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„Þetta var í rauninni bæði áfall og
léttir. Það var léttir að komast loksins

að því hvað var að,“ segir Guðrún
Elíasdóttir um sjúkdómsgreininguna

sem hún og unglingsdóttir hennar,
Mekkín Silfá Karlsdóttir, fengu fyrir

rúmum tveimur árum. Þá uppgötvaðist
sjaldgæfur hjartagalli sem gengur í

erfðir í fjölskyldu Guðrúnar. Mæðgurnar
segja sögu sína á miðopnu í dag.

Með sjaldgæfan
hjartasjúkdóm

Með sjaldgæfan
hjartasjúkdóm
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Tillaga að breytingu
á deiliskipulagi Klifs,
snjóflóðavarna
í Vesturbyggð

Bæjarstjórn Vesturbyggðar lengir hér með
áður auglýstan frest vegna breytingar á deil-
sikipulagi Klifs, snjóflóðavörnum Vestur-
byggð. Samkvæmt 1. mgr. 43. gr. skipulags-
laga nr. 123/2010.

Deiliskipualgsbreytingin felur í sér að sýndur
er slóði að framkvæmdasvæði varnargarðs á
Patreksfirði ofan Sigtúns.

Breytingingartillagan verður til sýnis á bæjar-
skrifstofunni Aðalstræti 63 og á heimasíðu
sveitarfélagsins. Frestur til þess að skila inn
athugasemdum er hér með lengdur til 5. októ-
ber 2012.

Bæjarstjóri Vesturbyggðar

Atvinna
Orkubú Vestfjarða óskar eftir ráða starfsmann

í vinnuflokk rafveitu á Ísafirði.
Ekki er gerð krafa um rafmagnsmenntun, en

meirapróf og vinnuvélaréttindi eru kostur.
Upplýsingar um starfið veitir verkstjóri

vinnuflokks Henrý Bæringsson s: 863 0827
hb@ov.is

Umsókn um starfið skal skila til fram-
kvæmdastjóra rafveitusviðs Halldórs V.
Magnússonar  hm@ov.is

Umsóknarfrestur er til og með 3. september.

Nýr verkefnastjóri hjá menn-
ingarmiðstöðinni Edinborg

„Ég er mjög spennt að takast á
við þetta verkefni,“ segir Ólöf
Dómhildur Jóhannsdóttir, en hún
er komin til starfa sem verkefna-
stjóri hjá menningarmiðstöðinni

Edinborg á Ísafirði. Ólöf mun
skipuleggja viðburði í Edin-
borgarhúsinu og felst starf
hennar í því að styðja við og
styrkja menningarstarfsemi

hússins. „Ég vil fá listamenn að
sunnan til að koma hingað og
sýna, sem og að virkja heima-
menn. Þemað verður það sama
og áður – myndlist, tónlist og
bókmenntir og margt fleira.“

Staða Ólafar er ný af nálinni
sem fullt starf en áður hafa ýmsir
velunnarar hússins sinnt því.

Ólöf Dómhildur
Jóhannsdóttir, nýr

verkefnastjóri í Edinborg.

„Við stefnum á að fá Græn-
fánann afhentan í vor, við
höfum unnið markvisst að því
undanfarin ár,“ segir Jóna
Benediktsdóttir, aðstoðar-
skólastjóri Grunnskólans á
Ísafirði. Grænfáninn er um-
hverfismerki sem nýtur virð-
ingar víða í Evrópu sem tákn
um árangursríka fræðslu og
umhverfisstefnu í skólum.

Þeir skólar sem vilja komast
á „græna grein“ í umhverfis-
málum þurfa að stíga sjö skref
til þess að fá leyfi til að flagga
Grænfánanum næstu tvö árin.
Ísfirðingar binda vonir við að
markmiðið náist í ár en þá mun
skólinn leggja mikla áherslu á
sorpflokkun. „Þetta verður
aukin vinna bæði fyrir nem-
endur og foreldra. Aðallega
snýst þetta um hvernig við
flokkum rusl og endurnýtum
pappír. Þetta eru efnisleg verð-
mæti,“ segir Jóna.

Grunnskólinn á Ísafirði.

Grænfáninn.

Vonast til að
flagga Græn-
fánanum í vor
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Þingeyri að breytast í sumarhúsabyggð
„Þetta er mjög hættuleg þróun

og hefur ekki góð áhrif á Þingeyri
og byggð í bænum,“ segir Daðey
Arnborg Sigþórsdóttir formaður
íbúasamtakanna Átaks í Dýra-
firði. Á undanförnum árum  hefur
mikið borðið á því að húsnæði á
Þingeyri sé keypt og notuð sem
sumarhús. Því er mjög erfitt að
kaupa myndugt húsnæði í bæn-
um, þó engu að síður sé ekki
heilsársbúseta á svæðinu. „Þetta
þýðir það að fólk sem raunveru-
lega vill búa á Þingeyri á mjög
erfitt með að finna húsnæði.“

Daðey segist sjálf hafa fundið
fyrir húsnæðiseklunni þegar flutt-
ist aftur til Þingeyrar fyrir fimm
árum síðan. „Ég þurfti að leigja
hér kjallaraíbúð vegna þess að
ekki var til húsnæði. Þetta er
meira og minna orðið að sumar-
bústöðum,“ segir Daðey, sem
segir allan gang vera á því hvort
brottfluttir Dýrfirðingar eða að-
komufólk kaupi húsin.

Fólksfjöldi á Þingeyri hefur
farið minnkandi síðan útgerðar-
og fiskvinnslufyrirtækið Fáfnir
fór í greiðslustöðvun um miðjan
tíunda áratug síðustu aldar og
Kaupfélag Dýrfirðinga lokaði.

Ýmis útgerðarfyrirtæki hafa
reynt fyrir sér í bænum, en út-
gerðarfélagið Vísir hefur verið
starfað þar undanfarin ár með
misjöfnum árangri. Starfsmönn-
um fyrirtækisins var sagt upp í
sumar. „Þetta hefur allt saman
áhrif. Ég veit ekki hversu lengi
fólk nennir að vera hérna þegar
því er alltaf sagt upp á sumrin og

ráðið aftur á haustin,“ segir Dað-
ey.

Þingeyri er sá byggðarkjarni
sem er lengst frá stjórnsýslu Ísa-
fjarðarbæjar, og segir Daðey að
það hafi áhrif. „Við höfum bent á
að okkur finnist við stundum vera
útundan. Það að þurfa að fara
yfir á Ísafjörð næstum daglega
til að sinna erindum er hvimleitt.

Vissulega hafa göngin gert mörg-
um fjölskyldum kleift að vera
hér og starfa á Ísafirði, en fólk
mun ekki setjast hér að ef það er
ekki öflugt atvinnulíf og traust á
svæðinu. Mikið af fólki í kringum
þrítugt sem ólst upp á Þingeyri
hefur tjáð mér að það vilji flytja
aftur til baka en hreinlega geti
það ekki. Enga atvinnu sé að fá.“

Daðey segir það ekki alslæmt
að mörg húsa Þingeyrar séu í
eigu fólks sem ekki búi í bænum.
„Ef maður hugsar þetta á hinn
veginn má eflaust færa rök fyrir
því að betra sé að það sé búið í
þessum húsum einhvern tíma árs-
ins heldur en ekki. En þetta gerir
engu að síður öðrum erfiðara um
vik með að eignast húsnæði.“

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar hefur
samþykkt breytingar á fjárhags-
áætlun Ísafjarðarbæjar. Mestu
munar þar um laun og launatengd
gjöld sem nema tæplega 50 millj-
ónum króna. Helstu breytingar á
endurskoðaðri launaáætlun sveit-
arfélagsins eru þær að laun í
málaflokknum fræðslumál auk-
ast úr 768 milljónum króna í 784
milljónir.

Laun í íþrótta- og æskulýðs-
málaflokki aukast úr 94,8 millj-
ónum í 112,9 milljónir. Laun
vegna þjónustumiðstöðvar auk-
ast úr 44,3 milljónum í 49,4 millj-
ónir. Laun á vegum hafnarsjóðs
aukast úr 44,3 milljónum í 49,4
milljónir.

Þá er útsvar yfir áætlunum
fyrstu mánuði ársins og nýjar
áætlanir frá Jöfnunarsjóði gera
ráð fyrir rúmlega 50 milljóna
króna hækkun á framlögum til
sveitarfélagsins.

– thelma@bb.is

Launatengd
gjöld hækka

Stjórnsýsluhúsið á Ísafirði.
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Spurningin
Styður þú réttindabar-
áttu samkynhneigðra?

Alls svöruðu 486.
Já sögðu 348 eða 72%
Nei sögðu 138 eða 28%

Netspurningin er birt viku-
lega á bb.is og þar geta

lesendur látið skoðun sína
í ljós. Niðurstöðurnar eru

síðan birtar hér.

Helgarveðrið
Horfur á föstudag:
Norðaustlæg eða
breytileg átt. Víða

rigning á sunnanverðu
landinu, en skýjað og

úrkomulítið fyrir norðan.
Heldur kólnandi.

Horfur á laugardag
og sunnudag:
Norðaustan- og

austanátt. Víða skúrir
og hiti 5 til 15 stig,

hlýjast suðvestanlands
en svalast á annesjum

fyrir norðan.

Ritstjórnargrein

Vegurinn að heiman er vegurinn heim
Halda má til haga að á blómatíma togaraútgerðar og frystihúsa

kom þriðjungur aflaverðmætis frystra afurða á Bandaríkjamarkað
frá Vestfjörðum. Síðari tíma fyrirkomulag fiskveiða á Íslandi er
óþarfi að rekja. Horfast verður í augu við að fiskveiðar og fiskvinnsla
nær trúlega aldrei sömu hæðum í atvinnulífi Vestfirðinga og áður.
Þann tíma ársins sem þeim er einungis heimilt að mæna dreymnum
augum til hafs verða þeir því að finna sér eitthvað annað til dundurs
en að sækja gull í greipar hafsins.

Ferðaþjónusta er sögð vera orðin þriðji stærsti atvinnuvegur
landsmanna. Hvaðanæva af landinu berast fregnir um um fram-
kvæmdir sem allar miða að því að taka á móti ferðamönnum. Fjós-
um og frystihúsum er umbylt í hótel og alls kyns söfnum komið á fót
til uppfræðslu erlendra trúrista um hvernig mörlandinn lifði af öld-
um saman við aðstæður sem lagt hefðu normal þjóðflokka að velli;
að ekki sé minnst á sögusetur um forna kappa, sem hjuggu menn í
herðar niður fyrir það eitt að þeir lágu vel við höggi. Stríðsuppöldum
útlendingum þykir mannsbragur að slíku.

Ef væntingar ganga eftir getur fyrirhugað Fosshótel á Patreksfirði
orðið lyftistöng fyrir byggðarlagið. En, hótelið eitt og sér nægir
ekki. Hótel þrífst ekki án gesta og til að gestir geti komist að hótelinu
þurfa samgöngur að vera í boði. Nú reynir á að ríkisvaldið sjái sóma

sinn í að koma á boðlegu vegakerfi við landshlutann. Heilsársvegir
innan Vestfjarða og við aðra landshluta er forsenda þess að Vest-
firðingar geti talist hlutgengir í móttöku ferðamanna. Án greiðra og
öruggra samgönguleiða getum við gleymt öllum draumum um
ferðaþjónustu á Vestfjörðum. Vegurinn að heiman og vegurinn
heim verður að vera greiðfær allt árið.

Vestfirðir hafa vissulega upp á margt að bjóða. Stór hluti þjóðar-
innar hefur aldrei stigið þar niður fæti og margur hver landinn hefur
fram til þessa talið áhættu í því fólgna að leggja leið sína vestur.
(Bíllinn gæti skemmst á holóttu götutroðningunum!) Útlendingar,
sem hingað hafa komið eiga flestir hins vegar eina ósk við brottför:
að koma aftur.

Vestfirðingar eru sér meðvitaðir um að lokamarki í ásættanlegum
samgöngum um Vestfirði verður ekki náð einn, tveir og þrír. En þeir
krefjast þess að til að vega upp áratuga vanrækslu verði nú þegar
gengið rösklega til verks og sleitulaust haldið áfram þar til samgöngur
á Vestfjörðum geta með sanni talist boðlegar.

Hreint út sagt eru Vestfirðingar orðnir langþreyttir á að verma
efsta sæti  niðurskurðarlista ríkisvaldsins, í vegagerð sem öðru, ára-
tugum saman.

s.h.

Undirbúningur Bláberja-
daga í Súðavík er á lokastigi
en bæjarhátíðin verður hald-
in í annað sinn dagana 24. -
26. ágúst. „Þetta lítur allt
vel út og við erum að leggja
lokahönd á undirbúninginn
enda hátíðin rétt handan við
hornið,“ segir Eggert Niel-
sen einn skipuleggjenda há-
tíðarinnar. Um er að ræða
nokkurs konar uppskeruhá-
tíð þar sem þemað er bláber.

Á dagskránni kennir ým-
issa grasa en hún er afar
fjölskylduvæn. Þá verða
handverk og ýmsar bláberja-
afurðir til sölu á markaðs-
torgi við Melrakkasetrið auk
þess sem slegið verður upp
flóamarkaði. „Við óskum
eftir því að fólk sem er með
listmuni, handverk eða eitt-
hvað annað sem þeir vilja
selja hafi samband við okk-
ur,“ bætir Eggert við.

Bláberjahlaupið verður á
sínum stað en keppt verður
í þremur vegalengdum,
hálfu maraþon, 10 km og 3
km. Bláberjamessa verður
að Eyri í Seyðisfirði og
keppt í uppskriftakeppni og
bláberjapæjuáti. Þá þykir
berjasprettan með betra
móti í ár og stefnir allt í
góða hátíð að sögn Eggerts.

– thelma@bb.is

Stefnir í
góða Blá-
berjadaga

Kanadísk góðgerðasamtök, On
Guard for Humanity, hafa gert
langtímasamning við vatnsfyrir-
tækið Brúarfoss Iceland ehf. á
Ísafirði um kaup á íslensku vatni.
Vatnið er ætlað til nota í flótta-
mannabúðum og víðar um heim
þar sem vatnsskortur ríkir eða
vatn er ódrykkjarhæft sökum
mengunar. Gert er ráð fyrir að
flytja vatnið út frá fimm stöðum

á landinu, þar á meðal frá Ísafirði.
Frá þessu er greint í Morgun-
blaðinu. Þar er haft eftir Alberto
de Sousa Costa, forstjóra og
stjórnarformanns samtakanna, að
vatnið verður flutt í sérhönnuðum
gámum sem uppfylla allar alþjóð-
legar kröfur. Þegar ákveðinni
eftirspurn hefur verið náð er fyr-
irhugað að notast við sérstök
tankskip við vatnsflutninginn.

Verkefnið er alþjóðlegt og
verður unnið í nánu samstarfi
við hjálparsamtök og frjáls fé-
lagasamtök sem aðstoða fórnar-
lömb stríðsátaka, náttúruhamfara
og annarra hamfara víða um heim
þar sem ekki er aðgangur að
hreinu vatni,“ segir Alberto.

Hann segir kaupin á íslenska
vatninu vera fjármögnuð með
framlögum og styrkjum frá ein-

staklingum í Kanada, einkaaðil-
um og opinberum stofnunum. Þá
munu samtökin fá fjármagn
vegna viðskipta með kolefnis-
kvóta í þeim löndum sem vatnið
verður flutt til. Hann segir verk-
efnið og hugmyndafræði þess
hafa fengið góðar móttökur bæði
erlendis og hér á landi. Fjölmörg
fyrirtæki á Íslandi, í Kanada og
Evrópu hafi sýnt mikinn áhuga.

Ísfirskt vatn flutt til þróunarríkja

„Það er allnokkuð um hús hér
sem eru notuð sem sumarhús og
eru í eigu brottfluttra Önfirðinga
eða utanaðkomandi fólks,“ segir
Guðmundur Björgvinsson for-
maður íbúasamtakanna á Flat-
eyri. Bæjarins besta greindi ný-
lega frá því að á Þingeyri sé orðið

erfitt fyrir fólk sem vill búa í
plássinu að festa kaup á húsnæði.
Mikið af húsunum á Þingeyri eru
því einungis sumarhús, en þótt
Guðmundur segi það vissulega
einnig eiga við á Flateyri, sé þó
hægt að finna þar húsnæði.

Húsnæðið er þó að sögn Guð-

mundar aðallega í eldri kantinum.
„Það er lítið til af nýju húsnæði
og það sem er til sölu er eldra
húsnæði og þarfnast aðhlynning-
ar.“ Guðmundur segir atvinnu-
stigið í bænum skipta öllu máli í
þessu samhengi. „Ef það er eitt-
hvað að gera er fólk að leita að

húsnæði. Atvinnustigið er dapurt.
Það er í raun sér kafli út af fyrir
sig hvernig stjórnvöld reyna að
hjálpa þessu bæjarfélagi,“ segir
Guðmundur, en hann er ósáttur
við að byggðakvóta hafi verið
úthlutað jafn seint og raun bar
vitni, og brátt sé veiðiárið á enda.

Lítið af nýju húsnæði á Flateyri
Flateyri við Önundarfjörð. Ljósm: © Mats.
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Fjölskyldusagan í nýju ljósi
suður og komum þangað um nótt-
ina. Ég var þá búin að hringja í
afasystur hennar sem fór og sat
hjá henni á spítalanum þar til við
komum,“ segir Guðrún frá.

Mekkín segist muna vel eftir
atvikinu. „Ég var í rennibraut
þegar þetta gerðist. Þegar ég var
í miðri rennibrautinni man ég að
ég hugsaði: Æi nei, ekki aftur. Þá
hafði þetta sem sagt gerst áður,
en ég mundi ekki eftir því fyrr en
þarna. Þegar þetta gerist missi ég
bara meðvitund. Fyrst heyri ég
ekki neitt, svo fer sjónin og svo
dett ég alveg út,“ útskýrir Mekk-
ín. „Konurnar í sundlauginni
héldu að við værum í einhverjum
sjúkraleik þangað til að Herdís
vinkona mín kom mér upp á
bakkann. Ég rumskaði svo aðeins
þegar ég var inni í sundlaugar-
húsinu að bíða eftir sjúkrabílnum
og vaknaði aftur og klæddi mig í
sjúkrabílnum á leiðinni. Svo man
ég ekkert meira fyrr en ég vaknaði
á sjúkrahúsinu,“ bætir hún við.

Þegar fjölskyldan ræddi við
lækni næsta dag rifjaðist upp fyrir
Mekkín að hún hafði upplifað
svipað kast í sundi með afa sínum
einhverju áður. „Ég var í sundi
með honum og Önnu Elísu, sem
fór alltaf með mér í rennibrautina.
Í eitt skiptið stungu þau upp á því
að ég prófaði að fara sjálf. Ég fór
af stað en kom ekkert aftur. Afi
fór að gá að mér og þá lá ég bara
í stiganum,“ útskýrir hún. „Hann
hélt þá að hún hefði bara hrasað
og vankast eitthvað við fallið,“
segir Guðrún. Annað tilfelli, þar
sem Mekkín hafði verið í elting-
arleik ásamt vinkonum sínum en
lyppast skyndilega niður, rifjaðist
líka upp fyrir fjölskyldunni.
Læknar sáu því fulla ástæðu til
að rannsaka þessi krampaköst
nánar og Mekkín var meðal ann-
ars sett í heilalínurit.

„Hún er samt svo hrikalega
þrjósk að á laugardeginum setti
hún bara hendur á mjaðmir og
sagði: „Heyrðu, ég kom suður til
að spila fótbolta, ekki liggja á
spítala!““ segir Guðrún frá og
þær mæðgur hlæja að minning-
unni. „Henni var þá leyft að fara
aftur upp í Borgarnes og þar klár-
aði hún mótið án þess að nokkuð
gerðist. Hún hélt svo áfram í
rannsóknum eftir helgina. Lækn-
arnir töldu að þarna væri um að
ræða flogaveiki og settu hana á
flogaveikilyf,“ segir Guðrún frá.

Lyfin virtust hins vegar koma
að litlu gagni. Mekkín hélt áfram
að fá krampaköst sem færðust í
aukana, frekar en hitt. Þrátt fyrir
að köstin væru nánast orðin mán-
aðarleg, og kæmu yfirleitt ef hún
var í fótbolta, sundi eða annarri

skýrir Guðrún.
Karl, sem er sjómaður, var úti

á sjó þennan dag. Guðrún hringdi
ekki í hann til að láta vita af
gangi mála fyrr en Mekkín var
farin að sýna lífsmörk. „Hann
sagði strax: „Ég vissi það. Ég var
að hugsa það í morgun hvort ég
ætti að vera í landi, ég fann eitt-
hvað á mér,““ segir Guðrún. Þetta
var nefnilega ekki fyrsta dæmi
þess að Mekkín hætti að anda.

„Þegar hún lítil fékk hún oft
mikinn hita, líklega út af kirtlun-
um. Pabbi hennar hélt oft á henni
þannig að hún lá á maganum á
handleggnum á honum og gekk
með hana um gólf. Í eitthvert
skiptið sem hún var veik hérna
heima hafði ég skotist út í skóla.
Þá hringdi síminn og Kalli sagði
mér að koma strax af því að hún
andaði ekki. Ég hentist beinustu
leið heim. Þá var Kalli kominn
út með hana og hún farin að anda
aftur. Hann hafði þá bara verið
að ganga um með hana um gólf
þegar honum fannst hún allt í
einu svo þung. Þegar hann snéri
henni við sá hann að hún var
alveg blá. Hann mundi ekki alveg
hvernig hann hafði brugðist við,
annað en að hann hafði hrist hana
aðeins. Eldri stelpurnar voru líka
heima og þær sögðu að hann
hefði líka blásið í hana og farið
með hana út í vindinn. Þá tók
hún allt í einu við sér,“ segir
Guðrún frá.

Eftir þessa uppákomu fóru þau
með Mekkín á sjúkrahúsið, þar
sem henni var haldið yfir nótt en
útskrifuð degi síðar. „Þetta var
bara afgreitt sem eitthvað einstakt
tilvik. Þeir töldu jafnvel að það
hefði farið vökvi ofan í lungun
eða eitthvað slíkt, sem virtist al-
veg líklegt,“ segir Guðrún.

Ranglega greindRanglega greindRanglega greindRanglega greindRanglega greind
flogaveikflogaveikflogaveikflogaveikflogaveik

Þegar Mekkín var á sjöunda
ári fékk hún að fara á fótboltamót
í Borgarnesi í fylgd Herdísar
vinkonu sinnar og móður hennar,
Sigurdísar „Það stóð einhvern
veginn þannig á að við komumst
ekki, svo hún fékk að fljóta með
þeim. Þau fóru héðan á föstudags-
morgni, það var keppt á föstudeg-
inum og svo fóru þau í sund um
kvöldið. Við sátum hérna við eld-
húsborðið þegar síminn hringdi
um tíuleytið um kvöldið. Það var
Sigurdís, sem spurði hvort Mekk-
ín væri vön að fá krampa. Þá
hafði hún fengið krampa í sund-
lauginni og næstum því drukkn-
að. Hún var flutt með sjúkrabíl
til Reykjavíkur. Við hentumst
bara beint út í bíl, brunuðum

hún var um tveggja ára gömul
skildi ég við pabba hennar og fór
þá á smá flakk. Ég fattaði allt í
einu að barnið hafði ekki svo
mikið sem komið í sveit! Ég réði
mig í Afleysingarþjónustu bænda
og fór til dæmis austur á Norð-
fjörð, í Seldal, að vinna. Ég var
alltaf í sveit á Sómastöðum í
Reyðarfirði sem krakki og var
öllu vön,“ útskýrir Guðrún, sem
segir sumarið í sveitinni hafa gert
þeim báðum afar gott.

Þær mæðgur bjuggu líka í Fær-
eyjum um hríð, eftir að foreldrar
Guðrúnar fluttust þangað. Hún
kunni heldur aldrei sérlega vel
við sig í höfuðborginni. „Mér
fannst alltaf hræðilegt að þurfa
að sitja yfir henni á meðan hún
var að leika sér úti, maður var
alltaf skíthræddur við umferðina
eða annað fólk. Þetta var svo allt
annað en frjálsræðið sem maður
ólst sjálfur upp við,“ segir Guð-
rún. En hún er þá augljóslega
frekar óhrædd við nýjungar? „Já,
já, ég hef alltaf verið ófeimin við
að prófa nýja hluti. Ég dýfi mér
bara beint í djúpu laugina,“ segir
hún og hlær við.

Veiktist sem ungabarnVeiktist sem ungabarnVeiktist sem ungabarnVeiktist sem ungabarnVeiktist sem ungabarn

Nú eru liðin um tvö og hálft ár
frá því að lífi fjölskyldunnar var
snúið á hvolf með einu símtali,
en í kjölfar þess voru Mekkín og
Guðrún greindar með hjartasjúk-
dóminn Long QT syndrome 1.
Guðrún hafði að mestu verið ein-
kennalaus, en Mekkín hefur hins
vegar þurft að glíma við ýmsa
fylgikvilla sjúkdómsins á sinni
ævi, án þess þó að vita að um
sjúkdóm væri að ræða.

„Ég man til dæmis þegar hún
fór í hálskirtlatöku þegar hún var
tveggja ára. Hún fór inn í svæf-
ingu og svo leið og beið. Ég sá
yfirlækninn allt í einu koma
hlaupandi og skömmu seinna
kom læknir fram til mín og spurði
hvort það væri einhver í ættinni
sem ætti erfitt með að vakna eftir
svæfingar. Ég kom alveg af fjöll-
um. Þá er sem sagt eitthvað sér-
stakt efni notað til deyfingar þeg-
ar það er barkaþrætt og Mekkín
vinnur ekki úr þessu efni. Þetta
heitir pseudocholinesterase-
skortur en á íslensku skilst mér
að þetta sé bara kallað „martröð
svæfingarlæknisins“,“ segir Guð-
rún frá. Mekkín missti allan mátt,
hætti að anda af sjálfsdáðum og
var sett í öndunarvél. „Hún sýndi
engin lífsmörk fyrr en seinna um
daginn. Efnið fór smám saman
úr líkamanum og þá rankaði hún
við sér. Þetta tekur bara mun
lengri tíma en hjá öðrum,“ út-

Anna Elísa, sú næstelsta, er að
vinna á Reyðarfirði en hyggur á
háskólanám fyrir sunnan í haust,
og sonurinn, Kjartan Geir, sem
er á sjó, er meira og minna bú-
settur hjá afa sínum og ömmu.
Hann er þó ekki langt undan, því
foreldrar Karls búa í húsinu við
hliðina á þeim í Hlíðargötunni.

Það er ekki slæm tilgáta að
flökkugenin sé að finna í fjöl-
skyldu Guðrúnar, því móðir
hennar er til dæmis sérlega víð-
förul kona. „Mamma er búsett í
Danmörku, en er þar í rauninni
bara í svona mánuð á ári. Maður-
inn hennar er byggingaverkfræð-
ingur og þau flakka út um allt
vegna vinnunnar hans. Þau voru
til dæmis rúmlega eitt ár í Gren-
ada, annað í Níkaragúa og þriðja
í Gvatemala. Nú eru þau í Noregi.
Krakkarnir mínir lærðu mikið í
landafræði bara af því að fylgjast
með ferðalögum ömmu sinnar á
kortinu!“ segir Guðrún og hlær
við.

Úr hárgreiðsl-Úr hárgreiðsl-Úr hárgreiðsl-Úr hárgreiðsl-Úr hárgreiðsl-
unni í fjósiðunni í fjósiðunni í fjósiðunni í fjósiðunni í fjósið

Það er auðheyrt að Guðrún sér
ekki eftir þessari skyndiákvörðun
sinni flytja til Súðavíkur. Börnin
hennar fengu fyrir vikið að upp-
lifa sama frjálsræði og hún minn-
ist úr eigin æsku á Norðfirði.
„Það var hægt að fara út á sjó að
veiða, út á bryggju... Maður fann
sér alltaf eitthvað skemmtilegt
að gera. Við vorum líka mjög
heppin, við systkinin. Við erum
fimm, fædd á sjö árum. Mamma
og pabbi voru mjög dugleg að
gera eitthvað með okkur. Pabbi
vann að því að setja upp skíðalyft-
urnar í Oddsskarði og tók svo að
sér að sjá um þær til að byrja
með. Svo vann hann líka við að
keyra rútur. Við græddum á því,
krakkarnir, við fengum að fljóta
með honum í rútunni og fara í
lyftuna ef hann var að vinna. Við
vorum voða mikið á skíðum,“
segir Guðrún, en börnin hennar
hafa líka öll æft skíði í einhvern
tíma.

„Ég ákvað að ég ætlaði ekki að
láta það aftra okkur neitt að búa
hér; ef þjónustan væri ekki til hér
færi ég bara eitthvað annað að
sækja hana. Um tíma voru þau
þrjú að æfa skíði og þá keyrði ég
fleiri, fleiri ferðir í viku út á Ísa-
fjörð. Maður lét sig bara hafa
það,“ segir Guðrún.

Hún er nú heimavinnandi en
er lærð hárgreiðslukona, eða rak-
ari. „Ég kláraði skólann fyrir
sunnan áramótin 1985-‘86 og átti
elstu stelpuna mína í janúar ’86.
Ég bjó þá fyrir sunnan. Þegar

Mæðgurnar Guðrún Elíasdóttir
og Mekkín Silfá Karlsdóttir eru
afar samrýmdar. Saman hafa þær
enda þurft að takast á við ýmsar
áskoranir á síðustu árum, frá því
að það uppgötvaðist að sjaldgæf-
ur hjartagalli gengur í erfðir í
fjölskyldu Guðrúnar. Mekkín
hafði þá átt við veikindi að stríða
frá unga aldri en verið ranglega
greind árum saman. Það þarf þó
ekki að vera lengi í félagsskap
þeirra mæðgna til að verða þess
áskynja að þrátt fyrir að ýmislegt
hafi dunið á fjölskyldunni er lífs-
gleðin við völd og af báðum geisl-
ar atorkusemi og kraftur. Það er
álíka stutt í hláturinn hjá þeim
mæðgum, sem viðurkenna líka
báðar fúslega að vera frekar
ákveðnar týpur. Guðrún og
Mekkín sögðu blaðamanni sögu
sína í notalega eldhúsinu í heið-
bláu húsi fjölskyldunnar í Súða-
vík, þar sem spegilsléttur Álfta-
fjörður blasir við út um gluggana.

Flökkugenin úrFlökkugenin úrFlökkugenin úrFlökkugenin úrFlökkugenin úr
móðurættinnimóðurættinnimóðurættinnimóðurættinnimóðurættinni

Guðrún Elíasdóttir tekur opn-
um örmum á móti blaðamanni á
mildum mánudagsmorgni. Í eld-
húsinu bíður rjúkandi kaffi og
Mekkín slæst fljótlega í hópinn
við borðið, þó hún leyfi mömmu
sinni að hafa orðið til að byrja
með. Blaðamanni leikur enda for-
vitni á að vita hvers vegna Guð-
rún, sem alin er upp á Neskaups-
stað, fluttist til Súðavíkur, en þar
hefur hún verið búsett ásamt
manni sínum, Karli Guðmundi
Kjartanssyni, og fjölskyldu í yfir
tuttugu ár.

„Ég skrapp hingað fyrst á
þorrablót með vinkonu minni,
sem þekkti fólk í Súðavík og
bauð mér að koma með sér. Ég
var þá búsett fyrir sunnan. Eftir
þetta fór ég eiginlega bara suður,
pakkaði niður dótinu mínu og
kom beint aftur,“ segir hún og
brosir. „Þegar ég kom keyrandi
fyrir Kambsnesið og sá hérna
yfir fjörðinn hugsaði ég strax:
Vá, hér langar mig að eiga heima.
Þetta var eins og þegar ég var að
alast upp á Norðfirði; sjórinn og
fjöllin og lítið sjávarþorp þar sem
allir þekktu alla. Svo kynntist ég
auðvitað manninum mínum mjög
fljótlega. Hann er héðan og fer
ekkert! Það eru bara ég og börnin
sem höfum þessi flökkugen,“
segir hún brosandi.

Mekkín er yngst fjögurra barna
þeirra hjóna, en hún verður fjór-
tán ára á árinu og fermdist í vor.
Hún er sú eina þeirra sem enn
býr heima. Ragnhildur, elsta dótt-
ir Guðrúnar, er búsett á Akureyri;
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áreynslu, segir Mekkín að sér hafi
liðið ágætlega. „Ég var að minn-
sta kosti ekkert hrædd við þetta
lengur. Læknirinn útskýrði þetta
fyrir mér og sagði að flogaveiki
væri ekkert hættuleg. Þá var ég
ekkert hrædd lengur, hélt bara
áfram að hamast þangað til að
leið yfir mig. Þá stoppaði ég,“
segir hún og brosir.

Læknarnir héldu áfram að
reyna að fínstilla lyfjaskammtinn
en drógu svo úr honum undir
lokin, í þeirri von að meint floga-
veiki Mekkínar væri að ganga
yfir, eins og hún gerir stundum
hjá börnum. Rétt greining fékkst
ekki fyrr en í febrúar 2010, þegar
systir Guðrúnar hneig niður í
hjartastoppi.

Hnoðuð í átján mínúturHnoðuð í átján mínúturHnoðuð í átján mínúturHnoðuð í átján mínúturHnoðuð í átján mínútur
Þegar síminn hringdi seint á

þessu febrúarkvöldi var Guðrún
fljót að átta sig á því að eitthvað
væri að. Í símanum var yngsti
bróðir hennar, Elli Steini, sem er
búsettur í Fellabæ, rétt eins og
Nonna systir hennar. „Elli spurði
hvort ég væri heima. Ég sagði að
auðvitað væri ég það, hann hefði
hringt í heimasímann! Hann var
svo utan við sig að hann heyrði
varla í mér. Hann sagði bara:
„Nonna datt niður á þorrablóti.
Það lítur ekki vel út.“ Ég held ég
hafi fengið vægt taugaáfall við
þessar fréttir, ég man að ég titraði
og skalf,“ segir Guðrún.

„Nonna var sem sagt á þorra-
blóti og var búin að syngja þrjár
línur í einhverjum brag uppi á
sviði þegar hún datt allt í einu
niður. Á fremsta borðinu á þessu
þorrablóti sátu, sem betur fer,
sjúkraliðar og hjúkrunarfólk, sem
sáu strax að þetta var ekki venju-
legt yfirlið. Þau stukku upp á
svið og þá var hún í hjartastoppi.
Hún var rifin fram og byrjað að
hnoða. Þau hnoðuðu í 18 mínútur,
þar til löggan kom með stuðtæki.
Ég veit ekki hvað þau gáfu henni
oft stuð þar til hún tók við sér. Þá
var sjúkrabíllinn kominn. Svo var
brunað niður á Eskifjörð á móti
lækninum. Ég veit svo ekki, og
maðurinn hennar mundi ekki,
hvað þau þurftu að stoppa oft til
að gefa stuð á leiðinni, en það
var nokkrum sinnum,“ segir hún
frá.

Nonna var flutt með sjúkra-
flugi til Akureyrar þá um kvöldið
og næsta morgun ákváðu Guðrún
og Karl að keyra norður. „Ég var
alveg viðþolslaus hérna heima
og fannst skárra að vera þar.
Nonna hafði verið kæld niður
þegar hún kom og var haldið
sofandi. Hún hafði fengið matar-
leifar ofan í lungu og bjúg við
heilann og enginn vissi hvernig
hún kæmi út úr þessu. Hún var
náttúrulega hnoðuð í átján mín-
útur. Það þarf ekki nema fjórar
til sex mínútur án súrefnis, eða
hvað það er, áður en eitthvað fer
að skemmast,“ segir Guðrún. Hún
og Karl voru fyrir norðan í um

viku tíma og þar fóru hlutirnir að
skýrast.

„Á meðan við vorum fyrir
norðan sagði læknir þar við okkur
að hann væri hræddur um að þetta
væri genetískur sjúkdómur, Long
QT syndrome. Hann hafði verið
að skoða skýrslurnar hennar
Nonnu og fannst hann sjá þetta í
þeim. Hann vildi taka blóðprufur
úr okkur öllum systkinunum upp
á frekari rannsóknir. Hann sendi
blóðprufu úr Nonnu út í tékk.
Þegar það kom í ljós að hún væri
með þetta syndrome var ákveðið
að foreldrar hennar, systkini og
börn systkinanna færu öll í DNA-
próf. Þá var búið að finna þetta
gallaða gen og því lítið mál að
tékka á fleirum,“ útskýrir Guð-
rún.

 Þegar grænt ljós var gefið á
að taka fleiri fjölskyldumeðlimi
í rannsókn var Mekkín stödd fyrir
austan, í heimsókn hjá Mayu,
annarri systur Guðrúnar. Hún fór
í blóðprufu þar og var líka sett í
hjartalínurit, gagngert til að skoða
þetta svokallaða QT-bil á milli
hjartslátta. Það þótti nánast óþarfi
að bíða eftir niðurstöðunni úr
DNA-rannsókninni. Miðað við
sögu Mekkínar og hjartalínuritið
þótti auðsýnt að hún hefði þetta
sama heilkenni.

Adrenalín hættulegtAdrenalín hættulegtAdrenalín hættulegtAdrenalín hættulegtAdrenalín hættulegt
Long QT syndrome lýsir sér

þannig að rafboð í hjartanu fara
úrskeiðis. Hjartslátturinn truflast
þá og verður óreglulegur. Það
getur aftur leitt til þess að hjartað
stöðvist. „Það sést í rauninni ekk-
ert á hjartanu, ekki heldur eftir
að fólk er látið. Þetta kemur ekki
í ljós í krufningu. Það eina sem
sést, hjá sumum, er þetta langa
QT-bil, sem syndrome-ið heitir
eftir. Í okkar fjölskyldu er þetta
syndrome númer eitt, en það er
til í mörgum útgáfum. Hjá okkur
tengist þetta því að mikið adrena-
línflæði í líkamanum hefur slæm
áhrif og rafboðin í hjartanu fara
að riðlast. Líkamleg áreynsla
kemur þessu þess vegna af stað,
og það að fara í kaf og vera svona
úr jafnvægi eins og í sundi virðist
líka hafa slæm áhrif. Það má svo
alls ekki gefa okkur adrenalín,“
útskýrir Guðrún.

Í öðrum afbrigðum heilkenn-
isins er um að ræða aðrar orsakir
fyrir því að rafboðin í hjartanu
riðlast en adrenalín. „Ég veit að
syndrome tvö er þannig að fólki
má alls ekki bregða. Það þarf
kannski ekki meira en að dyra-
bjalla eða vekjaraklukka hringi
og þá getur hjartað stoppað. Ef
fólk er með syndrome þrjú gerist
þetta í svefni,“ heldur hún áfram.
Heilkennið er hins vegar alls ekki
algengt og fjölskyldan hefur rekið
sig á að jafnvel læknar eru því
ekki kunnugir.

„Margir læknar höfðu aldrei
heyrt um þetta. Það voru einna
helst yngri læknar sem höfðu ver-
ið í námi erlendis sem höfðu

kynnst þessu þar,“ segir Guðrún.
„Það gat heldur enginn læknir
frætt okkur mikið um þetta. Það
sem við vitum höfum við að mestu
leyti fundið sjálf á netinu. Við
gátum ekki leitað í nein samtök,
og það var sko enginn sem rétti
manni einhvern fræðslubækl-
ing,“ segir hún og hlær við.

Fjölskyldusag-Fjölskyldusag-Fjölskyldusag-Fjölskyldusag-Fjölskyldusag-
an í nýju ljósian í nýju ljósian í nýju ljósian í nýju ljósian í nýju ljósi

Eftir að systir Guðrúnar, og
svo Mekkín, voru greindar með
heilkennið fór fjölskyldan öll í
tékk. Guðrún gerði sér grein fyrir
því að hún hlyti sjálf að hafa
sjúkdóminn. „Það verður einhver
að bera þetta svo hann erfist. Það
eru helmingslíkur á því að börn
erfi þetta frá foreldrum, en Mekk-
ín er sú eina barnanna minna
sem hefur fengið þetta,“ segir
Guðrún frá. Af systkinum hennar
eru það hún, áðurnefnd Nonna
og yngsti bróðirinn, Elli Steini,
sem greindust með heilkennið.
Engin dætra Nonnu hefur erft
það, en það hafa Mekkín og
yngsti sonur Ella Steina hins veg-
ar gert. Móðir Guðrúnar er sömu-
leiðis með heilkennið.

Þessi uppgötvun gerði að verk-
um að fjölskyldusaga Guðrúnar
birtist skyndilega í nýju ljósi.
„Þegar það kom í ljós að mamma
var með þetta var farið að rann-
saka systkini mömmu. Þar sem
ein systir hennar var dáin var
ákveðið að rannsaka líka börnin
hennar. Þá kom í ljós að sonur
hennar var með þetta og elsta
dóttir hans. Þessi systir mömmu
hneig niður og dó bara 24 ára
gömul. Það var alltaf talið að það
hefði verið blóðtappi eða eitthvað
slíkt, en nú þykir alveg ljóst að
þessi sjúkdómur hafi verið dánar-
orsökin. Það var eins með ömmu
heitna, hún var að koma  heim úr
vinnunni einn daginn þegar hún
hneig niður. Hún var bara fimm-
tíu og fjögurra ára,“ segir Guðrún
frá.

Þegar hún sjálf fór að líta um
öxl rifjuðust líka upp fyrir henni
tvö skipti þar sem heilkennið hef-
ur bersýnilega verið að verki. „Í
fyrra skiptið var ég um sjö ára, í
barnaskóla. Við vorum að æfa
fyrir árshátíðina niðri í félags-
heimili og áttum svo að hlaupa
upp í skóla í hádeginu. Ég hljóp
af stað en gat svo ekki andað,
datt niður og vissi ekki meira af
mér. Þegar ég rankaði við mér
stóð gamall maður yfir mér. Hann
veifaði afa, sem átti akkúrat leið
hjá, og hann fór með mig heim.
Mamma fór svo með mig á spít-
ala. Það kom aldrei í ljós hvað
var að mér en þarna hef ég ör-
ugglega fengið svona krampa. Í
seinna skiptið var ég orðin ungl-
ingur og var að taka próf í flug-
sundi. Þegar ég var að verða kom-
in að bakkanum sökk ég bara allt
í einu. Ég var dregin upp úr og
rankaði ekki við mér fyrr en uppi
á spítala. Þeir vissu heldur ekkert

hvað var að þá,“ segir hún.
Það má því segja að ákveðið

lán í óláni hafi verið fólgið í því
þegar systir Guðrúnar hneig niður
á þorrablótinu, því annars er með
öllu óvíst að Mekkín og aðrir
meðlimir fjölskyldunnar hefðu
fengið rétta greiningu tímanlega.
„Það er í rauninni heppni að þetta
uppgötvaðist. Það er víst rosalega
algengt að þessi sjúkdómur sé
greindur sem flogaveiki, út af
krömpunum. Á Facebook er
hópur  þar sem fólk með þennan
sjúkdóm víðsvegar að úr heimin-
um talar saman. Í sumum tilvik-
um hefur fólk verið greint með
flogaveiki í yfir tuttugu ár. Það
er ekki fyrr en börn þess fara að
deyja sem það kemur í ljós að
það var þetta sem var að allan
tímann,“ segir Guðrún og hristir
höfuðið.

Greiningin bæðiGreiningin bæðiGreiningin bæðiGreiningin bæðiGreiningin bæði
áfall og léttiráfall og léttiráfall og léttiráfall og léttiráfall og léttir

Eftir allt sem á  undan var
gengið, hvernig leið þeim mæðg-
um þá eftir að þær höfðu fengið
ákveðna sjúkdómsgreiningu?

„Þetta var í rauninni bæði áfall
og léttir. Það var léttir að komast
loksins að því hvað var að. Samt
var þetta líka áfall. Það eru alltaf
helmingslíkur á því að fólk sem
ber þetta í sér beri það áfram til
barnanna sinna. Ég fór að hugsa...
Hefði maður gert eitthvað öðru-
vísi ef maður hefði vitað þetta
áður en maður fór að eiga börn?
Það eru svona spurningar sem
vakna með manni,“ segir Guðrún.
Mekkín samsinnir því að grein-
ingunni hafi fylgt blendnar til-
finningar. „Ég var bæði glöð að
það væri búið að finna út hvað
þetta væri, en líka sár yfir því að
vera með þetta,“ segir hún. „Þetta
er auðvitað rosalegur skellur fyrir
stelpu á hennar aldri sem var á
kafi í íþróttum. Allt í einu mátti
hún ekki vera í fótbolta eða gera
hitt og þetta,“ bætir Guðrún við.

Þær mæðgur hafa nú báðar
fengið ígræddan svokallaðan
bjargráð. Mekkín varð fyrri til
að fara í aðgerð og lagðist undir
hnífinn 1. apríl 2011, en Guðrún
í október sama ár. Bjargráðurinn
virkar þannig að ef að hjartsláttur
verður óreglulegur grípur hann í
taumana, eins og gangráður, og
reynir að jafna hann út. Ef það
mistekst og hjartsláttur stöðvast
algerlega hleður tækið sig í
nokkrar sekúndur og gefur því
næst stuð, rétt eins og hjartastuð-
tæki sem notuð eru við endurlífg-
un.

Það var ekki langt um liðið frá
aðgerð Mekkínar þar til reyndi á
tækið, sem sannaði þar ágæti sitt.
„Ég fékk hjartastopp í júlí í fyrra,
þegar ég var á fótboltaæfingu.
Læknirinn leyfði mér að spila
fótbolta fyrst eftir aðgerðina, en
eftir þetta bannaði hann mér alveg
að vera með í heilt ár,“ útskýrir
hún.

„Þetta hefur auðvitað verið

þannig að síminn hefur verið
límdur við mig,“ segir Guðrún.
„Þegar Mekkín hefur farið á  fót-
boltaæfingar eða eitthvað slíkt
hef ég bara verið tilbúin að
hlaupa. Í þetta skiptið hringdi
þjálfarinn, sagði að hún hefði
dottið niður og ég brunaði bara
af stað,“ segir Guðrún og Mekkín
flissar. „Hún keyrði bara inn á
miðjan fótboltavöllinn!“ segir
hún og hlær við.

Guðrún sótti dóttur sína og hélt
heim á leið. „Um kvöldið fór
Mekkín svo að fá ofboðslega
verki. Ég hafði grun um að það
væri vegna stuðsins – að maður
gæti fengið verki í vöðvana í
kring í kjölfar þess. Ég hringdi í
systur mína og rétti Mekkín svo
símann. Þær gátu spjallað saman
um þetta og systir mín kannaðist
einmitt vel við þessa verki. Þarna
var til dæmis mjög gott að geta
talað við einhvern sem er í sömu
sporum,“ segir Guðrún.

Næsta dag áttu þær tíma hjá
hjartalækninum í Reykjavík. „Þá
var lesið af tækinu og við sáum
hvernig þetta gerðist. Línuritið
byrjar nokkuð eðlilegt, svo koma
allt í einu svaka truflanir og svo
bara „flatline“ eins og þetta er
kallað. Svo sést rosalegt stuð og
þá hefst hjartslátturinn aftur,“
segir Guðrún frá.

Eiga að fara sér hægtEiga að fara sér hægtEiga að fara sér hægtEiga að fara sér hægtEiga að fara sér hægt
Í kjölfar þessa hjartastopps var

Mekkín bannað að taka þátt í
fótbolta og öðrum ærslaleikjum
í heilt ár. Þar með var sjúkdóm-
urinn farinn að hafa bein áhrif á
daglegt líf þessarar hressu íþrótta-
stelpu. Auk þess að hafa bjarg-
ráðinn taka þær mæðgur hjartalyf
en eiga einnig að reyna að forðast
aðstæður þar sem adrenalínið fer
að flæða. „Þetta er í rauninni
tækið, lyfin og nýr lífsstíll. Maður
þarf að hægja á sér og sjá hvað
maður kemst langt,“ segir Guð-
rún.

Mekkín hefur þurft að sætta
sig við að mega ekki spila fótbolta
og átti, sem áður segir, að forðast
allar íþróttir í heilt ár. Ekki er
nóg með að hún geti farið í hjarta-
stopp heldur getur bjargráðurinn
einnig orðið fyrir hnjaski í íþrótt-
um og leikjum. Fyrir utan þetta
álag segist Mekkín líka hafa mætt
töluverðu skilningsleysi sem
henni hefur þurft erfitt að takast
á við. „Sumir kennararnir í skól-
anum skildu til dæmis ekki að ég
mætti ekki taka þátt í keppnis-
leikjum á útivistardögum í skól-
anum og svoleiðis. Þegar ég var
að reyna að stelast í fótbolta í
skólanum var mér líka sagt að
fara bara út af fyrst ég gat ekki
hreyft mig – bara af því að ég gat
ekki hlaupið með boltann,“ segir
hún.

„Fólk skildi heldur ekki hvað
þetta er alvarlegt. Eygló vinkona
mín, sem hefur séð mig hníga
niður á fótboltamóti skilur núna
hvernig þetta er, og Dana vinkona
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mín sem ég fór með til Dan-
merkur í sumar skilur þetta líka.
Í skólanum eru tveir sem skilja
þetta; Herdís stelpan sem bjarg-
aði mér úr sundlauginni og svo
frændi minn. Hann var reyndar
fyrst eitthvað leiðinlegur við mig
af því að ég gat ekki gert neitt í
fótboltanum, en eftir að ég datt
niður þarna á fótboltamótinu í
Bolungarvík fattaði hann hversu
alvarlegt þetta var. Og auðvitað
eftir að ég datt niður með hjarta-
stopp í fótboltanum hér, þá voru
allir krakkarnir í sjokki,“ segir
Mekkín frá.

Mekkín og fjölskylda hafa
leitað leiða til að gera henni kleift
að stunda íþróttir áfram þó að
fótbolti sé of mikil áreynsla. „Það
er nú ekki oft sem maður óskar
þess að börnin séu tölvusjúkl-
ingar og vilji bara vera inni í
tölvunni, en við vorum orðin
mjög stressuð yfir þessu. Við
fengum golfsett til að athuga
hvort hún gæti ekki farið að leika
sér í golfi, en það gekk nú frekar
illa,“ segir Guðrún og brosir og
Mekkín skellir upp úr. „Ég hitti
kúluna aldrei, sko. Og ef ég hitti
hana fór hún í öfuga átt!“ Síðast-
liðinn vetur stundaði hún hins
vegar badminton. Skólinn hefur
einnig komið til móts við hana
með því að bjóða henni tónlistar-
nám í staðinn fyrir íþróttir. „Hún
hafði verið að læra á píanó í mörg
ár og fær núna að stunda það í
skólanum. Það finnst okkur frá-
bært. Við ætluðum að láta hana
hætta í tónlistarnáminu, þetta var

orðið svo dýrt. Við vorum stund-
um að hendast suður einu sinni í
viku, sem kostaði nú bara sextíu
þúsund skiptið fyrir okkur tvær,“
útskýrir Guðrún.

Tekst á við kvíðaTekst á við kvíðaTekst á við kvíðaTekst á við kvíðaTekst á við kvíða
Sjúkdómsgreiningin hefur líka

haft ákveðnar andlegar afleiðing-
ar. Eftir hjartastoppið í júlí í fyrra
fylltist Mekkín til dæmis miklum
kvíða. „Krakkar á þessum aldri
eiga ekki einu sinni að vita hvað
dauðinn er! Þeim finnst þau
ódauðleg. En þarna kom skellur-
inn,“ segir Guðrún. „Hún fylltist
kvíða og þorði varla ein út að
labba. Kvíðinn er svo aftur sam-
tengdur hjartanu; ef maður er
kvíðinn og stressaður fær maður
hjartslátt, þá verður maður enn
kvíðnari og svo framvegis. Hún
var farin að rugla þessu öllu
saman og gat ekki gert greinar-
mun á því hvað var hvað. Hún
fór þess vegna að fara til sálfræð-
ings fyrir sunnan sem hefur
hjálpað henni heilmikið að vinna
sig út úr þessu,“ segir Guðrún.

„Eftir að ég vissi af hjartasjúk-
dómnum, að ég gæti farið í hjarta-
stopp, varð ég svo hrædd við að
detta niður. Ég verð mjög hrædd
um að þetta komi fyrir ef ég er að
hlaupa og sérstaklega ef ég er
ein. Þá getur náttúrulega enginn
komið til mín ef eitthvað gerist.
Mig langar heldur ekki að detta
niður fyrir framan alla og reyni
að forðast það. Ég vil frekar bara
vera í kringum mömmu, eða bara

eina vinkonu, ekki allan krakka-
hópinn – og hvað þá í kringum
ókunnuga,“ segir Mekkín.

Þó að Long QT syndrome sé
sjaldgæft á Íslandi er starfrækt
hér ansi öflugt félag hjartveikra
barna, Neistinn. Mekkín er þegar
búin að kynna sér starfsemi þess,
sem fer því miður öll fram í
Reykjavík. „En ef maður skráir
sig getur maður sótt um að fara í
sumarbúðir hjartveikra barna alls
staðar að á Norðurlöndunum,
sem eru haldnar úti. Það er árið
eftir fermingu sem það er hægt
að fara. Ég er að spá í sækja um.
Það væri gaman að kynnast ein-
hverjum krökkum sem eru með
eitthvað svipað og ég,“ segir hún.
Mekkín er enda afar opin fyrir
ævintýrum. Áðurnefnd Dan-
merkurferð var til að mynda
skyndihugdetta hennar og vin-
konu hennar.

ÓheppilegÓheppilegÓheppilegÓheppilegÓheppileg
adrenalínfíknadrenalínfíknadrenalínfíknadrenalínfíknadrenalínfíkn

„Við pabbi hennar vorum þá
búin að ákveða að nú skyldum
við fara í frí bara tvö saman, eftir
allt sem var búið að ganga á síð-
ustu árin. Mekkín var nú ekki
sátt við það,“ segir Guðrún og
þær hlæja. „Dana vinkona hennar
kom og var hérna hjá henni og
afi hennar og amma eru í næsta
húsi, svo við vorum nú nokkuð
róleg. Við brunuðum suður,
keyptum fyrstu farseðlana sem
við fundum á tilboði og fórum til

Varsjár í viku. Tveimur dögum
fyrir brottför hringdi Mekkín og
var þá að panta miða til Dan-
merkur fyrir sig og vinkonu
sína!“ segir Guðrún frá. Brynjar
móðurbróðir Mekkínar og Sunna
frænka Dönu eru bæði búsett í
Danmörku og voru meira en til í
að taka á móti stúlkunum, svo
þær létu slag standa og keyptu
sér miða.

Mekkín og Dana voru í Dan-
mörku í tvær vikur og það er
auðheyrt að skemmtigarðarnir
þar í landi voru á meðal eftir-
minnilegustu hluta ferðarinnar.
„Ég má nú reyndar ekki fara í
rússíbana, en ég stóðst það ekki
alveg...“ segir Mekkín og lýsir
tækjunum sem hún prófaði í
Tívolíi, á Bakken og í Bonbon-
landi af svo mikilli innlifun að
blaðamann fer að sundla við eld-
húsborðið. Guðrún hristir höf-
uðið: „Þessi adrenalínfíkn okkar
er alveg ferleg! Hún á svo að fara
í gangráðstékk í næsta mánuði.
Það verður nú ábyggilega eitt-
hvað spurt út í hvað hún var að
gera þessa daga,“ segir hún, en
Mekkín er með svarið á reiðum
höndum: „Ég ætla að segja að ég
hafi verið með tölvuna of nálægt
mér! Hún getur truflað tækið. Ég
má ekki heldur tala í símann þeim
megin sem bjargráðurinn er,“
segir hún frá.

Og það er ekki bara Mekkín
sem skemmtir sér vel þegar
adrenalínið flæðir. „Í dag finnst
mér voðalega gaman að föndra,
púsla og lesa,“ segir Guðrún.

„Samt er ég adrenalínfíkill í mér,
það er bara þannig. Ég var harð-
ákveðin í að prófa fallhlífastökk
og ég veit ekki hvað og hvað.
Við erum öll svona, systkinin,
svo það er mjög erfitt að gíra sig
niður í það að vera svona róleg
týpa sem rennur varla í blóðið!“
segir hún og hlær við. „Ég hef
alltaf verið manneskjan sem veð-
ur bara áfram. Ég hætti reyndar
að horfa á hryllingsmyndir þegar
ég var fimmtán, sextán ára, ég
fann bara hvað mér leið illa þegar
spennan varð of mikil,“ segir
Guðrún, sem segir meiðslin sem
hún varð fyrir í fæðingu fyrstu
dóttur hennar kannski hafa verið
af hinu góða, ef svo mætti segja.

„Lífbeinið sprakk í fæðingunni
og það uppgötvaðist ekki fyrr en
rúmum tuttugu árum síðar. Það
háði mér auðvitað allan tímann,
en eftir á að hyggja var það kann-
ski bara af hinu góða. Ég neyddist
til að fara mér hægar. Og kannski
er það þess vegna sem ég hef
ekki lent í neinu með hjartað,“
segir hún og hlær við.

Þessi hlátur, hvers tilefni er
sprungið lífbein, sem blaðamaður
telur óhætt að fullyrða að valdi
alla jafna ekki sérstakri kátínu
þeirra sem það þurfa að upplifa,
er lýsandi fyrir þær mæðgur eins
og blaðamaður hefur kynnst þeim
á eldhússpjallinu. Lífsglaðar,
samrýmdar og jákvæðar. „Já, við
látum þetta ekkert buga okkur.
Við erum bara í stuði,“ segir Guð-
rún sposk að lokum.

– Sunna Dís Másdóttir.
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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 um-
ræður. Þær þurfa alls ekki

að fara saman við skoð-
anir útgefenda blaðsins.

Þrátt fyrir það bera
ábyrgðar-menn blaðsins
ábyrgð á skrifum Stakks

á meðan hann notar
dulnefni sitt.

Sleppt og haldið
Fróðlegt verður að fylgjast með því hvernig ríkisstjórnin ætlar að

fara að því að hækka greiðslur í fæðingarorlofssjóð og hækka jafn-
framt barnabætur án þess að hækka skatta. Hún ætlar ekki að láta 20
milljarða greiðslu vegna (Ó)sparisjóðs Keflavíkur koma niður á
skattgreiðendum. Engu að síður veltir hún fyrir sér að hækka virðis-
aukaskatt á gistingu úr 7 í 25,5 prósentustig, sem mun hafa í för með
sér að hótelgisting verður 17% dýrari, en nú. Þessar vangaveltur eru
einkar athyglisverðar í ljósi þess að margramálaflokkaráðherra
(mmf-ráðherra) Vinstri grænna ritaði fyrir nokkrum vikum grein um
það að ferðaþjónustan sé vaxtarsproti aukinna tekna almennings, og
ríkissjóðs að sjálfsögðu. Þar sé ljósið að finna þegar kemur að fram-
förum Íslendinga. Verði þessar hugmyndir að veruleika er ljóst að
mmf-ráðherrann hugsar fyrst og fremst um ríkiskassann en síður um
atvinnu af ferðaþjónustu fyrir þá sem eiga að borga skattana. Hlægileg
var hún í besta falli hugmyndin um gistináttaskattinn, sem skellt var
á hótel, gistiheimili, bændagistingu og tjaldsvæði, án samráðs við
forsvarsmenn ferðaþjónustunnar á Íslandi.

En hún var ekki grátbroslegri en það, að ríkisstjórnin gerði hana að
veruleika með aðstoð alþingis. En alþingi verður ekki nefnt lengur
án þess að skynsamt fólk velti því fyrir sér hvað þar hafi gerst. Eggj-
um var kastað í ólátabyltingunni fyrir þremur og hálfu ári, en fæst
lentu á þingmönnum. Formaður Samfylkingar og ákafasti talsmaður
evrópusamabandsaðildar Vinstri grænna munu víst hafa orðið

fórnarlömb eggjakasts. Nýju þingmennirnnir voru ekki þeim
megin þegar mest gekk á og hafa því líkast til ekki vankast við
það. En þeir hafa hvorki lyft ásýnd alþingis né starfsháttum þess
líkt og vonast hafði verði til. Samt er sá grunur áleitinn að margir
alþingismenn hafi fengið eitthvað í höfuðið og það meira en flugu.
Eru þær þó margar á ferli á þeim vettvangi innan alþingis ef eitt-
hvað verður ráðið í störf þess, einkum miðað við árangur.

Ekki er vitað hvort það er fagnaðarefni að nú skuli beitt aðhaldi
í ríkisfjármálum sem nemur einu prósentustigi. Niðurskurður
undanfarinna ára samfara stöðnun arðbærra framkvæmda er dauft
leiðarljós á vegferðinni að alþingiskosningum, hvenær sem þær
fara fram. Verði nýr skattur á gistingu að veruleika mun hann hafa
slæmar ófyrirsjáanlegar afleiðingar strax og ekki síður til lengri
tíma. Þá mun kreppa að ferðaþjónustunni, þó með þeim fyrirvara
að líkast til þarf að flytja fleiri Íslendinga úr landi á vit norrænnar
velferðar og atvinnu. Þær eru verðar athygli tölurnar um að 26
prósent skattgreiðenda standi undir 80 prósentum skattsins. Ef
ofan á það bættist 17 prósent hækkun gistingar er hætt við að
ferðþjónusta á Vestfjörðum kynni að eiga erfitt uppdráttar líkt og
um allt land. Tekjuaukinn yrði lítill, hugsanlega tap og þá þyrfti að
finna norræna velferð handa þeim sem misstu atvinnu. Flókið er
samhengið ekki. Það verður ekki bæði sleppt og haldið. Sé kakan
etin verður hún ekki geymd.

22 börn undir 18 mánaða
bíða eftir leikskólaplássi

Tuttugu og tvö börn eru á bið-
lista eftir leikskólaplássi í Ísa-
firði en aðeins eitt þeirra er
eldri en 18 mánaða. Biðlistinn
telst því varla virkur þar sem
miðað er við að öll börn 18
mánaða og eldri fái dagvistun-
arpláss í sveitarfélaginu. Að
sögn Sigurlínu Jónasdóttur,
leikskólafulltrúa Ísafjarðarbæj-
ar, var umsóknin fyrir barnið

sem er yfir þeim aldri að koma
í hús og verður reynt að koma
því barni inn í haust.

Búið er að fylla í öll pláss á
Eyrarskjóli og Sólborg á Ísa-
firði. Þrír aðrir leikskólar eru í
sveitarfélaginu en þeir eru
Tjarnarbær á Suðureyri, Lauf-
ás á Þingeyri og Grænigarður
á Flateyri.

– thelma@bb.is

Íhuga að aðstoða
Súðavíkurhrepp
„Ég taldi eðlilegt að þetta

mál kæmi inn á borð ríkis-
stjórnarinnar, hún yrði upplýst
um málið sem er alvarlegt,“
sagði Ögmundur Jónasson inn-
anríkisráðherra í samtali við
RÚV, en hann útilokar ekki að
stjórnvöld taki þátt í þeim mikla
kostnaði sem hlotist hefur
vegna sinubruna Laugardal í
Ísafjarðardjúpi. Áætlaður kostn-
aður Súðavíkurhrepps vegna
slökkvistarfs mun nema níu
prósentum af skatttekjum sveit-
arfélagins, eða tæplega sjö
milljónum króna. Ómar Már
Jónsson, sveitarstjóri í Súða-
vík, óskaði eftir fjárstuðningi
vegna kostnaðarins, en alls
brunnu um tíu hektarar lands
og þrjátíu manns unnu við
slökkvistarf þegar mest lét.

Súðavíkurhreppur áætlar að
hátt í fimmtán hundruð vinnu-
stundir hafi farið í slökkvistarf.

Ögmundur gerði grein fyrir
kostnaðinum á ríkisstjórnar-
fundi. „Það er til marks um
hve miklar áhyggjur við höfum
af þessu máli að það skuli tekið
inn á borð ríkisstjórnarinnar en
hinsvegar hafa engar ákvarð-
anir verið teknar í þessu efni.
Við eigum eftir að fara yfir þetta
og munum fara yfir það með
forsvarsmönnum hreppsins á
næstu dögum,“ sagði Ög-
mundur við RÚV.

Sinueldur kviknaði í Laug-
ardal í Ísafjarðardjúpi föstudag-
inn 3. ágúst og stóðu slökkvi-
störf yfir í viku.

– gudmundur@bb.is

Þetta eru gleðifréttir, við höf-
um barist fyrir þessu í nokkurn
tíma,“ segir Ragnheiður I. Ragn-
arsdóttir leikskólastjóri á leik-
skólanum Glaðheimum í Bolung-
arvík, en bæjarráð Bolungarvíkur
hefur ákveðið að að fjölga börn-
um í leikskóla sveitarfélagsins
frá og með næstu áramótum.
Börnum verður fjölgað úr 53 í
58, sem þýðir að öll börn af virk-
um biðlista komast inn í skólann
um áramót. Leikskólinn fer þá úr
öðrum flokki yfir í þann þriðja,
en leikskólaflokkum er skipt upp
eftir barnafjölda. „Við höfum að-

eins mátt hafa 53 börn í skólanum
því ef við færum fyrir 54 þá fær-
um við yfir í þriðja flokk. Því
fylgir aukinn kostnaður,“ segir
Ragnheiður, en Bolungarvíkur-
kaupstaður hefur nú ákveðið að
stíga skrefið til fulls.

Kostnaðurinn við breytinguna
felst aðallega í auknum stjórn-
unartíma aðstoðarskólastjóra
leikskólans. Aðstoðarskólastjór-
ar leikskóla í þriðja flokki verja
gjarna litlum sem engum tíma
sem deildarstjórar, og vill Ragn-
heiður að sú verði einnig raunin í
Bolungarvík. „Aðstoðarskóla-

stjórinn okkar er einnig deildar-
stjóri en við viljum taka hann út
úr deildarstjórn. Í vor stefnum
við því að því að ráða inn nýjan
deildarstjóra, og förum þá úr
tveimur deildarstjórum yfir í
þrjá,“ segir Ragnheiður.

Ragnheiður segir að með
breytingunni fái öll börn á leik-
skólaaldri á virkum biðlista inn-
göngu við áramót. „Nú höfum
við náð að leysa biðlistavandann.
Það er ömurleg staða að fá ekki
vistun fyrir barnið sitt og sem
betur fer gekk þessi breyting í
gegn.“         – gudmundur@bb.is

Fleiri leikskólapláss
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Auglýsing um skipulagslýsingu vegna deili-
skipulagsgerðar í Vesturbotni í Vesturbyggð
Gerð hefur verið svokölluð lýsing vegna fyrirhugaðrar deiliskipulags í

frístundabyggð í Vesturbotni Skipulagslýsingin er nú til kynningar í sam-
ræmi við 30 gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Fyrirhugað deiliskipulag nær yfir hluta jarðarinnar Vesturbotn sem er í
eigu Vesturbyggðar. Skipulagssvæðið er um 80 ha að stærð. Helsta mark-
mið með gerð deiliskipulagsins er að bjóða upp á lóðir í fallegu umhverfi
þar sem áhugasamir einstaklingar eða félagssamtök geta m.a. unnið að
uppgræðslu og landbótum. Ennfremur verði lögð áhersla á að mynda
heildstætt frístundahúsahverfi, sem fellur sem best að umhverfinu. Öll
mannvirki, sumarbústaðir, lóðamörk og bílastæði verði eins lítið áberandi
og frekast er kostur.

Skipulagslýsingin er á heimasíðu Vesturbyggðar www.vesturbyggd.is
og hjá tæknideild Vesturbyggðar að Aðalstræti 75 frá 15. ágúst til 5. september 2012. Athuga-
semdir við skipulagslýsinguna skulu berast Skrifstofu Vesturbyggðar, Aðalstræti 63, 450 Patr-
eksfirði eigi síðar en 5. sept. 2012 og skulu þær vera skriflegar.

Eftir kynningu á skipulagslýsingunni verður fjallað um deiliskipulagið og það kynnt samkvæmt
skipulagslögum nr. 123/2010.

Ármann Halldórsson, byggingarfulltrúi Vesturbyggðar.

„Þessi tillaga er gjörsamlega
forkastanleg og mun hafa mikil
og neikvæð áhrif. Ekki síst á
Vestfjörðum og annars staðar á
landsbyggðinni. Þar er vandinn
sem við glímum við sá að tíminn

sem ferðamenn koma á er alltof
stuttur,“ segir Einar Kristinn
Guðfinnsson þingmaður Sjálf-
stæðisflokksins í Norðvestur-
kjördæmi. Einar er ósáttur við
áætlan stjórnvalda að hækka

virðisaukaskatt á gistingu á næsta
ári úr sjö prósent yfir í 25,5 prós-
ent. Einar segir að nýtingin á
fjárfestingum í ferðaþjónustu á
landsbyggðinni sé of lítill nú
þegar. „Vetrarferðamennska og

komur ferðamanna utan háanna-
tíma hefur aukist á síðustu árum,
en gallinn er sá að það skilar sér
í alltof litum mæli út á lands-
byggðina.“

Einar telur fyrirhugaða skatta-

hækkun stjórnvalda sérlega al-
varlega fyrir ferðaþjónustuna á
landsbyggðinni. „Og rökin fyrir
þessu eru ekki upp á marga fiska.
Það er bent á að aukning sé í
ferðaþjónustu og hún njóti góðs
af lægra gengi. Það er rétt. En á
það ekki við um aðrar greinar?“
segir Einar og bendir á endur-
greiðslu á sköttum vegna kvik-
myndagerðar sem laða að stór-
stjörnur. „Er þá ætlunin að hverfa
frá því? Matvæli eru í lægra þrepi
virðisaukaskatts og innlend mat-
vælaframleiðsla hefur styrkt
samkeppnisstöðu sína með lægra
gengi. Er þá ætlun ríkisstjórnar-
innar að hækka virðisaukaskatt á
matvæli?“

Ferðaþjónustu er ekki hægt að
tala um aðeins á tyllidögum og
setja henni svo stólinn fyrir dyrn-
ar að mati Einars, sem telur að
hækkunin muni komi illa við
vestfirska ferðaþjónustu „Ríkis-
stjórnin gumar af því að komum
ferðamanna hafi fjölgað vegna
þess að lagt hafi verið í markaðs-
átak með tilstyrk stjórnvalda.
Þessar boðuðu skattahækkanir
eru margöld sú upphæð sem ríkis-
sjóður lagði í það verkefni. Þetta
heitir því að taka það með vinstri
hendinni sem hin hægri réttir, og
margfalt það,“ segir Einar Krist-
inn Guðfinnsson.
–  gudmundur@bb.is

Ósáttur fyrirhugaða hækkun

Hækkun virðisaukaskatts kemur
illa fyrir vestfirska ferðaþjónustu

„Ísland er ekki eini áfangastað-
urinn í heiminum og þar sem er
val er verð borðið saman. Það er
algerlega ljóst að þetta mun skila
sér út í verðlagið,“ segir Gústaf
Gústafsson framkvæmdastjóri
Markaðsstofu Vestfjarða. Stjórn-
völd áforma nú að hækka virðis-
aukaskatt á gistingu í maí á næsta
ári úr lægra skattþrepi, sem er
sjö prósent, í hærra skattþrepið
sem er 25,5 prósent. Samtök
ferðaþjónustunnar hafa mótmælt
áformum ríkisstjórnarinnar harð-
lega og segja að með þeim sé
dregið úr samkeppnishæfni ís-
lenskrar ferðaþjónustu. Gústaf
segir líklegt að ferðaþjónustan á
Vestfjörðum muni ekki þola slíka
hækkun.

„Það kæmi mér verulega á
óvart að þessi hækkun kæmi vel
við jafn árstíðabundin ferðaþjón-
usta og er á Vestfjörðum. Hlut-
verk opinberra aðila ætti frekar
að hlúa að þeim vaxtarsprota sem
að ferðaþjónustan er,“ segir Gúst-

af, sem telur ferðaþjónustuna
vera það mikla innspýtingu í hag-
kerfið að hún sé mun verðmætari
heldur en umrædd skattahækkun.
„Það kemur ekki vel við okkur
að hækka verðið núna. Án þess
að vera með nákvæmar tölur fyrir
framan mig tel ég að sú litla
upphæð sem er afgangs hjá ferða-

þjónustuaðilum á Vestfjörðum sé
notuð í uppbyggingu á mann-
virkjum og aðrar fjárfestingar.“

Oddný G. Harðardóttir fjár-
málaráðherra hefur sagt að nú sé
mikill vöxtur í ferðaþjónustunni
í landinu, en mikilvægt sé að
greinin vaxi á raunverulegum for-
sendum en ekki á grundvelli um-

bunar umfarm aðrar greinar.
Oddný vísar þar í 7% undanþágu
skattþrepið sem ferðaþjónustan
hefur verið í síðan árið 2007.
Gústaf telur að breytingar sem
þessar verði hinsvegar að gera
varlega. „Það er vissulega ekki
réttlætanlegt að ferðaþjónustan
skili minni til samfélagsins en

aðrar þjónustugreinar, en skattar
eru ekki eina leiðin til þess eða
eini mælikvarðinn á það. Því fer
fjarri. Hér á Vestfjörðum bætir
ferðaþjónustan og eykur menn-
ingar- og þjónustustig svo um
munar og eykur þannig styrk hag-
kerfisins,“ segir Gústaf.

– gudmundur@bb.is

Fjölmargir ferðamenn sækja Vestfirði heim á hverju ári.
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Sælkeri vikunnar er Ævar Einarsson og Thitikan Janthawong

„Vinur barnanna“„Vinur barnanna“„Vinur barnanna“„Vinur barnanna“„Vinur barnanna“
Sælkerar vikunnar bjóða

upp á hrísgrjónarétt sem þau
segja að sé vinsæll meðal
barna. „Þennan rétt er fljótlegt
að elda og er mjög vinsæll
heima hjá okkur og stelpurnar
okkar dýrka hann. Það má svo
einnig nota nautakjöt, kjúkl-
ingabringur eða skötusel í rétt-
inn. Verði ykkur að góðu.“

„Vinur barnanna“
Hrísgrjónaréttur fyrir tvo.

2 matsk. matarolía,
2 hvítlauksrif,

100 smátt skorið svínagúllas,
2 egg
200 g soðin hrísgrjón (köld)
1 tesk. soya fish sause
1 tesk. soya sause m/sveppum
1 tesk. sykur
1/2 tesk. pipar
2 stöngla vorlauk.

Fyrst er matarolían sett á vog-
pönnu við hálfan hita. Hvítlauk-
urinn og svínakjötið er sett á
pönnuna og hrært vel ásamt því
að velta við kjötinu. Síðan er
innihald eggjanna sett út á og

hrært vel. Hækkið svo hitann og
hellið grjónunum út á, hrærið vel
og náið grjónunum í sundur. Þá
er báðum soya sósunum hellt yfir,
piprað og sykrað ef þurfa þykir.

Setjið vorlaukinn út á, hrærið
vel og slökkvið á hitanum. Setjið
réttinn í skál og hvolfið yfir á
disk. Borið fram með skraut-
skornum agúrkum og tómatbát-
um.

Við skorum á Önnu Szablowska
og Karol Szablowski á Suðureyri
til að koma með einhverja góða
uppskrift í næsta BB.

Steinunn Guðmundsdóttir
mun gegna stöðu skólastjóra
við Grunnskóla Bolungarvík-
ur á komandi skólaári. Tekur
hún við af Soffíu Vagnsdóttur
sem er í námsleyfi frá 1. ágúst
til 31. júlí 2013. Steinunn
hefur starfað sem aðstoðar-
skólastjóri við skólann og
mun Halldóra Dagný Svein-
björnsdóttir gegna stöðu
aðstoðarskólastjóra.

Var þetta samþykkt á fundi
fræðslumála- og æskulýðs-
ráðs Bolungarvíkur á dögun-
um. Ráðið lét bóka að það
óski Soffíu góðs gengis í
náminu og staðgenglum með
störf sín.     – thelma@bb.is

Nýr skóla-
stjóri ráðinn
tímabundið

Berjaspretta virðist vera góð á
Vestfjörðum eftir því sem fregnir
herma. Salóme Ingólfsdóttir,
matvæla- og næringafræðingur
á Ísafirði, segir þó að sums staðar
sé mannfólkið ekki eitt um hituna
þar sem fiðrildalirfa sé búin að
éta upp berin af lynginu. „Maður
sér það þar sem rautt er orðið í
hlíðunum, þá eru lyngin og berin
orðin skorpin og ómöguleg eftir
lirfuna. En ég er búin að kíkja
sjálf upp í hlíð og það var alveg
prýðilegt.“

Hún hvetur fólk til að fara í
berjamó, sem ekki eingöngu veiti
holla næringu heldur einnig góða
hreyfingu. „Það er svo góð úti-
vera og skemmtileg stemmning
að skella sér í berjamó, og alveg
tilvalið að fara með alla fjölskyld-
una.“ Hún segir mikilvægt að
fólk læri að meta það sem nátt-
úran hefur upp á að bjóða. „Til
dæmis er munurinn á bláberjum
og aðalbláberjum sá að aðalblá-
berin finnast ekki um land og
einna helst á Vestfjörðum. Það
er því kjörið fyrir okkur Vest-
firðingana að ná í gómsæt aðal-
bláber í næsta nágrenni.“

Í grein sem Salomé ritaði fyrir
nokkrum árum segir að berin séu

vítamín- og steinefnasprengjur
sem auka fjölbreytni og hollustu
fæðunnar. „Bláber og krækiber
eru rík af vítamínum, steinefnum,
tefjum og öðrum hollefnum sem
eru mikilvæg fyrir heilsuna.
Sérstaklega má nefna C-vítamín
og bláberin innihalda einnig E-
vítamín. Bæði þessi vítamín eru

andoxunarefni og geta komið í
veg fyrir skaðleg áhrif svokall-
aðra sindurefna í líkamanum.
Sindurefni hafa verið tengd þróun
ýmissa sjúkdóma í mönnum, s.s
krabbameins og æðakölkunar.
Íslenskar rannsóknir hafa sýnt
að ekki fá allir nægjanlegt magn
járns úr fæðunni og eru kræki-

berin góður kostur til að fylla á
járnbirgðir líkamans. Fæðutrefjar
hafa góð áhrif á meltinguna og
þær geta einnig hjálpað til við að
halda þyngdinni innan eðlilegra
marka.“

– thelma@bb.is

Aðalbláberin finnast að
mestu leyti fyrir vestan
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