR

NÚMER 
TÓNVERKSÁAR

SMÁTT

ROTNUN

TÆRA

GRAN-
ALDIN

KK NAFN
HLJÓM

SPREIA
KALLORÐ

KVK. NAFN

EFNI

Krossgátan

Sportið í beinni...
fimmtudagur 12. maí
17:00 Golf - PGA Tour
17:50 ÍBV - Víkingur Ó.

19:30 KR - FH
föstudagur 13. maí

17:00 Golf - PGA Tour
19:30 Breiðablik - Víkingur R.

22:00 Pepsímörkin
laugardagur 14. maí

08:55 Formúla 1: Spánn
11:50 Formúla 1: Spánn

13:55 Deportivo - Real Madrid
15:50 Haukar - KA

18:00 Golf - PGA Tour
00:00 Demantamótaröðin: 

Shanghai
02:00 Werdum vs. Miocic

sunnudagur 15. maí
11:30 Formúla 1: Spánn
13:00 AC Milan - Roma
13:00 Udinese - Carpi

13:00 Napoli - Frosinone
13:00 Juventus - Sampdoria
13:50 WB Albion - Liverpool

13:50 Southampton - C Palace
13:50 Chelsea - Leicester City
13:50 Stoke City - W Ham Utd
13:50 Man Utd - Bournemouth

13:50 Arsenal - Aston Villa
13:50 Watford - Sunderland
13:50 Everton - Norwich City

13:50 Swansea City - Man City
13:50 Newc Utd - T Hotspur
15:55 Granada - Barcelona

18:00 Golf - PGA Tour
mánudagur 16. maí

16:50 Fylkir - ÍBV
19:30 Víkingur Ó. - ÍA

21:00 Messan
þriðjudagur 17. maí
19:30 KR - Stjarnan
22:00 Pepsímörkin

miðvikudagur 18. maí
18:00 Úrslitaleikur Evrópud

19:05 Valur - KR

Helgarveðrið 
Á föstudag, laugardag 

og sunnudag:
Fremur hæg vestlæg eða 

breytileg átt. Skýjað með köfl-
um og úrkomulítið, en yfirleitt 

bjartviðri suðaustanlands. 
Hiti 4 til 15 stig, 

hlýjast suðaustantil. 

Dagar Íslands
12. maí 1882:

1882 - Konur fengu takmark-
aðan kosningarétt til sveitar-
stjórna. Eingöngu ekkjur og 

ógiftar konur sem orðnar voru 
25 ára máttu kjósa, en giftar 

konur ekki.
15. maí 1952:

Fiskveiðilögsaga Íslands var 
færð út í fjórar mílur en var 

áður þrjár. Auk þess var flóum 
og fjörðum lokað fyrir botn-

vörpuveiðum.
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Lausn á síðustu krossgátu

Sudoku þrautir

TRUFLA SÓT TVEIR 
EINS

LAX-
BRÓÐIR BLÓM

KERFIÐ-
LEIKAR R Ö G G U R

RFLJÓT-
FÆRNI A S

ÆXLUNAR-
KORN

HÆNGUR G R Ó
AÍLÁTA S K Í RÖÐ

TÆLA R S
K U G G I SPERGILL

SPILLA FRÁ
ÁTT

HRYGGUR S A NUDDA

SPILA N I Ð A

KROTA

SDIMMA

A

A M A B A RÍKI

TRYGGING T Ú N I STEYGJU-
DÝR

G E F A ÓP

ÞEKKI V E I N DREPA PAFHENDA

N N PEST

FORMÓÐIR K V E F MJAKA

INNYFLI A K AÓNEFNDUR

A G A EIGIND

STÓRUM E Ð L I MÖNDULL

SÓÐA Á SSIÐA

R A M M I MEGIN

HÖLD A Ð A L PLANTA

L

I

Í MIÐJU

ÁLÍTA

L

M

M

I

U

T

R

T

RÍKI Í 
SUÐUR-
ÁSÍU

ERLENDIS

LABBA

N

U

E

T

P

A

A

N

LGÓÐ LYKT

Í

L

T

J

A

Ó

K

M

STORKA

RÍKI Í 
ASÍU

A

Ö

MISSA

G

G

R

L

A

A

BETRUN

T

E

A

ÁHRIFA-
VALD

SKÍNA

T

L

E

A

EINNIG

BLUNDUR

K

L

LUMMA

Í

K

K

L

A

A

HNOÐAÐ

T

BERIST TIL

FÁLM

T

B

I

TDRYKKUR

YFIR-
BREIÐSLA

UMGERÐ

Þjónustuauglýsingar

Rúmlega 200 handboltakappar 
öttu kappi á Skeljungsmótinu 
sem fór fram á Ísafirði og í 
Bolungarvík um helgina. Hand
boltadeild Harðar á Ísafirði hélt 
mótið en á því kepptu drengir í 
5. flokki handboltafélaga víðs 
vegar af landinu. Spilaðir voru 
rúmlega 50 leikir og Selfyssingar 
stóðu uppi sem sigurvegarar og 
fengu þeir Vestfjarðabikarinn 
sem er farandbikar. 

Skeljungsmótið var það síðasta 
í mótaröð Íslandsmótsins, Selfys
singar fengu flest samanlögð stig 
og hlutu Íslandsmeistaratitil inn í 
5. flokki drengja.

Ekki var bara spilaður hand

Vel heppnað og fjölmennt 
handboltamót að baki

Grillað í góða veðrinu á Torfnesi.

Grjóthart lið Selfoss vann mótið sem og Íslandsmeistaratitilinn.

bolti um helgina heldur var 
boðið uppá flugeldasýningu, 
bíósýningu og fríar sundferðir 
í Musteri vatns og vellíðunar í 
Bolungarík.

Að sögn Davíðs Más Kristins
sonar, handboltaþjálfara hjá 

Herði, var mikil ánægja meðal 
foreldra, þjálfara og leikmanna 
með alla umgjörð mótsins, dóm
gæslan var til fyrirmyndar og  
allar tímasetningar stóðust sem 
er mikilvægt á fjölmennu móti 
sem þessu.



Opnunartími í Bónus:  Mánudaga-Fimmtudaga; 11:00-18:30 • Föstudaga; 10:00-19:30 • Laugardaga; 10:00-18:00 • Sunnudaga; 12:00-18:00
Verð gilda til og með 15. maí eða meðan birgðir endast

Pringles Snakk
40 g, 3 teg.

Íslenski Fáninn

98
kr. 40 g

Euro Shopper Súkkulaði
100 g, 5 teg.

98
kr. 100 gBugles Snakk 

2 tegundir, 125 g
198

kr. stk.

OLW Ostasnakk
160 g, 2 teg.

Doritos Snakk
170 g, 4 teg.

198
kr. 160 g

195
kr. 170 g

98
kr. stk.

450
grömm

Euro Shopper Tortilla Chips
450 g, 2 tegundir
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kr. 450 g

OLW Saltstangir
250 g

159
kr. 250 g

ALLT FYRIR EUROVISIONVEISLUNA
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Opnunartími í Bónus:  Mánudaga-Fimmtudaga; 11:00-18:30 • Föstudaga; 10:00-19:30 • Laugardaga; 10:00-18:00 • Sunnudaga; 12:00-18:00
Verð gilda til og með 15. maí eða meðan birgðir endast

Pringles Snakk
40 g, 3 teg.

Íslenski Fáninn

98
kr. 40 g

Euro Shopper Súkkulaði
100 g, 5 teg.

98
kr. 100 gBugles Snakk 

2 tegundir, 125 g
198

kr. stk.

OLW Ostasnakk
160 g, 2 teg.

Doritos Snakk
170 g, 4 teg.

198
kr. 160 g

195
kr. 170 g

98
kr. stk.

450
grömm

Euro Shopper Tortilla Chips
450 g, 2 tegundir

259
kr. 450 g

OLW Saltstangir
250 g

159
kr. 250 g

ALLT FYRIR EUROVISIONVEISLUNA


