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Kolbrún Elma Schmidt  er óttarlegt fiðrildi, 
flögrar um með hugmyndir og hugleiðingar. 
Fjölskyldan er henni mikilvæg og ástin er 
drifkraftur í lífinu, ekki bara ástin á Víkingnum 
hláturmilda þó hún sé afar mikilvæg, það er 
líka ástin á börnunum, umhverfinu, firðinum og 
fólkinu. Kolbrún segist elska að elska.

Súgfirðingur 
af öllu hjarta

– sjá bls. 6 og 7.

Forynjur á Mýrarbolta
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Útboð vegna byggingafram-

kvæmda í Mjólkárvirkjun
Orkubú Vestfjarða ohf. óskar eftir tilboðum í 

verkið „Mjólká IA“.  Um er að ræða bygginga-
framkvæmdir vegna endurnýjunar á vélbún-
aði í stöðvarhúsi Mjólkárvirkjunar í Arnarfirði. 
Verkið mun hefjast í haust og ljúka haustið 
2016. Verkið felst meðal annars í jarðvinnu og 
uppsteypu utandyra og múrbroti, uppsteypu 
og niðurrekstri stálþilja innandyra. Verktími er 
áætlaður um 12-13 mánuðir. 

   Helstu magntölur eru áætlaðar eftirfarandi:
Gröftur (opin gryfja): 120 rúmmetrar  
Mótaflötur:    150 fermetrar
Járnabending:   5500 kg.
Steinsteypa:    85 rúmmetrar
Múrbrot (gólf og veggir):  90 fermetrar
Múrbrot (gamlar vélaundirstöður): 
 30 rúmmetrar
Niðurrekstur stálþilja:  5 stk. Lengd: 5,1m
  
Útboðsgögn verða afhent á skrifstofu Orku-

bús Vestfjarða, Stakkanesi 1, Ísafirði frá og með 
11. ágúst næstkomandi.   Hægt er að panta 
gögnin á netfangi  orkubu@ov.is  eða  gg@
ov.is . Tilboðum skal skila á sama stað þann 

1. september 2015, kl. 14:00, þar sem þau 
verða opnuð og lesin upp.

    Orkubú Vestfjarða ohf.

Leifi Noggi eða Þorleifur 
Guðfinnur Guðnason var fæddur 
í Súgandafirði árið 1918, hann 
var í fóstri hjá ömmu sinni á 
Norðureyri við Súgandafjörð 
og síðar rak hann sitt eigið bú 
á eyrinni.  Afar harðbýlt var á 
Norðureyri, samgöngur aðeins 
á sjó og snjóflóðahættan vofði 
alltaf yfir.  Þorleifur var haltur 
vegna veikinda á yngri árum og 
létti það ekki lífið við búskapinn. 

Nogginn !!!!

Myndir: Margrét Hugrún Gústavsdóttir

Leifi Noggi lést árið 2007 og í 
minningu hans hafa ættingjar 
hans og vinir, með Ævar Einars-
son í broddi fylkingar, hist á 
Norðureyri ár hvert og gert sér 
glaðan dag.  Fyrsti Nogginn var 
haldinn árið 2011 og  að sögn 
Ævars voru á Nogganum 2015, 
sem haldinn var sunnudaginn 
2. ágúst, um það bil 160 fætur 
eða um 1600 tær ef ekki hafa 
orðið afföll.  Leifi Noggi var 

mikill sögumaður og kryddaði 
jafnan vel þegar hann sagði frá, 
þess vegna er alltaf á dagskrá 
Noggans stutt söguganga og er 
leiðsögumaðurinn jafnan titlaður 
“ljúgarinn”.  

Þegar búið er að keppa í 
sandkastalabyggingum, grilla 
og syngja saman kemur Björg-
unarsveitin Björg til skjalana 
og bjargar öllum til baka á 
Suðureyri.



fimmtudagur 6. ÁGÚST 2015 3

6. - 9. ÁGÚST6. - 9. ÁGÚST6. - 9. ÁGÚST

FIMMTUDAGUR:
Handverksmarkaður í Álftaveri 
Frá kl. 12:00 og fram eftir degi

Listasýning í andyri Álftavers 
Gerður Gunnarsdóttir

Frjálsíþróttamót Geisla 
kl. 17:00 á fótboltavellinum í Súðavík

Kofraganga 
með Barða Ingibjartssyni kl. 20:00

Söngkeppni í Samkomuhúsinu kl. 20:00

Tónleikar með Láru Rúnarsdóttur 
á Melrakkasetrinu kl. 21:00 – 1500 kr. 

FÖSTUDAGUR:
Handverksmarkaður í Álftaveri 
Frá kl. 12:00 og fram eftir degi

Listasýning í andyri Álftavers 
Gerður Gunnarsdóttir

Tónleikar við Vatnsveitustöðina 
kl. 17:00 - Lori Kelley and Twice Shy

Súpa og tónlist á Melrakkasetrinu kl. 18:00

Bláberjalestin kl. 19:30 - 21:30

Föstudagstónleikar í  Samkomuhúsinu 
kl. 20:00 - 01:00
 - 20:00 The Grateful Mercy
 - 20:15 Pétur Markan
 - 20:30 Brad
 - 20:45 Friday Night Idols
 - 21:10 Owls of the Swamp
 - 21:40 MAntra
 - 22:10 Lori Kelley
 - 22:40 Gummi Hjalta and Stebbi Jónsson

 - 23:10 Lúr Band
 - 23:20 David Rist
 - 23:45 Freyja Rein
 - 00:05 Stígur
 - 00:35 Human Nature

LAUGARDAGUR:
Handverksmarkaður í Álftaveri 
Frá kl. 12:00 og fram eftir degi

Listasýning í andyri Álftavers 
Gerður Gunnarsdóttir

10 ára afmæli Raggagarðs kl. 10:00 - 18:00 
Glæsileg fjölskyldudagskrá allan daginn.

Andlitsmálun og pizzupartý 
á Melrakkasetrinu kl. 12:00

Barnamatseðlar í Kaupfélaginu og á 
Ömmu Habbý

Varðeldur og söngur kl. 20:00.

Margrómað Bláberjaball með 
Bláberjabandinu kl. 23:30 í Samkomuhúsinu.

SUNNUDAGUR: 
Messa í Eyrarkirkju, Seyðisfirði kl. 11:00

Allar aðrar upplýsingar á 
facebook.com/blaberjadagar 
fylgist með okkur fésbókinni

BLÁBERJADAGAR Í 
SÚÐAVÍK 6.-9. ÁGÚST
facebook.com/blaberjadagar

DAGSKRÁ

Verið velkomin á Bláberjadaga í Súðavík!
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 Útgefandi: Athafnagleði ehf., kt. 690715-0740
 Afgreiðsla og ritstjórn: Silfurgötu 1, Ísafirði, sími 456 4560
 Ritstjóri BB og bb.is: Bryndís Sigurðardóttir, 896 9838, bb@bb.is
 Ábyrgðarmaður: Bryndís Sigurðardóttir.
 Blaðamaður: Smári Karlsson, 866-7604, smari@bb.is
 Auglýsingar: Sími 456 4560, auglysingar@bb.is
 Prentvinnsla: Litróf ehf.
 Upplag: 2.200 eintök
 Dreifing: Íslandspóstur. Dreift án endurgjalds inn á öll 
  heimili á norðanverðum Vestfjörðum
 Stafræn útgáfa: www.bb.is / facebook.com/pages/bbis
 Önnur útgáfa: Á ferð um Vestfirði
  ISSN 1670-021X

Tekið er á móti auglýsingum á póstfangið bb@bb.is.  
Auglýsingar þurfa að berast fyrir kl. 17 á mánudögum  

fyrir útgáfudag sem er almennt á fimmtudögum.

Ritstjórnargrein

Kæru Vestfirðingar

Spurning vikunnar

Ætlar þú að taka þátt í Mýrarboltanum í ár?

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

Alls svöruðu 323.  
Já sögðu 18 eða 6%  

Nei sögðu 294 eða 91%
Kannski sögðu 11 eða 3%

Það er af mikilli auðmýkt sem ég tekst á við það verkefni að stýra 
þessum merku fjölmiðlum sem þeir félagar Sigurjón og Halldór hafa 
byggt upp og fóstrað í rúma þrjá áratugi.  Bæjarins besta og BB.is 
eru gríðarlega mikilvægur farvegur upplýsinga innan fjórðungs og 
til umheimsins.  Það er ekki einfalt að feta í fótspor þessara snillinga 
og ég mun, að minnsta kosti fyrst um sinn, stíga varlega til jarðar. 

Við búum við óendanlega fagra fjallasýn, dásamlegt kvöldlogn 
og börnin búa við mikið frjálsræði, hlaupa sjálf á íþróttaæfingar og 
þau týnast aldrei því ættarsvipurinn er öllum augljós. Við leitum 
til nágranna ef sykurinn vantar í baksturinn og við þekkjum alla í 
Bónus. Það eru engin umferðaljós eða umferðateppur og lítil mengun.  
Á þessari paradís er þó einn hængur, ef hæng skyldi kalla,  hér er 
ekkert ríkisrekið leikhús eða tónlistarhús og viljir þú njóta menningar 
þarftu að búa hana til sjálfur eða vona að einhver annar taki það 
að sér. Það hefur reyndar aldrei skort á frumkvæði til menningar, 
hér á hjaranum, en „herregud“ hvað álagið getur verið mikið á þá 
sem leggja sig fram.  Tónlistar- og bæjarhátíðir, listasýningar og 
gjörningar, sandkastalakeppni og Noggar, leikfélög og listaklúbbar, 
ekkert af þessu gerist af sjálfu sér.  Á bak við hvern viðburð eða 
uppákomu er fólk sem fórnar sínum dýrmæta frítíma í okkar þágu 
og gerir lífið hér fyrir vestan svona innihaldsríkt og skemmtilegt.  
Þetta þarf að meta og þakka, til dæmis væri ótrúlega góð hugmynd að 
gefa mýrarboltadrullusokkunum vænt faðmlag ef þið mætið þeim á 
götu, þeir eiga það virkilega skilið.  Í Önundarfirði mætti knúsa séra 
Fjölni og Arnald Mána fyrir flotta Sandkastalakeppni, svo maður tali 
nú ekki um Gumba sem stofnaði og stýrði þessum frábæra viðburði 
fyrstu 13 árin.  Ævar Einarsson á Suðureyri á skilið einn vænan eða 
tvo á kinnina fyrir Noggann sem hann stendur nú fyrir í fimmta sinn.   
Örugglega hafa fleiri lagt hönd á plóg í uppákomum liðinnar helgar 
og um að gera að þakka sem flestum fyrir sitt framlag.

Bæjarins besta mun héreftir sem hingað til reyna að standa sig í 
miðlun frétta og vera vettvangur okkar allra til að koma skoðunum 
á framfæri, þannig virkar lýðræðið best og til þess eru fjölmiðlar.

BS

Ekki mjög kurteislega orðað en samt ákaflega vel viðeigandi.  Að þessu sinni skráðu sig 32 lið 
til leiks á Mýraboltann, 6 kvennalið og 26 karlalið, rétt að taka fram að í karladeildinni mega 
vera blönduð lið og að sögn Jóns Páls yfirdrullusokks var vinningsliðið í karladeild 2015 blandað 
lið beggja kynja, það var liðið 100%Biceps sem Marinó Páll Valdimarsson leiddi.  Sigurlið í 
kvennadeild var liðið FC drulluflottar en þar stóð í stafni Valdís María Einarsdóttir.  

Drullaðu þér vestur!
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Drullaðu þér vestur!

Mótshaldarar eru afar ánægðir því þrátt fyrir að fresta þyrfti mótinu um einn dag vegna leiðindaveðurs gekk framkvæmd þess mjög vel.  Sú gula heiðraði 
samkomuna þegar leið á daginn og svo sannarlega skiptir máli þegar hún mætir á völlinn.  Gestir virtust alsælir með helgina, gengu vel um og voru mótinu til 
sóma.  Þegar er hafin undirbúningur fyrir næsta mót enda frábær viðbót í menningar og íþróttalíf  svæðisins. Myndir: Sigurjón J. Sigurðsson.
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Bæjarins besta tók að þessu 
sinni hús á kornungri og hæfileik-
aríkri konu á Suðureyri, Kol-
brúnu Elmu Schmidt en hún 
tók á móti blaðamanni á sunnu-
dagsmorgni með heimilislegu 
kaffiborði, brúna stellinu eins 
og mamma átti, kaffi og með’í.  
Litla snátan hún Gerður tók sinn 
fegurðarblund út í vagni meðan 
móðirin var yfirheyrð um líf og 

Súgfirðingur af öllu hjarta
störf, stjúpsonurinn Baldur lét 
fara lítið fyrir sér og hvíslaði 
þegar hann þurfti á salernið, 
þannig truflar maður sko minna, 
þetta veit maður þegar maður er 
orðinn fimm. Dóttirin Friðrika 
Líney sex ára var ekki heimavið 
enda mikið gera á þeim aldri.

Kolbrún Elma er fædd í sept-
ember 1982 og er dóttir hjón-
anna Valgerðar Friðrikku Hall-

björnsdóttur og Kristjáns Grétars 
Schmidt sem bæði starfa hjá 
Íslandssögu og hafa þau búið á 
Suðureyri allt sitt líf fyrir utan 
þau 16 ár sem það tók Grétar 
að alast upp í föðurhúsum í 
höfuðborginni.  Kolbrún á eina 
eldri systur, Guðrúnu Oddnýju 
Schmidt sem einnig býr á Suður-
eyri, þau eru því þétt og góð fjöl-
skylduböndin og baklandið sterkt 

á Suðureyri.  Daman hefur þó 
reynt á vængina og árið 2012 brá 
hún búi á Suðureyri, flutti með 
dóttir sína Friðrikku Líneyju til 
Reykjavíkur og hóf nám í Tækni-
skólanum.  Eitthvað náði þetta 
margumrætta “jafnrétti til náms” 
ekki til hennar því námslán voru 
ekki boði og skólagangan rann 
því út í sandinn.  Ekki var nú 
samt Reykjavíkurdvölin alveg 
án gleði því á fjörur Kolbrúnar 
rak þetta líka flotta mannsefni, 
með persónutöfra talsvert yfir 
meðallagi og bros sem brætt 
getur jökla.  

Víkingur Kristjánsson leikari 
þurfti talsvert að hafa fyrir því að 
heilla þessa vestfirsku þokkadís 
en hún gaf sig að lokum og saman 
hafa þau nú hreiðrað um sig í 
rúmgóðu raðhúsi á Suðureyri þar 
sem pláss er fyrir barnahópinn 
sem stundum sameinast, þau 
Tómas, Stefaníu Örnu, Baldur 
Hrafn, Friðrikku Líneyju og 
þeirra sameiginlega sólargeisla 
Gerði sem bættist í hópinn í sept-
ember í fyrra.  Kötturinn Herra 
Niels hefur sinn mikilvæga sess 
og er auðvitað allra uppáhald, 

krían í bakgarðinum verður hins 
vegar seint tekin í sátt eða talin 
til fjölskyldunnar.

Ástrík og skapstór með 
athyglisbrest

Nýlega greindist Kolbrún 
með athyglisbrest (ADD) og 
framundan er að finna leiðir til 
að láta það ekki trufla hið dag-
lega líf meira en nauðsynlegt er.  
Henni var það mikill léttir að fá 
þessa greiningu því þá er hægt 
að grípa til einhverra lausna 
og koma skipulagi allar þessar 
milljón hugmyndir sem hringsóla 
í höfðinu.  Kolbrún viðurkennir 
fúslega að fara gjarnan framúr-
sér, ekki alltaf sem henni tekst 
að framkvæma allt sem henni 
dettur í hug og ekki alltaf sem 
hún klárar það sem hún byrjar á 
en verkefni dagsins er æfa sig í 
að vera í núinu, njóta dagsins í 
dag og tjóðra hugann mátulega 
mikið. Heima við dyttar hún 
að húsgögnum, breytir og bætir 
enda er nám í  húsgagnasmíði 
eitt af fjölmörgu sem hana langar 
að læra. Fer eftir dagsformi hvað 
er efst á listanum þann daginn. 

Kolbrún Elma Schmidt
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Kolbrún er óttarlegt fiðrildi, 
flögrar um með hugmyndir og 
hugleiðingar. Fjölskyldan er 
henni mikilvæg og ástin er drif-
kraftur í lífinu, ekki bara ástin á 
Víkingnum hláturmilda þó hún sé 
afar mikilvæg, það er líka ástin á 
börnunum, umhverfinu, firðinum 
og fólkinu. 

Kolbrún segist elska að elska.

Listakonan Kolbrún
Kolbrún hefur alltaf verið 

uppátektarsöm, alltaf eitthvað 
að skapa, eitthvað að búa til.  
Hún er meðlimur í lokuðum 
sköpunarklúbb sem kallar sig 

velur þema og út frá því skapa 
klúbbmeðlimir verk. Á liðnum 
vetri valdi gestgjafinn þemað 
“vetur” og og þá bjó Kolbrún 
til verkið “Vetrarsköp” og vann 
það með afar sérstökum hætti.  
Hún stenslaði á sér píkuna með 
akrílmálningu, límdi á striga og 
skreytti með glimmeri.  Utan um 
píkuna er víravirki sem stendur 
fyrir einangrunina yfir veturinn, 
myrkrið og snjóinn sem stundum 
lokar mann inn í húsi, inní þorp-
inu eða firðinum.  Dulan sem er 
undir píkunni er að rakna upp 
eins og ramminn í kringum lista-
konuna sem reynir alltaf að fara 
út fyrir hann.  Þegar kom að því 
að sýna foreldrum sínum verkið 
þá hlakkaði í listakonunni, henni 
finnst nefnilega gaman að hrista 
upp í fólki og pínu ganga fram 
af því. Móðir hennar hló og hló, 
faðirinn var með vandræðanlegan 
svip og 15 ára frændinn ætlaði 
ekki að trúa þessu og trúir því 
líklega ekki enn í dag. Víkingur 
taldi sig heppinn að þurfa að 
fara til vinnu þegar kona hans 
fór að útskýra framkvæmdina 
fyrir þeim. “Ekki er nú verra 
þegar listaverk veitir konu smá 
unað í framkvæmdinni” segir 
hún og hlær. 

Það er ekki alveg ómögu-
legt að beisla ofvirkan huga, í 
fyrra hannaði Kolbrún hörpoka 
með mynd af vígslu sundlaugar 
Súgandafjarðar 1933.  Pokann 
saumaði hún í stofunni heima 
og seldi en framleiðslunni var 

hætt tímabundið þegar Gerður 
litla var orðin of fyrirferðamikil 
í maga móður sinnar.  Pokinn er 
uppseldur en fljótlega mun Kol-
brún rífa saumavélina upp aftur 
og framleiða fleiri poka.  

Henni er ýmislegt fleira til 
lista lagt og í sumar tók hún þátt 
í sinni fyrstu ljósmyndasýningu 
í Edinborgarhúsinu.

Herðing á Act Alone
Eins og alþjóð veit hefur 

einleikjahátiðin Act Alone verið 
haldin á Suðureyri í mörg ár og 
nú fannst Kolbrúnu komið að sér 
að taka þátt.  Hún hefur nú komið 
sér fyrir í þurrkhjalli á Suðureyri 
og þar ætlar hún ekki að herða 
fisk heldur fólk.  Eðlilega vill 
hún ekki gefa nákvæmlega upp 
hvað þar mun fara fram en það að 
sýningin verði bönnuð börnum 
og hafi þann tilgang að herða 
mann gefur vísbendingu um að 
sitthvað svakalegt muni gerast.  
Innsetningin hefst kl. 14:00 
laugardaginn 8. ágúst. 

Undirbúningur og aðdragandi 
þessarar innsetningar hefur verið 
Kolbrúnu erfiður, það að vinna 
einn að list sinni er snúin áskorun.  
Það er auðvelt að draga sig niður, 
berja niður sjálfsálitið og öryggið 
en til að halda sér við efnið hefur 
hún límt miða með uppbyggi-
legum og hvetjandi texta út um 
allt hús.  Þetta er bráðsniðug og 
einföld aðferð til að hvetja sig 
áfram, opna ískápinn og lesa 
“þú verður að næra listina svo 
þú getir nært líkama þinn” eða 
“þú ert hugmyndarík og klárar 
verkefni þín” 

Kolbrún var boðið að taka þátt 
í svokölluðu “masterclass” nám-
skeiði í íslensku á Actalone hátíð-
inni í samstarfi við Háskólasetur 
Vestfjarða.  Þar mun hún útskýra 
innsetninguna sína Herðingu og 
koma með verkefni útfrá henni.

Ábyrgur þjóðfélagsþegn.
Kolbrún lætur sig málin varða 

og hjarta hennar brennur fyrir 
firðinum sínum, hún hefur ítrekað 
mætt bæjaryfirvöldum af mikilli 
hörku þegar henni finnst að sínum 
heimabæ vegið og ólyginn læddi 
því að blaðamanni að engar 
ákvarðanir er varða Súganda-
fjörð séu nú teknar í bæjarstjórn 
Ísafjarðabæjar án þess að vilji 
Kolbrúnar sé kannaður fyrirfram. 
Hún er ein af þeim sem tekur þátt 
og leggur af mörkum, hún er í 
hverfisráði Súgandafjarðar og í 
stjórn HOFSÚ hollvinasamtökum 
félagsheimilisins í Súgandafirði. 
Eftir viku tekur hún við lyklum 
að því húsi sem húsvörður.  Hún 
skrifar greinar í Súgfirðingablaðið 
sem kemur út tvisvar á ári og 
hún gengur ekki framhjá rusli 
án þess að koma því á sinn stað.  

Ábyrgð hennar á ruslinu hefur 
reyndar komið henni í vandræði 
því Friðrikka (þá þriggja ára og 
þær bjuggu á Ísafirði þá) litla 
hefur fengið þessa ábyrgð með 
móðurmjólkinni og göngutúrinn 
í leikskólann gat dregist svo á 
langinn að móðirin mætti of 
seint til vinnu. Friðrikka hefur 
alltaf verið með flokkunina á 
heimilssorpinu á hreinu og á það 
til að skamma Grétar afa sinn ef 
hann flokkar ekki rétt.

Konum eins og Kolbrúnu 
fellur aldrei verk úr hendi, þegar 
Actalone er að baki mun hún 
halda ótrauð áfram við listsköp-
un sína og það verður gaman að 
fylgjast með uppátektum hennar 
í framtíðinni.

bryndís@bb.is

Vetrarsköp.

Ljósm. Róbert Schmidt.

“Í góðum sköpum”, þetta er 
hópur skemmtilegra kvenna 
með mikla sköpunargleði og 
klúbburinn er vettvangur þeirra 
til að kynna sína list og ræða á 
vinveittan og uppbyggilegan hátt.   
Ein úr hópnum býður heim og 

Með Göltinn tattúveraðan á lærið.
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Yfir þrjátíu þúsund manns tóku 
afstöðu með þolendum kynferðis-
ofbeldis þann 25. júlí síðastliðinn 
þegar Druslugangan var gengin. 
Fólk af öllum kynjum, í öllum 
stjórnmálaflokkum og á öllum 
aldri mætti og sendi skýr skilaboð 
um að ekki yrði þagað lengur. 
Markmið göngunnar er að opna 
umræðuna um kynferðisofbeldi, 
rjúfa þögnina og uppræta þá 
orðræðu að einhver geti „boðið 
upp á“ ofbeldi. Ofbeldi er aldrei 
réttlætanlegt og sem betur fer 
virðist samfélagið vera að horfast 
í augu við það.

Fáeinum dögum eftir Druslu-
gönguna kom þó harkalegt bak slag 
í umræðuna. Páley Borg þórsdóttir, 
lögreglustjóri í Vestmannaeyjum, 
sendi nú í aðdraganda Þjóðhátíðar 
um verslunarmannahelgi bréf til 
allra viðbragðsaðila á svæðinu þar 
sem hún brýndi fyrir þeim að upp-
lýsa fjölmiðla ekki um hugsanleg 
kynferðisbrot. Hvers vegna? Vegna 
þess að hún segist vera að vernda 
þolendur fyrir fjölmiðlaárásum 
í kjölfar ofbeldisins. Hún telur 
sig vera að vernda þolendur - en 
frá hverju er hún að vernda þá? 
Skilaboð Druslugöngunnar eru 
skýr; það á að afgreiða kynferðis-
glæpi eins og alla aðra glæpi – án 
þöggunar. Það að taka kynferðis-
glæpi út fyrir sviga eru alvarleg 
afglöp og í fullkomnu taktleysi við 

Ég mun ekki þegja/
Ég mun standa með þér

Mikið vatn hefur runnið til 
sjávar síðustu árin þegar kemur að 
umræðunni um kynferðisofbeldi 
og hroðalegar afleiðingar þess. Af-
leiðingarnar snerta ekki einungis 
þolendur því á bakvið hvern ein-
asta þolenda eru aðstandendur og 
á bakvið hvern einasta geranda eru 
líka aðstandendur sem vita ekki 
hvernig rétt sé að bregðast við. 
Þess vegna á Druslugangan svo 
gríðarlega mikilvægt erindi við 
samfélagið okkar. Í henni tekur 
almenningur skýra afstöðu með 
öllum þeim körlum og konum 
sem hafa orðið fyrir kynferðisof-
beldi, gegn öllum þeim körlum 
og konum sem hafa beitt ofbeldi. 
Í aðdraganda göngunnar koma 
þó alltaf upp gagnrýnisraddir um 
nafn hennar. Þetta árið fór af stað 
herferð með yfirskriftinni „Ég 
er drusla“ þar sem þjóðþekktir 
einstaklingar og aðrir tóku op-
inbera afstöðu. En ákveðnum 
hópi fannst þetta forkastanlegt 
þar sem orðið drusla væri svo 
niðrandi. Við sem stöndum að 
göngunni ákváðum þó að taka 
þetta ljóta og niðrandi orð sem 
hefur verið notað á meiðandi hátt 
í allt of langan tíma, sérstaklega 
í garð kvenna, úr höndunum á 
þeim sem nota það til að meiða 
annað fólk og búa til nýja skil-
greiningu. Drusla er nefnilega 
bara orð. Alveg eins og gaffall og 

taka á móti þessum einstaklingum 
sem segja frá og skila skömminni.

Ég hef verið virkilega djúpt 
hugsi síðustu daga um hlutverk 
þagnarinnar í þessu samhengi. 
Hvers vegna er það svona kyrfi-
lega stimplað í okkur að tala ekki 
um þessi mál? Hvers vegna eru 
fyrstu viðbrögðin að þegja og 
skammast sín? Ef einstaklingur 
verður fyrir líkamsárás þá sjást 
á honum áverkar sem eru yfir-
leitt ekki véfengdir. En áverkar 
kynferðisofbeldis sjást ekki jafn 
auðveldlega utan á fólki, þó 
svo að áverkarnir séu vissulega 
djúpstæðir og alvarlegir. En hvers 
vegna þegjum við? Er það vegna 
þess hversu lítið samfélagið okkar 
er? Eða er það einungis vegna þess 
að þannig vorum við alin upp? 
Svo er það skömmin, ógeðslega 
skömmin sem veldur svo djúp-
stæðri vanlíðan sem ekki er hægt 
að lýsa. Ég er sannfærð um það 
að skömmin þrífst í þögninni og 
aðeins með því að rjúfa þögnina 
getum við eytt skömminni og 
kastað henni beint í andlitið á 
þeim sem eiga hana skilið, þeirra 

sem beita ofbeldinu. 
Ímyndum okkur að okkur takist 

að rjúfa þögnina algjörlega. Að 
í framtíðinni verði samfélagið, 
umgjörðin og afstaða okkar það 
skýr að það verði hreinlega aldrei 
þagað um kynferðisofbeldi. Að 
einstaklingur sem verður fyrir 
kynferðisofbeldi hugsi sig ekki 
tvisvar um þegar kemur að því 
að segja strax frá, rétt eins og ef 
hann hefði orðið fyrir líkams-
árás. Þannig mun skömmin ekki 
einu sinni ná að hlekkja sig við 
einstaklinginn því það verður 
ekki þagað. Hversu dýrmæt ætli 
þessi (mögulegu) ár séu sem 
viðkomandi er að uppskera fyrir 
vikið þar sem þögnin fær ekki að 
vera í aðalhlutverki með skömm-
ina í eftirdragi? Ég er með þessu 
ekki að einfalda þetta sem svo 
að það verði bara auðvelt mál að 
verða fyrir kynferðisofbeldi - en 
einstaklingurinn hefur þá alveg 
fullkomið rými til að takast á við 
og búa um sárin sem fylgja því 
að verða fyrir kynferðisofbeldi 
sem er yfirdrifið meira en nóg til 
að takast á við eitt og sér og þarf 

þá ekki líka að vera að burðast 
um með þögnina og skömmina. 
Það er ekkert sem hryggir mig 
meira en fólk sem hefur burðast 
með þetta ljóta leyndarmál inni í 
sér jafnvel í marga áratugi. Þess 
vegna er svo mikilvægt að ítreka 
að það er aldrei of seint að segja 
frá – en það er lífsnauðsynlegt. 

Það að rjúfa þögnina hefur 
gríðarlegt forvarnagildi, með 
því sendum við þau skilaboð til 
komandi geranda að það verður 
ekki þagað, það verður sagt frá 
og hvers lags hótanir eða ógnanir 
munu ekki duga til, því að rödd 
þeirra sem standa með þolendum 
verður kraftmeiri og sterkari. 

Við stöndum á tímamótum. 
Við getum ákveðið að breyta 
orðræðunni og bæta samfélagið 
fyrir þolendur kynferðisofbeldis. 
Látum ekki klaufaleg vinnubrögð 
Páleyjar gera það að verkum að 
það verði afturför í umræðunni 
heldur höldum áfram að tala 
um kynferðisofbeldi, upprætum 
þögnina og skömmina í eitt skipti 
fyrir öll - saman.

María Rut Kristinsdóttir

undirölduna sem hefur átt sér stað 
síðustu misseri. Með því að þagga 
niður þessa glæpi sendir Páley 
þolendum áframhaldandi skilaboð 
um að það sé betra að þegja bara í 
stað þess að segja frá. Þetta eru ekki 
skilaboð sem við viljum senda út 
í samfélagið. Kynferðisglæpir eru 
ekki eitthvað samfélagsmein sem 
við hunsum bara. 

Í fréttaflutningi af kynferðisof-
beldi frá Þjóðhátíð í Vestmanna-
eyjum er yfirleitt aðeins um 
tölulegar upplýsingar að ræða, en 
ekki ítarlega umfjöllun um eins-
taka mál. Ég er nokkuð viss um að 
það er ekki stefna fjölmiðlamanna 
að strá salti í sárin hjá þolendum, 
sem geta þó vissulega sjálfir stigið 
fram í viðtölum seinna meir án 
þess að það komi lögreglunni 
nokkuð við. Það er ekki umfjöll-
unin um kynferðisbrot sem særir 
þolandur þess heldur það að vera 
nauðgað eða beittur ofbeldi. Sem 
betur fer vöktu þessi ummæli hörð 
viðbrögð sem er vísbending um 
það að við ætlum ekki að þegja 
lengur – og að við ætlum að standa 
með þolendum. 

vegavinnuverkfærageymsluskúr. 
Orð og hugtök hafa þá merkingu 
sem við sem samfélag setjum 
í þau og því ákváðum við að 
endurskilgreina orðið drusla og 
í kringum Druslugönguna þýðir 
þetta einfaldlega „ég á mig sjálf/ur 
– það má aldrei beita mig ofbeldi 
og ég er á móti kynferðisofbeldi“. 

Einkennisorð göngunnar í 
ár voru tvíþætt: „Ég mun ekki 
þegja“ annars vegar sem er beint 
að þolendum sem hafa stigið fram 
skilað skömminni og „Ég mun 
standa með þér“ fyrir alla þá sem 
ætla að taka afstöðu með þolend-
um gegn gerendum. Þessar tvær 
setningar súmmera algjörlega 
upp það sem skiptir öllu máli; 
Við ætlum ekki að þegja lengur, 
við ætlum ekki að leyfa þögninni 
að sigra lengur. Við ætlum að tala 
hátt og skýrt um það ef einhver 
brýtur á okkur því skömmin er 
ekki þolandans, hún er alltaf 
gerandans. En það sem skiptir 
öllu máli er að við hugsum líka 
um það hvernig við bregðumst 
við þessum fréttum, hvernig við 
tölum og hvernig við ætlum að 
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Act alone alltaf  ókeypis!
5. – 8. ágúst í sjávarþorpinu Suðureyri

21 viðurður eitthvað fyrir alla konur, karla og 
krakka á öllum aldri

Munið langferðabifreið Act alone frítt far í 
sjávarþorpið alla hátíðardagana
Allar upplýsingar á actalone.net

Það eru vissulega tímamót hjá 
fréttablaðinu okkar B.B. þegar 
stofnendur þess hverfa frá blað-
inu. Í raun markaði þetta blað nýj-
an tón þegar fréttamiðlar óháðir 
stjórnmálaflokkum tóku að ryðja 
sér til rúms. En það eru ekki 
minni timamót þegar leiðarar 
sem merktir hafa verið SH hætta 
að birtast í blaðinu. Ég hef lengi 
vitað að höfundur þessara skrifa 
er Ísfirðingurinn og upphaflega 
Bolvíkingurinn Sigurður J. Jó-
hannsson. Þar heldur ritfær mað-
ur á stílvopninu sem áður skrifaði 
leiðara blaðsins Skutuls á Ísafirði. 
Skiljanlega hafa mörg mál verið 
tekin fyrir í 1412 leiðurum og 
því er aðeins hægt að fara um 
þá mjög almennum orðum. Það 
sem hægt var að lesa í gegnum þá 
var að Sigurður fylgdist mjög vel 
með málum byggðanna vestra þó 
hann væri fluttur á mölina syðra. 

Tímamót
Það skein sömuleiðis í gegnum 
skrifin var hve umhugað honum 
var um hagsmuni sinnar gömlu 
heimabyggðar og tók málstað 
hennar í hvívetna. Fyrir það ber 
að þakka þó hann sjálfur kalli 
það endurgjald fyrir ógleymanleg 
Vestfjarðaár. Að minu mati hefur 
hann með skrifum sínum gefið 
stærra endurgjald, leyfi ég mér að 
segja, en flestir aðrir brottfluttir.

Ég átti sjálfur prýðileg sam-
skipti við Sigurð þegar hann starf-
aði um árabil sem næstráðandi 
útibússtjóra í Landsbankanum 
á Ísafirði. Ég man reyndar ekki 
nákvæmlega árafjöldann en held 
þó að hann hafi staðið af sér nærri 
því jafn marga útibússtjóra og 
gamli Fidel Castro stóð af sér 
Bandaríkjaforseta ! Ég vil því 
um leið færa Sigurði síðbúnar 
þakkir fyrir samskiptin í Lands-
bankanum.

Sömuleiðis vil ég færa þeim 
Sigurjóni Sigurðssyni og Hall-
dóri Sveinbjörnssyni sem stóðu 
saman í eldlínunni í þrjá áratugi 
bestu þakkir fyrir samstarfið og 
allt sem þeir hafa góðfúslega 
birt eftir mig sem stundum hefur 
verið myndskreytt með myndum 
teknum af Halldóri. 

Ég óska Bryndísi Sigurðar-
dóttur, sunnlenskum Flateyringi, 
allra heilla með rekstur og útgáfu 
blaðsins. Hún er greinilega 
kjark- og kjarnakona en megi 
henni vegna sem best við að út-
breiða hróður Vestfjarða á síðum 
blaðsins og gerast þannig bak-
hjarl helstu hagsmunamála okkar

Ólafur Bjarni Halldórsson

Ólafur Bjarni Halldórsson

Svo lengi sem elstu menn 
muna gera menn sér glaðan dag 
um verslunarmannahelgi á Ingj-
aldssandi en að sögn Bettýar á 
Sæbóli hafa hátíðarhöldin örlítið 
breyst í gegnum tíðina.  Þegar ég 
var lítil segir hún fengum við að 
fara yfir í Vonaland og kaupa kók 
og appelsín áður en dansleikur 
fullorðna fólksins hófst. Svo 
vinsælar voru þessar samkomur 

Brottfluttir og Bettý
að fólk flykktist að sjóleiðina, 
fékk gistingu í hlöðum og keyptu 
rabbabaragraut með rjóma af 
húsfreyjum.  Síðastliðin 19 ár 
hefur Vorblóm en það er félag 
brottfluttra og Bettýar staðið fyrir 
veglegum hátíðarhöldum sem 
standa yfir í þrjá daga.  Rauði 
þráðurinn er söngur og gleði en 
á dagskránni er til dæmis grill, 
barnaball, fullorðinsball, brenna, 

lummur og messa, svo fátt eitt 
sé talið.

Ingjaldssandur stendur yst við 
Önundarfjörð, þar var blómleg 
sveit á árum áður en nú er aðeins 
búið á einum bæ. Þarna er gríðar-
leg náttúrufegurð og þrátt fyrir 
nokkuð brattann og misgóðan 
veg er það fyrirhafnarinnar virði 
að heimsækja þennan stað.  
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Krossgátan

Dagar Íslands
eftir Jónas Ragnarsson
31. júlí 1991: Kvikmynd 

Friðriks Þórs Friðrikssonar Börn 
náttúrunnar, var frumsýnd í 
Stjörnubíói. Í aðalhlutverkum 

voru Gísli Halldórsson og 
Sigríður Hagalín. 

Myndin var sýnd daglega í 
meira en eitt ár og tilnefnd 

til Óskarsverðlauna.
1. ágúst 1897: Oddfellow

reglan á Íslandi var stofnuð. 
Hún leggur áherslu á bræðra

lag og samhjálp.
2 ágúst Flogið var í fyrsta 

sinn yfir Atlantshaf til Íslands. 
Flugmaðurinn var sænskur, 

Erik H. Nelson. Hann flaug frá 
Orkneyjum til Hornafjarðar. 
Vélin kom til Reykjavíkur 5. 

ágúst, ásamt annarri vél sem 
kom degi síðar til Hornafjarð
ar. Báðar fóru til Grænlands 

21. ágúst 1954.
3. ágúst 1980: Hrafns

eyrarhátíð var haldin til að 
minnast þess að 100 ár voru 
liðin frá andláti Jóns Sigurðs

sonar. Kapella var vígð á 
Hrafnseyri og minjasafn opn
að en þetta var fyrsta emb
ættisverk Vigdísar Finnboga
dóttur sem forseta Íslands.
4. ágúst 1907: Ungmenna

félag Íslands var stofnað en 
þriggja daga sambandsþingi 

lauk þennan dag. Sjö ung
mennafélög gengu í UMFÍ. 

5. ágúst 1985: Kertum var 
fleytt á Tjörninni í Reykjavík 
til að minnast þess að 40 ár 
voru liðin síðan kjarnorku

sprengju var varpað 
á Hirosima í Japan. 

6. ágúst 1933: 
Hakakrossfáni var skorinn 

niður við hús þýska vara
ræðismannsins á Siglufirði. 

Fimm menn voru síðar 
dæmdir fyrir verknaðinn, 

þeirra á meðal 
Steinn Steinarr skáld.

 
Horfur á laugardag: 

SA og A 813 m/s og rigning 
um landið Svert. Stöku skúrir 
Ntil, en rigning um kvöldið. 

Hiti 818 stig, hlýjast fyrir 
norðan.

Horfur á sunnudag: 
Breytileg og síðar Vlæg átt 
og víða rigning, en úrkomu
lítið NAtil á landinu. Hiti 817 

stig, hlýjast á NAlandi. 

Helgarveðrið
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Lausn á síðustu krossgátu

Sudoku þrautir

Þjónustuauglýsingar

smáar
Íbúð til leigu að Furugrund 76 
í Kópavogi. 3ja herb. 70 fm. 
Uppl. gefur Páll í 893 3178 eða 
Jóhanna 848 0946.

Afmæli Jónasar
Sunnudaginn 9. ágúst verður 
Jónas Björnsson áttræður. Af 

því tilefni býður hann ættingjum 
og vinum í kaffi inn í sumarbú-
staðinn í Álftafirði laugardaginn 

8. ágúst frá kl. 14 til 17.
Verið velkomin

Jónas Björnsson

Raggagarður Súðavík
Dagskrá 10 ára afmælis Raggagarðs 8. ágúst 2015

Frá kl; 10.30 til 11.30.00: 
Leikir á vegum stjórnar Raggagarðs fyrir krakka á öllum aldri á 
leikjasvæðinu.
Frá kl; 11.30 til 13.00:
Gestir geta mætt með nestiskörfuna sína og borðað nesti í garðinum.   
 Kl 13.00:
Hátíðardagskrá  byrjar á nýja útivistarsvæðinu. 
•  Opnun útivistarsvæðisins og því gefið nafn. 
•  Afhjúpun listaverka frá Gerði Gunnarsdóttur myndhöggvara.  
•  Séra Magnús Erlingsson prestur á Ísafirði blessar garðinn.
•  Minnst á góða vini Raggagarðs sem hafa fallið frá. 
•  Ávarp framkvædastjóra garðsins og ásamt fleirum.
•  Benni Sig. frumflytur lag og texta eftir sig um Raggagarð.
Gunnar Helga og Jói G. ( úr Stundinni okkar) lesa sögur fyrir 
yngstu börnin á meðan hátíðardagskrá fer fram.
14.10 til 14.35:
Gunni Helga og Jói G leikarar skemmta á Bátasviðinu.  
14.35 til 15.30:
Benni Sig. Gummi Hjalta og  félagar munu halda uppi fjöri í            
garðinum með skemmtilegri tónlist. Brjáluð stemming.
15.30.-15. 45: 
Eggert og Michelle Nielson tekur nokkur lög ásamt Lory Kelly.
16.00.- 16.30:
Einar Mikael sýnir mögnuð töfrabrögð í Raggagarði. 
16.30.-18.00:  
Tónlist í garðinum.
16.00:
Rignir Góu karmellum yfir garðinn.
15.00:  
SS pylsur verða grillaðar og seldar á 300 kr. og allir fá Egilsappelsín 
í boði Egils og börn fá líka Prince Póló í boði Heildsölu Ásbjörns 
Ólafssonar.  

Fjórða og síðasta strandveiði-
tímabil ársins hófst í dag. Í hlut 
svæðis A, sem nær frá Snæfellsnesi 
til Ísafjarðardjúps, koma 429 tonn. 
Að öllum líkindum ætti það að 
nást fljótt, ef marka má hversu vel 
veiddist í júlí en 858 tonna skammtur 
júlímánaðar var veiddur á níu veið-
dögum og veiðar stöðvaðar 16. júlí.

226 strandveiðileyfi eru í notkun 
á svæði A. Meðalafli á bát í júlí var 
614 kg. í róðri.

Strandveiðar
hefjast á ný
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Mjúkís er kominn í nýjan og glæsilegan búning. Sumarísinn í ár er vænn og grænn. 
Hann er svalandi á sjóðheitum stundum og stútfullur af lokkandi límónu. 

Smakkaðu — og þú kemst í sumarskap.


