Veiga Grétarsdóttir
– sjá bls. 8 – 11.
Ég er að læra að lifa upp á nýtt og ég get ekki
sagt annað en það gangi mjög vel fyrir utan að
mér finnst ég stundum í einskismanns landi,
að ég tilheyri ekki konum hvað þá mönnum.
Fólk hefur sagt við mig að það geti ekki litið
á mig sem konu fyrr en ég verð búin að fara
í aðgerðina sem getur alveg verið særandi.
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Fána Önundarfjarðar
Ljósm. Ingibjörg María Guðmundsdóttir

Bæjarins besta

Tangagatan
Ísafjarðarbær hefur
undanfarin ár hellulagt
af mikilli smekkvísi elstu
götur bæjarins og smátt og
smátt er að byggjast upp
fallegur bæjarhluti sem
dásamlegt er að spássera
um. Róm var ekki byggð
á hverri nóttu eins og

gárungarnir orða það og
meðfylgjandi mynd er af
hluta Tangagötunnar sem
bíður sinnar lýtaaðgerðar.
Meðfram henni standa
gömul hús í mismunandi
ásigkomulagi en öll segja
þau merkilega sögu, sögu
sem þarf að varðveita.

fúaspýtukerling. Að aðalstarfi
er ég forstöðumaður Gamla
sjúkrahússins og safnanna sem
þar er að finna.

Jóna Símonía
Bjarnadóttir

Nafn
Staða
Jóna Símonía Bjarnadóttir –
Svona hitt og þetta. Er nýlega
ýmist kölluð Jóna eða Símonía orðin eiginkona, svo er ég katten sumir kalla mig jóla-Jónu á armamma, sagnfræðingur og
vissum árstíma.
væntanlegur upplýsingafræðingur. Kaffihúsastýra, kökubókahöfundur, jólafræðingur, ritstjóri og

Ingibjörg María Guðmundsdóttir

Gleðilega
bermánuði!

Ég ætla að koma út úr skápnum og lýsa því yfir með stolti;
bermánuðirnir eru minn uppáhaldstími á árinu. Frá því sá
fyrsti, september, gengur í garð
með kólnandi veðri og stjörnubjörtum síðkvöldum og til loka
desember þegar skammdegið
er lýst upp með ljósaseríum
og glitrandi skrauti, já þetta er
minn tími. Og ólíkt tímanum
hennar Jóhönnu Sigurðardóttur, sem kemur einhvern
daginn í óljósri framtíð, þá
kemur minn tími á hverju ári.
Heppin! Já, ég sagðist vera
stolt af því að tala opinskátt um
dálæti mitt á þessum árstíma, en
samt líka með titrandi taugaveiklun þess sem syndir á móti
straumnum en reynir að bera sig
vel. Það er nefnilega ekki alltaf
vinsælt að búa hér á norðurhluta
okkar norðlæga lands og tala
með söknuði og löngun eftir
haustinu og vetrinum sem á
eftir kemur. Úti í hinum stóra
heimi á ég mér margar skoðanasystur og bræður, sérstaklega
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í löndum þar sem sumrin eru
óþægilega heit og haustið milt.
En að vera aðdáandi haustsins
í landi þar sem sumarið varir í
nokkrar vikur, og þessar fáu vikur
ekki endilega hlýjar eða sólríkar,
það er eins og að vera skotin í
„vonda stráknum“, stráknum sem
hefur á sér slæmt orðspor. Ég fæ
illt augnaráð, fuss og svei þegar
ég tala um ástarsamband mitt
við haustið. Taut um óráð, hönd
á enni. Er allt í lagi?
Það eina sem skyggir á gleði
mína á þessum árstíma eru
þjáningar samborgara minna.
Um miðjan ágúst kemur kvíðaglampi í augu þeirra flestra og
hver sólarglampi er nýttur til hins
ítrasta. Skjálfandi af kulda, með
þrjóskri afneitun, elta Íslendingar
hvern einasta geisla sem brýst
fram út skýjunum og teygja í
sig ylinn og brúnkugefandi elementið í blessuðu sólskininu.
Af sömu ákefð og örvæntingu
og stórreykingamaður sýgur í sig
síðustu sígarettuna. Og þegar er
ekki lengur hægt að afneita fyrstu

námsstússi. Hef óbilandi áhuga
á safnastarfi og fræðilegum
pælingum í því sambandi. Svo
eeeelska ég jólin og þau eru
endalaus uppspretta allskyns
hugmynda og verkefna. Svo á
Hvaðan ber þig að
Að ætt og uppruna er ég héðan ég frábæra fjölskyldu.
og þaðan – að norðan og sunnan
Fyrirmynd
á Vestfjörðum. Leiðin hefur ekki
Þessi er erfið – sennilega
legið neitt víða að þeirri stöðu
sem ég er í dag en auðvitað verð ég þó að segja þær Jóna
til Reykjavíkur í nám og svo og Símonía ömmur mínar. Þær
heim aftur. Hef verið að fást við voru afar ólíkar en bland af þeim
húsakönnun, skjala-, bóka-, ljós- báðum er góður kokteill – gleði,
mynda-, og byggðasöfn ásamt góðmennska, umburðalyndi og
þrjóska með smá skapi hlýtur að
ýmsu öðru frá heimflutningi.
skila einhverju.
Hvati
Æskudraumur
Áhuginn fyrir lífinu og tilverÆtlaði alltaf að verða fornunni enda er ég alltaf í einhverju

leifafræðingur og las og las um
alla þessa merku fornleifafundi
19. aldarinnar. Af einhverjum
óskiljanlegum ástæðum endaði ég þó í lögfræði – þaðan í
sagnfræði – kennarann og svo
upplýsingafræði! Æskudraumur hinnar miðaldra JSB er að
verða guðfræðingur og grúska
í Jesú.
Ég er ein af þeim sem sífellt
eru með allt í rassgati þar sem
ég er alltaf með svo mikið
af skemmtilegum verkefnum.
Vinnan er skemmtileg – námið
er skemmtilegt – félagskapurinn
sem ég er í er skemmtilegur
– veturinn er frábær og jólin
eru æðisleg – sumsé lífið er
yndislegt.

– Sjónarmið –
merkjum þess að haustið er að
nálgast, þá hvolfist yfir landann
þvílíkt hugarvíl að annað eins
hefur ekki sést lengi, já ekki síðan
haustið skall á í fyrra – öllum að
óvörum.
Þar sem grimmdin
gengur í erfðir
Á sakleysilegum laugardegi
í september birtist á DV.is frétt
með fyrirsögninni „Einelti á
Ísafirði: Enginn mætti í afmæli
ungs pilts“. Myndin sem fylgdi
fréttinni var mynd af Ísafirði með
smærri innsettri mynd af manneskju sitjandi á gólfi með höfuð
í höndum sér. Sterkt myndmál,
og hæfði fréttinni sem var jú um
einelti. Eða hvað? Eineltið átti
sér jú stað á Ísafirði.
Lesendur DV.is tjáðu sig
margir hverjir í „kommentakerfi“ undir fréttinni. Þar voru
ekki spöruð stóru orðin, allir
fundu til samúðar með piltinum
og allir með á hreinu hver bar
ábyrgð á atburðinum. Það voru
Ísfirðingar allir, það var rætt út
frá ýmsum sjónarhornum og
vinklum. Einn stakk upp á að
setja meinta gerendur í gasklefa

og kona rifjaði upp grimmilegt
atvik sem hún upplifði á Ísafirði
fyrir nokkrum áratugum. Komst
að þeirri niðurstöðu að á Ísafirði
gengur grimmd í erfðir.
Auðvitað var erfitt að lesa þessi
skrif um sinn heimabæ og íbúa
hans, þar með talið fjölskyldu og
vini. En kannski ekki undarlegt
að lesendur hafi brugðist við
á þennan hátt eins og fréttinni
var stillt upp í fjölmiðlinum. En
stöldrum nú aðeins við og rifjum
upp umfjöllun í fjölmiðlum um
eineltismál undanfarin ár. Því
miður er af nógu að taka og
fyrst kemur upp í hugann nýlegt
mál unglingsstúlku sem fæddist
með skarð í vör og var af þeim
sökum lögð í hræðilegt einelti
um langt skeið. En af hverju get
ég ekki munað í hvaða bæ þetta
gerðist? Hvernig voru aftur fyrirsagningar þegar fjallað var um
málið. Egilsstaðarmálið? Einelti í
Þorlákshöfn? Og ekki hjálpar það
mér að ég get heldur ekki munað
hvaða bær prýddi myndirnar sem
fylgdu fréttunum. Engin hjálp í
minninu og ég fletti upp nokkrum
fréttum um málið. Undarlegt
nokk, þá kom staðsetning ekki

fram í fyrstu fyrirsögnum sem
ég sá, né undir myndum, en
komst að því eftir smá lestur
um málið að þetta einelti átti
sér stað í Reykjavík.
Ég velti því fyrir mér hvort
fréttamatið á landsfjölmiðlum
sé þannig að ef einelti gerist
í litlum bæjum úti á landi, þá
tengist það íbúum bæjarins
og segir heilmikið um innræti
þeirra og bæjarbraginn. En ef
einelti kemur upp í Reykjavík, þá hefur það ekkert með
mannkosti borgarbúa að gera og
hvernig þeir koma fram hver við
annan. Er bara eins og hver annar slæmur atburður sem gerist
í samfélagi manna. Vandamál á
landsvísu og jafnvel alþjóðlegt.
En góðu fréttirnar eru þær
að það kom í ljós að ekkert
einelti átti sér stað og það er
auðvitað það sem mestu máli
skiptir. Ísfirskir unglingar fengu
skyndikennslu í að trúa ekki öllu
sem þeir lesa á netinu og enn og
aftur erum við, sem búum utan
höfuðborgarsvæðisins minnt
á að við þurfum stanslaust að
vera á varðbergi ef við ætlum
að njóta sanngirni.
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Gísli Halldór Halldórsson tekur fyrstu skóflustunguna að nýjum strandblakvöllum í Tungudal.

Framkvæmdir við strandblakvelli hafnar í Tungudal

Félagar í Skelli vinna hörðum höndum að gerð strandblakvalla í Tungudal.
Héraðssamband Vestfirðinga
og Blakfélagið Skellur hafa
hafið gerð strandblakvalla í
Skutulsfirði, en fyrsta skólflustunga að þeim var tekin á
sunnudag í Tungudal. Undirbúningur hófst síðasta vetur
en framkvæmdir hófust fyrr
í mánuðinum. Ganga þær vel
að sögn Hörpu Grímsdóttur
hjá Skelli og segir hún því að
þakka kraftmiklu fólki blakfélagsins.
Búið er að fletta torfi af svæðinu, þar tekin hola sem verður
svo fyllt af möl og sandi, áður en
torfinu verður aftur komið fyrir
á sinn stað og sandur settur yfir.
Reiknað er með að framkvæmdum ljúki í maí á næsta ári
Teiknistofan Eik hannaði
svæðið í samvinnu við Ísafjarðarbæ. Þar var lögð áhersla á að
vellirnir féllu vel að umhverfinu
og þeirri nýtingu sem þar er dags
daglega. Vellirnir munu nýtast
við æfingar yfir sumarið hjá
Skelli en þeir verða opnir öllum,

m.a. gestum tjaldsvæðisins. Börn
sækja mikið í sandinn – þannig að
það verður lítil sandgryfja fyrir
börn – og svo er hugmyndin að
hafa leiktæki, borð og grill, sem
vonast er til að klára í þessari lotu.
Strandblakvellir hafa sprottið
upp hér á landi síðustu ár og
hafa notið vinsælda – nú eru
komnir um 50 vellir. Með tilkomu strandblakvallar verður
kominn grundvöllur fyrir heilsársstarfi Blakfélagsins Skells og
breiðari ástundun allra aldurshópa. Skellur hefur frá haustinu
2007 boðið upp á blakæfingar
fyrir flesta aldurshópa og nú
síðustu misseri alla aldurshópa.
Þeir einstaklingar í krakka- og
unglingastarfinu sem hafa æft
hvað lengst eru að hefja áttunda
tímabil sitt með félaginu og eru
nú þegar farnir að æfa og spila
með meistaraflokkum félagsins.
Tilkoma strandblakvallar myndi
án efa auka áhuga á íþróttinni,
sérstaklega fyrrnefnds hóps sem
er nú á „brottfallsaldri“.
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Tjaldsvæðið í Tungudal nýtur
góðs af strandblakvelli, þar sem
völlur veitir stjörnu í stigagjafakerfi tjaldsvæða. Á Íslandi er
mikill fjöldi blakiðkenda, ekki
síst á aldrinum 30–50 ára, eins
og sést á gríðarlegum fjölda
þátttakenda á öldungamótum
Blaksambandsins. Þetta er fólk á
þeim aldri sem ferðast um landið
með fjölskylduna á sumrin og
laðast sérstaklega að tjaldsvæðum með strandblakvöllum
Blakfélagið Skellur hefur verið
starfandi í mörg ár en framanaf
sendi félagið eingöngu kvennalið
til keppni á öldungamót. Djarfhuga félagsmenn Skells sóttu
svo um að halda Öldungamót
BLÍ árið 2008, og gekk það eftir.
Ákveðið var að nýta þetta stóra
mót, sem yfir 90 félög sóttu, sem
stökkpall til að efla blakíþróttina
á norðanverðum Vestfjörðum.
Það hefur tekist með eindæmum
vel og eru nú fjölmargir iðkendur
á öllum aldri sem hafa verið að
gera góða hluti í blakíþróttinni.

Blakmót
Síðastliðna helgi hélt Blakfélagið Skellur landshlutamót í
blaki fyrir 4.–6. flokk, en það eru
8–13 ára gamlir leikmenn. Lið
komu frá höfuðborgarsvæðinu
og gekk mótið í alla staði mjög
vel. Þó voru það tvö lið sem
ekki komu, en þau höfðu ætlað
að koma með síðdegisvélinni á
föstudag, sem snéri við vegna
skyggnis.
Í blaki hjá þessum aldri eru
spilaðar mismunandi útgáfur af
leiknum eftir getu. Eins og flestir
vita er blak tæknileg íþrótt og
það tekur tíma fyrir unga krakka
að ná þeirri tækni sem þarf til að
spila venjulegt blak. Þess vegna
var krakkablak þróað, en þá eru
fjórir leikmenn í liði og spilað er
yfir upphækkað badmintonnet.
Á fyrstu stigum krakkablaks
er boltinn gripinn og honum
kastað og svo koma blakslögin
inn smátt og smátt. Á mótinu
á Ísafirði var spilað í tveimur
deildum. Í 1. deild var spilað
venjulegt blak, en í 2. deild var
spilað 3. stig af krakkablaki en
þá grípa leikmenn bolta númer
tvö. Fyrsta snerting er blakslag,
síðan er næsti bolti gripinn og
þriðja og síðasta snertingin hjá
liðinu er aftur blakslag. Þetta er

skemmtilegt stig þar sem boltinn getur gengið mjög lengi og
leikirnir verða spennandi.
Á mótinu voru margir spenn
andi leikir og ljóst að þarna voru
framtíðarblakstjörnur á ferð.
Liðum Skells gekk mjög vel
og voru það tvö Skellslið sem
spiluðu úrslitaleikinn í 1. deild.
Lið sem skipað er stúlkum frá
Suðureyri endaði með því að fara
með sigur af hólmi í þeim leik. Í
2. deild lentu Skellsliðin í 2. og
3. sæti í sínum aldursflokkum.
Aðkomuliðin gistu í Menntaskólanum og borðuðu í mötuneytinu þar sem Lúlú eldaði af
alkunnri snilld. Það voru margir
sem höfðu á orði að þetta væri
besti matur sem menn höfðu
fengið á blakmótum.
Skells unglingar
í landsliðum
Þessa vikuna er Kjartan Óli
Kristinsson að spila með U19
landsliðinu í blaki sem tekur þátt
í alþjóðlegu móti í Danmörku.
Nú var verið að tilkynna um
lokahóp U17 í blaki og þar eru
bæði Kjartan Óli og Birkir Eydal
í hópnum. Þeir munu því halda
með landsliðinu til Englands í
lok mánaðarins.
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Ritstjórnargrein

Hvað er að frétta
Það er alltaf eitthvað að frétta, eða hvað, hvað þykir fréttnæmt. Skiptir máli hver vann hvaða fótboltaleik eða þurfum við eitthvað að ræða
hvort það voru rússar eða ekki sem skutu niður malasísku flugvélina í
Úkraínu í fyrra. Skiptir það meira máli þegar karlalið spila íþróttaleiki
eða kvennalið? Eiga fréttir skilyrðislaust að vera jákvæðar eða má ræða
erfiðu málin. Hvað eru nornaveiðar, hvað eru fréttir og hvað er þöggun?
Höfum í huga að það sem ratar í fréttir er valið af einstaklingum sem
meta hvað er fréttnæmt og jafnvel hvort það hugnast hagsmunum
miðilsins. Það er mjög mikilvægt að þetta sé haft í huga þegar fréttir
eru lesnar, af hverju eru þessar fréttir birtar en ekki einhverjar aðrar?
Þjónar það hagsmunum miðils að ræða gjaldþrot eða skattaundanskot
nágranna, þjónar það hagsmunum miðils að ræða umdeild hagsmunatengsl ættstórs stjórnmálamanns af svæðinu eða alvarlega óstjórn á opinberri stofnun? Undir öllum kringumstæðum þjónar það hagsmunum
almennings að allar fréttir séu sagðar því það er grundvöllur trausts milli
manna og undirstaða lýðræðis. Þess vegna verða miðlar að geta slegið á
hönd sem fæðir og þarf stuðning almennings til að gera það.
Í fjölmiðlum undanfarið hafa ítrekað birst myndir af hræðilegum
aðbúnaði á svínabúum landsins, afar þörf umræða og að öllum líkindum eru flestir sammála um að bændur skuli sinna búfénaði sínum með
sómasamlegum hætti. Hvort umræðan er sanngjörn er svo annað mál
því eins og málið er lagt fram liggja allir svínabændur undir grun um
dýraníð, sala á afurðum þeirra allra hrynur og lífsbjörginni kippt undan
fjölda fjölskyldna. Stjórnsýslan okkar og eftirlitskerfi verður að geta tekið
á svona málum með sanngjarnari og skilvirkari hætti, stoppum dólgana
og virðum þá sem sinna sínu með sóma.
En í Bæjarins besta í dag eru engir skandalar eða umdeild mál, blaðið
er fullt af greinum um fólk og framkvæmdir. Blakfélagið Skellur heldur
krakkablaksmót og byggir strandblaksvöll, konur halda áfram að kynna
sig í samfélaginu og minna á ráðstefnuna sem halda á 24. október. Viðtalið er á sínum stað og á forsíðunni er boðið upp á sýnishorn af dýralífi
Önundarfjarðar.
BS

Spurning vikunnar
Hvað eiga atvinnuleysisbætur að vera háar?

Alls svöruðu 367.
Jafnháar lágmarkslaunum, sögðu 130 eða 35%
Hærri en lágmarkslaun, sögðu 23 eða 6%
Lægri en lágmarkslaun, sögðu 215 eða 59%
Netspurningin er birt vikulega á bb.is og þar geta lesendur
látið skoðun sína í ljós. Niðurstöðurnar eru síðan birtar hér.
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Bríet Bjarnhéðinsdóttir var
baráttukona fyrir réttindum
kvenna og var í bæjarstjórn
Reykjavíkur. Bríet var stofnandi
Kvenréttindafélags Íslands, var
ein baráttukvenna fyrir því að
konur fengju kosningarétt til
Alþingis og hóf útgáfu Kvennablaðsins. Bríet lagði mörg lóð á
vogarskálarnar og er brautryðjandi sem ég tel ætti að vera fyrirmynd okkar allra. Fyrir rúmum
100 árum fann Bríet eflaust fyrir
þó nokkurri mótstöðu.
Baráttumál jafnréttisbaráttunnar hafa tekið miklum
breytingum á síðustu 100 árum
en enn er þó nokkur mótstaða til
staðar. Konur og karlar á Íslandi

hafa nú jafnan kosningarétt, hafa
bæði heimild til að taka foreldraorlof, eru á vinnumarkaði og hafa
jafnan rétt til menntunar. Jafnrétti
er þó ekki náð, það viðgengst að
kona, sem er jafnhæfur starfsmaður og karlmaður, fái lægri
laun, fyrir sama starf og virðast
karlar eiga meira upp á pallborðið
í stjórnendastöðum en karlar.
Undanfarið ár hef ég, í góðum
hópi, velt því fyrir mér hver
staðan er í dag og hver baráttumálin verði næstu 100 árin. Við
veltum því jafnframt fyrir okkur
hvernig við getum bætt viðhorf
til jafnréttisbaráttunnar, bæði hjá
körlum og konum, ungum sem
öldnum, en kannanir hafa sýnt að

viðhorf ungs fólks til jafnréttisbaráttunnar fari versnandi. Það
er oft ekkert annað en viðhorf
sem ræður ákvörðunum, sem
kemur m.a. fram í könnun sem
var gerð þar sem ferilskrá var
send á fyrirtæki vegna umsóknar
um vinnu, það eina sem var ólíkt
í ferilskránum var nafn umsækjanda og þar með kyn, niðurstaðan
var sú að karlmaðurinn var í mun
fleiri tilvikum en konan talinn
geta ráðið við starfið.
Í tilefni af 100 ára kosningarafmæli kvenna blásum við til ráðstefnu þar sem við ætlum að leita
svara við því hvað stýri hugarfari
fólks til jafnréttisbaráttunnar og
hvernig hægt sé að hafa áhrif á
það. Við lítum til þess hverjir
græði á jafnréttisbaráttunni og þá
hvers vegna oft sé litið á jafnréttisbaráttuna sem einkamál einstakra
kvenna en ekki allra þeirra sem
jafnrétti hefur áhrif á.
Eins og Bríet þá viljum við
leggja lóð á vogarskálarnar, þau
þurfa ekki að vera jafn mörg og
Bríet lagði, en margt smátt gerir
eitt stórt. Fylgjum í kjölfar Bríetar
og tökum af skarið, verum kyndilberar nýrrar jafnréttisbaráttu - við
viljum alla bæði konur og karla.
Þórdís Sif Sigurðardóttir

AVS rannsóknasjóður í sjávarútvegi
auglýsir eftir umsóknum
AVS rannsóknasjóður hefur að markmiði að styrkja verkefni, sem stuðla að auknu verðmæti
íslensks sjávarfangs og styrkja samkeppnishæfni íslensks sjávarútvegs og fiskeldis. Sjóðurinn
auglýsir nú eftir umsóknum í verkefni með þetta að markmiði. Skilafrestur umsókna er til kl.
20, 1. desember 2015. Umsóknum ber að skila rafrænt á netfangið avs@byggdastofnun.is og
bréflega á póstfangið Byggðastofnun v/AVS rannsóknasjóður í sjávarútvegi, Ártorgi 1, 550
Sauðárkrókur. Vakin er athygli á því að umsóknum þarf bæði að skila rafrænt og bréflega.

Styrkir sem sjóðurinn veitir
falla undir tvo flokka:
a. Styrkir til rannsókna- og þróunarverkefna
Styrkir til afmarkaðra rannsókna- og/eða þróunarverkefna, sem falla að markmiðum sjóðsins. Veittur
er styrkur til eins árs í senn og skal í umsókn gera
grein fyrir verkþáttum og fjármögnun. Hver styrkur
getur numið allt að átta milljónum króna.
Hægt er að sækja um styrki til umfangsmeiri verkefna (framhaldsverkefna), sem unnin eru á lengri
tíma, eða allt að þremur árum, en sækja þarf um
styrk á hverju ári. Hafi verkefnið áður verið styrkt,
þarf að gera grein fyrir framvindu þess áður en
styrkumsókn er afgreidd.
b. Smá- eða forverkefni
Hægt er að sækja um styrki til smærri verkefna eða
til að undirbúa stærri verkefni á sviði rannsókna og/
eða þróunar. Styrkupphæð er allt að einni milljón
króna og skal verkefnið unnið innan tólf mánaða.

Um alla styrki gildir að framlag
sjóðsins má ekki fara fram
yfir 50% af heildarkostnaði og
sjóðurinn tekur ekki þátt í að
styrkja fjárfestingar.
Nánari upplýsingar og
umsóknarblað er að finna á
heimasíðu sjóðsins www.avs.is.

AVS rannsóknasjóður í sjávarútvegi
starfar á vegum atvinnuvega- og
nýsköpunarráðuneytisins.

AVS rannsóknasjóður í sjávarútvegi ∙ Ártorgi 1 ∙ 550 Sauðárkrókur ∙ sími 455 5400 ∙ www.avs.is
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Vélvirki/Bifvélavirki
á Ísafirði

Bifvélavirki/vélvirki óskast á verkstæði Vegagerðarinnar á Ísafirði. Um 100% starf er að ræða.
Starfssvið
•
Viðhald og lagfæringar á vinnuvélum
		
Vegagerðarinnar
•
Viðhald og lagfæringar á vegbúnaði,
		
m.a. veðurstöðvum og myndavélum
•
Ýmis vinna í starfsstöð
Menntunar- og hæfniskröfur
•
Bifvélavirki eða vélvirki
•
Reynsla af viðgerðum á vinnuvélum er
		
æskileg
•
Meirapróf bifreiðastjóra
•
Vinnuvélaréttindi eru æskileg
•
Þekking á rafmagni er æskileg
•
Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt
•
Góðir samstarfshæfileikar
Nánari upplýsingar um starfið veitir Pétur Ingi
Ásvaldsson í síma 522 1650

Vélamaður á Ísafirði
Starf vélamanns hjá þjónustustöðinni á Ísafirði
er laust til umsóknar. Um 100% starf er að ræða.
Starfssvið
•
Viðhald, þjónusta og nýbyggingar vega
		
á starfssvæði Vegagerðarinnar á Ísafirði
•
Ýmis vinna í starfsstöð á Ísafirði
Menntunar- og hæfniskröfur
•
Almennt grunnnám
•
Almenn ökuréttindi, meirapróf er æskilegt
•
Vinnuvélaréttindi
•
Reynsla af vegheflun er æskileg
•
Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt
•
Góðir samstarfshæfileikar
Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðmundur Björgvinsson 522 1661
Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum og í
samræmi við jafnréttisáætlun Vegagerðarinar eru konur með umbeðnar hæfniskröfur
sérstaklega hvattar til að sækja um starfið.
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi
ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur um störfin er til 19. október
2015. Umsóknir berist mannauðsstjóra Vegagerðarinnar netfang oth@vegagerdin.is. Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar
ásamt upplýsingum um menntun og hæfni
umsækjenda m.t.t þeirra hæfniskrafa sem
gerðar eru.
Öllum umsóknum verður svarað þegar
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
fimmtudagur 15. OKTÓBER 2015

Styðja við bakið á
krabbameinsgreindum og aðstandendum
Krabbameinsfélagið Sigurvon hefur verið starfandi frá 4.
nóvember 2001 en þá var það
endurvakið á grunni gamals
félags á Ísafirði sem hafði legið í
dvala um sinn. Á stofnfundinum
fyrir fjórtán árum var óskað
eftir nýjum nöfnum á félagið
og af mörgum tillögum varð
Sigurvon fyrir valinu. Þá var
einnig stækkuð starfsemin svo
félagið hefur í tæplega einn
og hálfan áratug sinnt öllum
norðanverðum Vestfjörðum og
Ströndum. Sigurður Ólafsson
hefur verið formaður Sigurvonar frá endurvakningu þess og er
hann studdur dyggilega af vel
mannaðri stjórn.
Fjölbreytt starf fer fram hjá
félaginu. Þungamiðja starfseminnar er að veita félagsmönnum
stuðning, bæði fjárhagslegan
og með ýmsum öðrum hætti,
og upplýsa krabbameinsveika
og aðstandendur þeirra um
réttindi þeirra. Veittir eru styrkir
til krabbameinsveikra og leigukostnaður greiddur fyrir þá
sem sækja meðferð í Reykjavík.
Mikill kostnaður felst í því
að þurfa að sækja sér læknismeðferð og líta forsvarsmenn
félagsins svo á að fólk eigi alveg
nóg með að berjast við sitt mein,
þó þeir þurfi ekki líka að hafa
áhyggjur af fjárhag eða að geta
ekki verið í húsnæði þar sem
þeir geta gengið út og inn eftir
þörfum, og þurfa ekki að vera
upp á aðra komnir.
Sigurvon nýtur mikillar vel
vildar meðal Vestfirðinga enda

gerir sá kærleikur og stuðningur
sem félaginu er sýndur því kleift
að styðja við þá sem veikjast
af krabbameini. Það væri ekki
hægt nema fyrir tilstuðlan alls
þess góða fólks sem gengur í
félagið og greiðir félagsgjöld
ásamt styrkjum frá fyrirtækjum
og einstaklingum. Sigurvon aflar
fjár til verkefna sinna eftir ýmsum
leiðum, en þar fara félagsgjöldin
fremst í flokki. Fjáröflunarleiðir
okkar eru annars fyrst og fremst
jólakortin og minningarspjöldin
sem eru víða til sölu.
Innan vébanda Sigurvonar
starfar stuðningshópurinn Vinir
í von. Hópurinn er með samverustundir annan hvern laugardag yfir vetrartímann þar sem
einstaklingar með krabbamein og
aðstandendur þeirra koma saman
og eiga góða stund.
Þá veitir félagið stuðningsviðtöl fyrir einstaklinga með krabbamein og fjölskyldur þeirra, þeim
að kostnaðarlausu. Þrautreyndur
hjúkrunarfræðingur í aðhlynningu krabbameinssjúkra sér um
viðtölin.
Sigurvon hefur jafnframt komið að söfnun fyrir ýmis konar
tækjum til að létta Heilbrigðisstofnun Vestfjarða að sinna
sínum sjúklingum. Einna hæst
stendur þar lyfjablöndunarskápur
til blöndunar á krabbameinslyfjum þar sem sífellt færist í aukana
að krabbameinssjúklingar fái
lyf í heimabyggð. Léttir það
óneitanlega róðurinn fyrir marga
að geta fengið lyfjameðferð í
heimabyggð í stað þess að fara

til höfuðborgarinnar í hvert
sinn. Þá var Sigurvon einnig í
fararbroddi söfnunar til að útbúa
herbergi á Fjórðungssjúkrahúsinu á Ísafirði þar sem fólk fær
lyfjagjöfina og gaf stóra upphæð
í söfnun til kaupa á nýju sneiðmyndatæki á sínum tíma.
Í samstarfi við Heilbrigðisstofnun Vestfjarða hefur félagið
einnig boðið upp á blettaskoðun
með reglulegu millibili til
margra ára.
Þjónustumiðstöð Sigurvonar
er opin þriðjudaga og fimmtudaga frá kl. 16–18. Þess fyrir
utan er unnt að ná á starfsmann
félagsins í síma 849 6560 og í
gegnum netfangið sigurvon@
snerpa.is. Þar er reynt eftir
fremsta megni að upplýsa fólk
og tekið á móti fyrirspurnum
og styrktarumsóknum. Faglegt
bakland þjónustumiðstöðvarinnar er Ráðgjafaþjónusta
Krabbameinsfélags Íslands sem
Sigurvon á í góðu samstarfi við.
Eru allir áhugasamir velkomnir að kíkja við á opnunartíma miðstöðvarinnar að
Pollgötu 4 á Ísafirði og fá upplýsingar um starfsemina. Við
bjóðum sérstaklega velkomna
nýja félagsmenn en þannig
leggja þeir starfi okkar lið. Þá
er einnig hægt að fylgjast með
starfsemi Sigurvonar og skoða
áhugaverðar myndir á síðu
okkar á samskiptamiðlinum
Facebook sem hægt er að finna
á slóðinni www.facebook.com/
sigurvon.
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Veiga Grétarsdóttir

Ég hélt ég væri
ein í heiminum
Veiga er fædd og uppalin á
Ísafirði, þar sem hún ólst upp
sem strákurinn Veigar. Hún er
dóttir Grétars Péturssonar og
Sólveigar Kristinsdóttur og ólst
hún upp næst yngst í fjögurra
systkina hópi. Hún segir æsku
sína hafa verið góða og hún hafi
gert allt það sem litlir strákar
gera, sennilega í meira mæli ef
eitthvað er.
Veiga er transkona. Hún er í
miðju kynleiðréttingarferli og er
sátt og glöð í dag, þó leiðin á þann
stað hafi ekki alltaf verið auðveld.
Blaðamaður Bæjarins besta settist niður með þessari hugrökku
konu er hún kom í heimsókn á
æskuslóðirnar á dögunum.
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Úr karli í konu
Hvernig er ferlið að fara úr því
að vera karlmaður í að vera kona?
Ég er í raun bara nýbyrjuð í
því. Í janúar í fyrra byrjaði ég
hjá sálfræðingi sem framkvæmdi
greiningu sem skilaði niðurstöðunni F64.0, sem þýðir að
einstaklingur er fæddur í röngum
líkama og vill láta leiðrétta það
með hormónameðferð og aðgerð.
Svo sendir hann tilvísun á norska
ríkisspítalann þar sem ég þarf
að vera greind upp á nýtt. Þar
er teymi sem samanstendur af
lækni, sálfræðingi, geðlækni og
hjúkrunarfræðingi. Ég þarf að
fara í viðtöl til þeirra allra og

þau þurfa að vera sammála um
að þetta sé það sem ég vil gera
og í framhaldi af því á ég að geta
hafið hormónameðferð.
Fyrsta skrefið er alltaf að lifa í
nýja kynhlutverkinu í minnst eitt
ár áður en maður getur byrjað á
hormónum, svo eftir það þarftu
að vera minnst eitt ár á lyfjunum
áður en farið er í stóru aðgerðina.
Ég byrjaði í þessu ferli með þeim
í mars á þessu ári og á von á að
fá greiningu frá þeim í kringum
áramótin. En það er þannig í dag
að flestir byrja hormónameðferð
á eigin vegum áður en þessu ferli
er lokið þar sem það tekur svo
langan tíma að fá greininguna
hjá ríkisspítalanum. Ég gerði það

í vetur til að flýta ferlinu. Ég býst
við að ég eigi að lágmarki eftir
eitt og hálft ár þar til kynleiðréttingarferli mínu lýkur.
Hvernig gengur?
Þetta er mikil vinna. Það eru
alls konar hlutir sem þarf að
gera, eins og að sækja um nýtt
nafn og öll skilríki þurfa að vera
endurnýjuð. Reyndar var nafnabreyting mín tiltölulega einföld.
Áður hét ég Grétar Veigar Grétarsson, ég byrjaði á því að sleppa
Grétars nafninu og svo var það
bara Veiga Grétarsdóttir og ég er
komin með nýtt vegabréf og nýtt
ökuskírteini. Nafnabreyting fer
almennt ekki í gegn hjá Þjóðskrá

Íslands fyrr en staðfesting liggur
fyrir frá Landlækni um að kyni
hafi verið breytt. Í Noregi er það
þannig að ég gat fengið nafnabreytingu án þess að vera búin
í aðgerðinni. Ég bara sótti um
nafnabreytingu hjá yfirvöldum
sem var samþykkt sem gerði
það að verkum að Þjóðskrá
Íslands þurfti að breyta nafninu
hjá sér því það gengur ekki upp
að ganga undir tveimur nöfnum.
Kynbreytingin sjálf kemur samt
ekki fyrr en eistun eru horfin, ég
held að það séu skilyrðin. Mér
skilst samt að það sé verið að
breyta þeim lögum núna og að
stór hópur fólks sé í málaferli við
sænska ríkið þar sem þetta hefur
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líka tíðkast.
Ég er að læra að lifa upp á nýtt
og ég get ekki sagt annað en það
gangi mjög vel fyrir utan að mér
finnst ég stundum í einskismanns
landi, að ég tilheyri ekki konum
hvað þá mönnum. Fólk hefur
sagt við mig að það geti ekki
litið á mig sem konu fyrr en ég
verð búin að fara í aðgerðina
sem getur alveg verið særandi.
Ég er búin að lifa sem kona
meira og minna allt síðastliðið
ár. Að undanskildum deginum
sem sonur minn fermdist í vor.
Þá fór ég í kirkjuna og veisluna
sem karlmaður í jakkafötum.”
Hvernig er haldið utan um ferlið af fagaðilunum? Færðu mikla
aðstoð við að fóta þig í nýju lífi?
Nei í rauninni ekki. Ég er ekki
farin að fá neina sérstaka aðstoð
hjá þeim ennþá þar sem greining
mín liggur ekki fyrir hjá þeim.
Sálfræðingurinn minn kom með
mér á síðasta fund hjá þeim, þar
sem það er mjög algengt að fólk
í minni stöðu, hætti hreinlega að
taka þátt í lífinu. Það hættir að
vinna og þorir ekki út á vinnumarkaðinn aftur og hættir að
fara í veislur og mannfögnuði.
Ég hef ekki þurft að eiga við það
þar sem ég hef nokkurn vegin
haldið daglegu lífi mínu í sömu
skorðum og áður og geri það sem
ég áður gerði.”

Kynleiðréttingarferlið
Hversu algengt er að fólk fari
í kynleiðréttingu?
Síðast þegar ég vissi voru að
meðaltali tveir til fjórir í kynleiðréttingarferli á Íslandi á ári en
núna eru þeir tæplega fimmtíu í
ferlinu. Í Noregi er 80% aukning

hjá 18 ára og yngri. Í Danmörku
voru framkvæmdar 1600 aðgerðir síðustu sex mánuði seinasta árs,
sem er rosalegt.
Fólk á öllum aldri er að fara í
kynleiðréttingarferli, það er ekki
bundið við eitthvað aldursskeið.
Ferlið er að hefjast fyrr og alltaf
að bætast við í yngsta hópnum
þar sem börnum er gert kleift að
hefja ferlið áður en kynþroskafimmtudagur 15. OKTÓBER 2015

hafa verið ansi þjáningarfullt
í upphafi og segir vaxmeðferð
ekkert mál í samanburði og segir
hún að sársaukanum megi líkja
við að bora í ódeyfðar tennur.
Einnig fer hún á tveggja vikna
fresti til talmeinafræðings, þar
sem röddin breytist ekki í hormónameðferðinni. Ný rödd, sem er
í raun nýr tónn í röddinni, er því
algjörlega fólgin í stífum raddæfingum. Hægt er að fara í aðgerð
til að láta stytta raddböndin, en
mun fleiri fara í raddþjálfun þar
sem hún þykir skila betri árangri.
Veiga segist afar glöð að vinna
í öllum þeim hávaða sem hún
gerir þar sem hún geti óspart gert
raddæfingar sem drukkna í látum
vélanna. Hún segir að ekkert
megi slaka á í æfingunum þar
sem bara þessa vikuna sem hún
hafi verið á ferðalagi hafi röddin
farið aftur í karlmannlegri átt en
hún var búin að ná.
Í Noregi borgar ríkið fyrir
lasermeðferðina og talmeina-

verið frá einni upp í þrjár. Yfirleitt
eru þær tvær. Sú þriðja er mest til
fíniseringa útlitslega. Eftir stóru
aðgerðina þar sem kynfærunum
er breytt þarf ég að vera rúmliggjandi í tíu daga og frá vinnu
í lágmarki mánuð.
Veiga segist þekkja marga
sem hafa verið og eru í kynleiðréttingarferli, en hún sæki
ekkert sérstaklega mikið í samfélag transfólks. Hún segir það
merkilegt við að hitta fólk í sömu
sporum að allir hafa sömu sögur
að segja og hafa farið í gegnum
svipaðar upplifanir. Ekki sé
mikið um transfólk í Drammen
og hafi hún aðeins kynnst einni
konu í sömu sporum í nágrenni
sínu. Sú hóf ferlið á eftir Veigu
en lýkur því mun fyrr þar sem
hún fer í aðgerðina á eigin vegum til Tælands. Samkvæmt því
sem ég veit eru þeir í Tælandi
bestir í aðgerðunum í dag. Þær
eru svo fullkomlega gerðar að
kvensjúkdómalæknar hafa ver-

fræðinginn, en væri Veiga í
kynleiðréttingarferli hér á landi
væri það einungis greitt að hluta.
Einnig mun norska ríkið borga
fyrir silikonbrjóstin þegar þar
að kemur en hér á landi þurfa
transkonur sjálfar að borga þá
aðgerð. Þó að kynleiðréttingaraðgerðin sjálf sé greidd af íslenska
ríkinu þá er þetta kostnaðarsamt
ferli hér á landi og talsvert
sem lendir á einstaklingunum
sjálfum.
Það var kalt í húsinu og blaðamaður náði í teppi fyrir Veigu
sem segist mun kulsæknari
eftir að hún hóf hormónameðferðina.
Það hefur margt breyst. Hormónarnir fara samt vel í mig. Þeir
sem umgangast mig segja að ég
sé rólegri en áður. Læknirinn
minn segir það eðlilegan fylgifisk
þess að testósterónið lækki í líkamanum. Ég finn að sjálfssögðu
líkamlegar breytingar og er í raun
að hefja kynþroskaskeið númer
tvö. Ég er bara eins og þrettán
ára stelpa, aum í brjóstunum
alla daga.

ið í vandræðum að sjá muninn
fyrst í stað.

aldri er náð. Það er að segja að
þau fá lyf sem hindra kynþroska
og geta svo valið sjálf þegar þau
ná sjálfræðisaldri.
Þá sleppa þau við hluti eins og
að fara í mútur og fá brjóst og
þessa hluti sem eru hluti af því
að verða kynþroska sem gerir það

að verkum að allt ferlið verður
miklu auðveldara.
Ef ég hefði náð því þá hefði
ég sloppið við hluti eins og að
fá adamseplið, skeggrót og hár á
líkamann. Allt sem er mikil vinna
að losna við núna.
Veiga er nú í lasermeðferð á
sex vikna fresti sem hún byrjaði
á fyrir rúmlega ári síðan til að láta
fjarlægja skeggrót, sem hún segir

Hvernig verður svo
aðgerðinni sjálfri háttað?
Það er misjafnt hvernig fólk
gerir þetta. Aðgerðirnar geta

Eitthvað öðruvísi
Það er algengt með transfólk að það ofleiki kynhlutverk
það sem það fæðist í. Margar
transkonur í Noregi til að mynda
eiga sögu um það að hafa áður
verið karlmaður í norska hernum.
Þegar ég fann þetta byrja að
plaga mig árið 2013 voru fyrstu
viðbrögð mín að skrá mig á
skotvopnanámskeið í Noregi. Ég
áttaði mig á að þetta var tilraun
mín til að bæla niður það sem
var að gerast með því að vera
enn meiri karlmaður.
Ég gerði mér alltaf grein fyrir
að ég væri öðruvísi og það vissi
ég líka sem barn. En ég er fædd
og uppalin á Ísafirði og ekki
hafði ég aðgang að interneti eða
neinum bókum um þetta mál. Ég
vissi ekki einu sinni að það væri
til nafn yfir þetta. Ég hélt ég væri
ein í heiminum. Ég vissi bara að
þetta væri eitthvað óeðlilegt og
að enginn mætti vita þetta. Ég
eignaðist stundum kvenmannsföt
og alltaf stoppaði ég mig og sagði
að þetta gengi ekki ef ég vildi lifa
eðlilegu fjölskyldulífi. Þannig að
ég hef haldið ófáar brennurnar í
gegnum tíðina.
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Þú hefur þá átt tímabil
sem klæðskiptingur?
Já ég var í því um tíma og
lenti í mörgu mis-skemmtilegu,
engu alvarlegu þó. Ég fann mig
samt ekki alveg í þessu hlutverki.
Þetta er oft mjög ýkt hér á Íslandi
og snýst um leður og drag. Ég
hins vegar klæddi mig oft bara
í gallabuxur. Það voru stundum
farnar sumarbústaðarferðir þar
sem tímanum var að mestu varið
í að skipta um föt og skipta svo
aftur um föt, allt talsvert flaming.
Ég var sú eina sem hafi mig bara
til heima og mætti í bústað. “
Hvenær áttaðirðu þú þig á
því að þú værir kona?
Við getum sagt að það séu tvö
ár síðan. Ég hef alla tíð afneitað
þessu og ýtt þessu í burtu. Árið
2013 sá ég mynd af mér og tók

eftir því að hárið á mér væri farið
að þynnast og ég fékk algjört
sjokk. Þá byrjaði þetta þegar ég
áttaði mig á að konur gætu ekki
verið með skalla. Ég lagðist í
djúpt þunglyndi og það varði í
nokkurn tíma.
Ég var alltaf afbrýðissöm útí
konur. Ég stúderaði þær mikið.
Ég man þegar stjúpdóttir mín var
að fara að fermast, þá voru hún og
mamma hennar á fullu að skoða
kjóla og ég var bara fúl á móti og
fannst alveg fáránlegt að það væri
svona mikið tilstand í kringum
barn. Ég fattaði svo að ég var bara
afbrýðissöm yfir að hún fengi að
velja sér kjóla en ekki ég.”
Kona á karlavinnustað
Veiga vinnur sem rennismiður
í olíuiðnaðinum í Drammen í
Noregi, en þar hefur hún unnið í

þrjú og hálft ár frá því hún flutti
til Noregs. Ekki eru margar konur
í þessum iðnaði og vinnustaðurinn að langmestu leiti skipaður
körlum, þar sem vinna um þrjátíu
karlmenn á verkstæðinu. Margir
grófir smiðju-karlar sem Veiga
segir hafa tekið breytingunum
á henni mjög vel og styðja
hana 100%. Hún situr oft og
prjónar við rennibekkinn og
vinnufélagarnir hafa komið og
beðið hana að prjóna fyrir sig
Maríusarpeysur.
Ég lét vita á vinnustaðnum
að ég væri að hefja þetta ferli
og smátt og smátt byrjaði ég að
breytast. Einn daginn púðraði ég
mig og annan dag kom ég með
ljóst naglalakk. Þetta gerðist
ekki á einni nóttu. Ég skalf á
beinunum þegar ég lét vita af
þessu, það voru ekki auðveld

Nauczyciel języka polskiego
Pólska – móðurmálskennari
Poszukujemy nauczyciela języka polskiego do szkoły podstawowej w
Isafjörður i Suðureyri. Jest to praca na niepełny etat, semestr wiosenny
2016. Wnioski należy przesyłać do 29 października na e-mail: raetur@
gmail.com. Bliższych informacji udziela Ólöf Bergmannsdóttir tel. 8446207, e-mail: olofberg@simnet.is.
Leitað er að móðurmálskennara í pólsku fyrir nemendur á grunnskólaaldri á Ísafirði og Suðureyri. Um er að ræða hlutastarf á vorönn
2016. Umsóknir má senda á netfangið raetur@gmail.com til 29. október.
Nánari upplýsingar veitir Ólöf Bergmannsdóttir s. 844-6207, netfang
olofberg@simnet.is.
Rætur -Związek osób zainteresowanych różnorodnością kulturową
Rætur, félag áhugafólks um menningarfjölbreytni

skref, en að undanskildum einum
verkstjóra sem nú er hættur, þá
hafa allir tekið mér mjög vel. Ég
hef líka fengið mikið hrós fyrir
að þora að koma út á vinnustað
sem mínum. Til marks um opinn
hug vinnufélaganna var í starfsmannapartýi á dögunum haldin
langstökkskeppni, þar sem þeir
tóku ekki annað í mál en Veiga
og tvær konur af skrifstofunni
kepptu í flokknum H.H. eða
high heels.
Veiga segir upplifun sína af
móttækileika fólks við kynleiðréttingum almennt góða. Það eru
tuttugu ár síðan Anna Kristjáns
fór í gegnum sitt ferli og ruddi
brautina. Hún á heiður skilinn
fyrir það. Ég hef oft heyrt fordóma í hennar garð á þessum
karlavinnustöðum sem ég hef
unnið á, sem gerði það að verkum
að ég bakkaði enn lengra inn í
skápinn minn.
Hvernig upplifir þú muninn á
því að vera kona í samfélaginu
og karlmaður?
Ég finn ekki mikinn mun
svona yfirleitt. Ég hef verið í
karlavinnum í mörg ár, ég var
hjá Póls-tækni og sprautuverkstæðinu hér á Ísafirði á árum
áður og í Slippnum og hef unnið
sem vélstjóri á sjó. Ég hef aðeins
fundið fyrir því ef ég fer til dæmis
og kaupi varahluti í bílinn, þá
fæ ég viðbrögð eins og þetta sé
eitthvað sem ég hafi ekki vit á.
Eins og konur eigi ekki að vita
þessa hluti, sem getur alveg gert

mig pirraða, með 25 ára reynslu
í þessum efnum.
Í nýju hlutverki
Veiga er stödd í fyrsta sinn
á æskuslóðunum á Ísafirði sem
kona. Hvernig ætli það sé?
Það er auðvitað aðeins horft.
Sumir þora að spyrja og aðrir
ekki. Mér finnst í mínum verkahring að svara eins skilmerkilega
og ég get þar sem fordómar eru
eins og við vitum komnir af
fáfræði.
Eftir fermingu sonarins í vor
breytti ég Fésbókarsíðunni minni
og það hrundu svoleiðis yfir mig
lækin og hamingjuóskirnar. Ég
hafði í nægu að snúast við að
svara því og öllum skilaboðunum
sem ég fékk í kjölfarið. Það hafa
mjög margir sent mér skilaboð og
hvatt mig til dáða.”
Engin ljót skilaboð eða fordómar?
Nei, í þeim efnum hef ég verið
minn versti óvinur. Allt mitt líf
hef ég gert öðrum upp fordóma,
sem hefur miklu meira snúist um
mig en það. Auðvitað geri ég mér
grein fyrir að það sem ég er að
gera fer út fyrir þægindaramma
margra. Ég get ekkert gert í því
nema halda áfram mínu striki og
láta þau eiga sig með það.”
Hvernig hefur fjölskyldan þín
tekið þessu?
Þau styðja mjög vel við bakið
á mér þó ég þykist viss um að
þetta hafi stundum verið erfitt

Fuglinn í fjörunni
Lýst er eftir fréttaritara
Lýst er eftir fréttaritara RUV
á Vestfjörðum. Síðast sást til
hennar á mynd sem fylgdi
örfrétt um ráðningu hennar
snemmsumars. Síðan hefur
ekkert til hennar spurst. Það er
satt að segja minna um fréttir
af Vestfjörðum í miðlum RUV
um þessar mundir en fyrir
umrædda ráðningu. Ef fuglinn
í fjörunni hefði ekki hitt hinn
nýja fréttaritara í eigin persónu
(fyrir margt löngu og ekki hér
fyrir vestan) teldi hann víst að
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um tölvugerða photoshop mynd
væri að ræða – líklega samsetta
úr hinum fjölmörgu fréttariturum höfuðborgarinnar. Barabing
barabúmm. Eitt stykki ljósmynd
af fréttaritara. Hendum henni í
loftið. En þessi manneskja er til.
Hún er það. Alveg satt.
Muniði eftir ofvirka fréttaritaranum á Suðurlandi? Gaurinn sem
var líklega látinn fara frá RUV
af því hann var OF duglegur, var
endalaust að koma með fréttir um
nákvæmlega ekki neitt. Samt ein-

hvern veginn dálítið fyndnar og
skemmtilegar. Kálfur sem elskaði
rabbabarasultu, bóndi sem naglalakkaði á sér táneglurnar, kór
ellilífeyrisþega á leið í söngferð
til Kúlúsúkk – bara Megasarlög
á efnisskránni? Muniði? Þessi
fréttaritari er kominn yfir á Stöð
2. Dælir út efni. Sást síðast í heitum potti að spjalla við eldhress
sunnlensk fermingarsystkini sín
um lífið og tilveruna. Ég væri
til í að fá svoleiðis manneskju
hingað vestur.

Fjórir ónafngreindir einstaklingar
skiptast á um að tjá sig í þessum dálki
Ég hef alltaf verið heilmikill
RUV-ari. Og hingað til hef ég reynt
að hemja fussið þegar sveitungar
mínir hér vestra tauta og tuða yfir
sinnu- og áhugaleysi þessa fjölmiðils allra landsmanna á okkar
landshluta og fólksins sem hér býr.
Ég hef varið RUV í huganum og
hugsað: látið nú ekki svona. Það er
fullt í gangi. Gísli dettur inn með
Landainnslög á tveggja mánaða
fresti, og svo er kannski bara ekkert
að frétta, þannig séð. En nú hefur
fuglinn í fjörunni sumsé áttað sig á

því að með kvaki sínu hefur hann
ekki einungis verið að blekkja
aðra, heldur sjálfan sig í leiðinni.
Mikið væri gaman ef þau sem
hafa með efnistök fyrir RUV
á Vestfjörðum að gera, myndu
reka af sér slyðruorðið, stykkju
fram og biðu góðan daginn.
Það er ekki seinna vænna. Það
er kominn vetur. Það er farið að
snjóa. Og Vestfirðingar sökkva
ofan í sófann og glápa geðveikt
mikið á sjónvarp alveg fram í lok
maí á næsta ári.
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fyrir þau, en þau leyfa mér að
vera nákvæmlega eins og ég er.
Börnin mín taka þessu afskaplega
vel. Dóttir mín er náttúrulega það
ung að hún þekkir varla neitt
annað og man lítið eftir gamla
manninum. Strákurinn minn hér
á Íslandi sem er fjórtán ára hefur
tekið þessu mjög vel og það hefur
komið mér svolítið á óvart vegna
aldurs hans. Hann gerir grín að
mér og spurði mig til dæmis
um daginn hvort ég ætlaði ekki
að fá mér bleikt hjól, þar sem
hann vildi komast yfir græna
fjallahjólið mitt. Ég held að allir
vinir hans viti af þessu og þetta
er einhvernvegin bara ekkert mál.
Ég á líka sextán ára stjúpdóttur
sem hefur tekið þessu mjög vel.
Kalla börnin þig enn pabba?
Já þau gera það. Ég og fyrrverandi konan mín erum aðeins farin
að ræða það hvort dóttir okkar
eigi að kalla mig annað en pabba.
Hún byrjar í skóla eftir tvö ár og
þetta gæti verið eitthvað sem hún
fyndi fyrir þá, en við höfum ekki
tekið neina ákvörðun um það.
Veiga segir æskufélagana líka
hafa tekið þessu vel.
Ég náttúrulega bý úti í Noregi
og ég held að það sé öðruvísi
fyrir fólk að meðtaka þetta svona
úr fjarlægð. Það er ekki með í
ferlinu þar sem þetta gerist smátt
og smátt. Ég hitti ég þau frekar
sjaldan, svo fyrir þeim er þá rosa
mikið búið að gerast síðan ég hitti
þau síðast. Flesta er ég að hitta
núna í annað sinn sem kona, en
suma hef ég ekki enn hitt eftir
að ferlið hófst, en það vita allir
af þessu.
Hvað fólk almennt snertir,
segir Veiga tvær spurningar vera
algengastar hvað ertu með á milli
lappanna og hvernig ætlar þú að
nota það? Svo vilji fólk oft vita
hvernig þessu hefur verið tekið

og hvernig ferlinu sé háttað.
Hvað hefur verið
erfðast í ferlinu?
Erfiðast var að missa konuna
sem ég elskaði mest af öllum
fyrir utan börnin mín og ég elska
hana enn. Það var langerfiðast.
Við erum rosalega góðir vinir
og eigum þessa yndislega stelpu
saman. Öll okkar samskipti og
samstarf ganga mjög vel en hún
vill ekki búa með mér lengur, sem
ég skil svo sem alveg, þó mér
finnist það ekki alltaf auðvelt.
Veiga og konan hans fyrrverandi
voru búin að vera í sambandi í
tæp sex ár þegar þau skildu.
Hvernig varð henni við?
Hún vissi af því að ég hafði
verið að klæða mig upp sem
konu áður, en ég hélt virkilega
að þetta væri eitthvað sem væri
bara búið í lífi mínu. Fyrstu árin
í sambandinu gengu vel, en svo
fór þetta af stað aftur.
Enginn hefur staðið eins vel
við bakið á mér og konan mín
fyrrverandi og hún hefur alltaf
sagt að þetta væri bara eitthvað sem ég yrði að gera. Það
þýði ekkert að berja hausnum
í steininn.
Veiga segist hlakka mikið til
þegar kynleiðréttingarferlinu
lýkur og hún geti farið að lifa til
fulls sem kona. Eins og að fara í
sund án vandræða. Ég get reyndar alveg farið í sund í dag þó það
sé svolítil vinna. Þar sem ég bý
eru sér búningsherbergi þar sem
ég hef fataskipti og fer svo bara
í sturtu í kvennaklefanum sem
hefur ekki verið neitt vandamál
jafnvel þó dóttir mín hafi kallað
„pabbi, pabbi“ segir Veiga og
brosir að tilhugsuninni. Markmið
mitt núna er að læra að lifa sátt
í þessu nýja hlutverki.
Veiga leggur mikið upp úr

Birna Lárusdóttir

Staða
Ég er fjölmiðlafræðingur
að mennt og hef mest unnið
í tengslum við það í gegnum
tíðina. Núna er ég í hlutastarfi
sem verkefnastjóri í Háskólasetri Vestfjarða og að vinna að
meistararitgerð í þýðingafræði
við HÍ svo eitthvað sé nefnt.

Ég hef alltaf látið mikið að mér
kveða í félagsmálum, fyrst á
menntaskólaárunum þegar ég
var í Menntaskólanum við Sund
og líka í háskólanáminu mínu í
Bandaríkjunum. Þegar ég flutti
hingað vestur fyrir meira en
tveimur áratugum fór ég svo á
bólakaf í pólitíkina, var þrjú kjör-
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heilbrigðum lífsstíl og að finna
vellíðan í daglegu lífi sínu.
Bara fyrir sex mánuðum síðan

sagði ég stöðugt við mig að ég
væri ekkert normal. Núna segi ég
að ég sé bara alveg jafn normal

og hver annar, bara fædd með
sjaldgæfan fæðingargalla – en
manneskja líkt og hver annar.

tímabil í bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar og um tíma varaþingmaður
fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Síðustu
árin hefur félagsmálatröllið í mér
fengið útrás í Körfuknattleiksfélagi Ísafjarðar en þar er ég
bæði í aðalstjórn og í Barna- og
unglingaráði ásamt flottu fólki.

það sem kemur börnunum mínum
vel og getur verið þeim til fyrirmyndar. Ég trúi því að það sem
er mér fyrir bestu sé þeim fyrir
bestu. Mér tekst ekki alltaf vel
upp í þessari viðleitni en ég reyni
eins og ég get.

hér fyrir vestan og víðar, sem eru
mér miklar fyrirmyndir – hver á
sinn hátt. Ef ég hugsa um konur
úr íslensku þjóðlífi þá koma
tvær strax upp í hugann: Vigdís Finnbogadóttir og Thelma
Ásdísardóttir. Það þarf ekki að
orðlengja af hverju.

Fyrirmynd
Mér finnst að fyrirmyndir geti
ekki bara verið af einu kyni.
Margir karlmenn hafa reynst
mér góðar fyrirmyndir og ég
hef viljað tileinka mér ýmislegt
úr smiðju þeirra. Börnin mín
eru mér líka fyrirmyndir, þau
eru alltaf að kenna mér eitthvað
nýtt og gott. En ef ég á einskorða
mig við konur þá kemur mamma
mín fyrst upp í hugann. Hún
var ótrúlega þrautseig kona;
glímdi við hindranir í lífinu sem
hefðu margan stoppað, en ekki
hana. Hún gaf mér megnið af
Hvati
Það kann að hljóma klisju- veganestinu mínu. Svo eru það
kennt en ég legg metnað minn í allar góðu vinkonur mínar, bæði
Hvaðan ber þig að
Ég er fædd og uppalin á reykvísku malbiki –nánar tiltekið á
Háaleitisbrautinni. Það blundaði
samt alltaf í mér löngun til að
prófa að búa utan borgarinnar.
Þegar tækifærið bauðst að loknu
Ameríkunáminu (fékk fréttamannsstarf á RÚV á Ísafirði
fyrir 23 árum) stökk ég á það og
sé ekki eftir því. Ætlaði reyndar
bara að vera í eitt ár, eins og svo
margir, en hér er ég enn.

Æskudraumur
Líkt og með svo ótalmargar
kynsystur mínar sá ég fóstru- og
flugfreyjustörfin í einhverjum
ljóma í æsku, merkilegt nokk.
Ljóminn dofnaði þó fljótt, ekki
síst af flugfreyjunni því ég er
alltaf svo flugveik. Sem barn
og unglingur hafði ég engar
háfleygar hugmyndir um betri
heim, vildi auðvitað frið á jörð
og allt það en ég þoldi hinsvegar
aldrei ef einhverjir níddust á
minnimáttar – og þoli það ekki
enn í dag. Það má svo sannarlega
yfirfæra það óþol á ýmislegt í
heimsmynd nútímans.
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Krossgátan
KEILA

SAMKVÆMI JÖTUNN

DÝRAHLJÓÐ

ORG

EYÐILEGGJA

REYKSÚLA
ÓREIÐA

Sportið í beinni...

fimmtudagur 15. október
21:00 Golf - PGA Tour
föstudagur 16. október
19:00 Stjarnan - KR
21:00 Golf - PGA Tour
22:00 Körfuboltakvöld
laugardagur 17. október
11:35 Tott. Hotspur - Liverpool
13:10 Vezsprem - Kiel
13:50 Chelsea - Aston Villa
13:50 Southampt. - Leicester C.
13:50 WBA - Sunderland
13:50 Man City - AFC Bournem.
13:50 Crystal Pal. - West Ham
13:55 Real Madrid - Levante
15:55 Kielce - Barcelona
16:20 Watford - Arsenal
16:25 Grindavík – Valur
18:25 Barcelona - Rayo Vallec.
18:40 Torino - AC Milan
21:00 Golf - PGA Tour
01:00 Box: Golovkin - Lemieux
sunnudagur 18. október
12:55 Hellas Verona - Udinese
12:55 Napoli - Fiorentina
14:50 Newcastle - Norwich
18:40 Intern. - Juventus
20:00 GBP - SD Chargers
21:00 Golf - PGA Tour
04:50 Moto GP - Ástralía
mánudagur 19. október
18:50 Swansea - Stoke City
19:00 Keflavík - Haukar
21:00 Messan
23:00 Körfuboltakvöld
þriðjudagur 20. október
18:15 Meistaradeildarkvöld
18:30 Arsenal - B. München
18:30 B. Leverkusen - Roma
18:30 Dynamo Kiev - Chelsea
18:30 BATE - Barcelona
miðvikudagur 21. október
18:15 Meistaradeildarkvöld
18:30 CSKA Moskva - ManUtd
(OPIN DAGSKRÁ)
18:30 Paris St. G. - R. Madrid
18:30 ManCity - Sevilla
18:30 Malmö - Shak. Donetsk
19:10 Haukar – Snæfell

Dagar Íslands

19. október 1965:
Fyrsta plata Hljómsveitar Ingimars Eydal kom út.
Á plötunni voru fjögur lög, þar
á meðal lagið Á sjó.

LÍMBAND

ÚTDRÁTTUR
TÍMABILS

STÍGANDI

GABBA

STJÖKUN

TVÖ
ÞÚSUND

MÁLMUR
SJÚKDÓMUR

UTANHÚSS

AUMA

SPRIKL

PÚNS
BOÐAFÖLL

VÍRUS
RUSL

GLOPPA

JURT

EI

TVEIR
EINS

PLANTA

GELT

SKÖMM

RJÚFA

ÞANGAÐ
TIL

MÁLEINING

ELDSNEYTI

PUÐ

BANKA

PILI

HINDRA

MÝKING
UMSÖGN

MÆLIEINING

BLÓM

MERGÐ
FUGL

HÓFDÝR

KYRRÐ

NÝNEMI

HLÝJA
GALDRAKVENDI

STANSA

FARFA

BERIST TIL
LÖGG

ÓNEYSLUHÆFUR

VONDUR

LUFSA

ENGINN

GAGN

HVÍLD

HREYKINN

FIMMTÍU
VÍGT
BORÐ

Helgarveðrið

Á föstudag og laugardag:
Suðvestanátt, víða 10-15 m/s.
Þokusúld eða dálítil rigning,
en þurrt og bjart á NA- og Alandi. Hiti 7 til 13 stig, hlýjast
NA-lands.
Á sunnudag:
Útlit fyrir hvassa suðvestanátt
með skúrum eða slydduéljum
SV- og V-til á landinu.
Kólnandi veður.
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Fimmtudagur 15. OKTÓBER 2015

Lausn á síðustu krossgátu
ÞRJÓSKAST

Þ
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T T
A U
A
T
G N A
I N N
BAND

BÓK

STREITA
SJÚKDÓMUR
HANDA

VANDRÆÐI

ÞVERSUM

ÞVENGUR

ÞVAGA

GOGG

GNÓTT

SOG
TVEIR
EINS
FLANA

DÝRKA

ÖTULL

Þ
R
Ö
N
G
S
T
R
Æ
T
I

V
E
S
E
N
RÁF
GERST

O
R
Ð
I
Ð

FLÝTIR
EKKI

MÓT

SKAPI

TEMUR

FARANDI

BAUN

BOLMAGN

ÓSKERT
ÁN

BÆTA VIÐ
REGLA

TALA

ÓNEFNDUR

GÆLUNAFN

LOFTTEGUND

FISKUR

BLÓM

V
I
L
L
I

E N G U
T
H R
A G
R
N ÆM I
R A Ð
S U M I
O R M
R
A G
T A
O
I Ð U R
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A
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R
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EINHVERJIR
FLEY

F
A
R
INNYFLI
DRYKKUR

K
A
K
Ó
FERMA
EINSÖNGUR

Í RÖÐ

SKAR

GÁLUR

Í RÖÐ

MÚTTA

FLOKKA

MYRKUR

GROBB

TÁLBEITA
MEGIN

ÖFUG RÖÐ
KVK.
SPENDÝR

NABBI
RÖLTA

FÚI

RÓL

HELDUR
BROTT

UPPHRÓPUN
ÆTÍÐ

STÓ

A
R
I
N
N
ÍLÁT

A
S
K
J
A

Himnarnir sýna
sitt fegursta andlit

Sudoku þrautir

Birtu er tekið að bregða
á landinu bláa og fetum
við öruggum skrefum inn
í skammdegið eins og vera
ber ár hvert. Himnarnir
hafa leikið við hvern sinn
fingur upp á síðkastið og
boðið okkur upp á úrval
veðra- og birtubrigða.
Norðurljósin hafa dansað
um himininn og stundum
hefur rignt sem hellt væri
úr fötu. Morgunbirtan í
vikunni hefur verið ægifögur eins og sjá má á
meðfylgjandi myndum úr
Súgandafirði og Önundarfirði.
Gamalt máltæki segir
„kvöldroðinn bætir og
segir satt, morgunroðinn
vætir og mígur í hatt“ og
segir sagan að sú forna spá
hafi oft gengið eftir, að
minnsta kosti gekk hún eftir á Suðureyri daginn sem
Valdimar Hreiðarsson tók
myndina úr Súgandafirði.
fimmtudagur 15. OKTÓBER 2015

Þjónustuauglýsingar
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islenska/sia.is FLU 74894 10/15

LANDSHORNA Á MILLI
ÍSAFIRÐI 26. OKT. KL. 20:00 ÍÞRÓTTAHÚSINU TORFNESI
SINFÓNÍUHLJÓMSVEIT ÍSLANDS flýgur með stórbrotna tónlist í
farteskinu; nýtt verk Daníels Bjarnasonar, ægifagran klarínettkonsert Mozarts
og stórbrotna sinfóníu Tsjajkovskíjs. Aðgangur er ókeypis og allir velkomnir.
EFNISSKRÁ:
Daníel Bjarnason Blow Bright
W. A. Mozart Klarínettkonsert
Pjotr Tsjajkovskíj Sinfónía nr. 4

ÍSAFIRÐI 26. okt. kl. 20:00
Íþróttahúsinu Torfnesi
AKUREYRI 27. okt. kl. 18:00
Menningarhúsinu Hofi

Stjórnandi: Daníel Bjarnason
Einleikari: Arngunnur Árnadóttir

EGILSSTÖÐUM 29. okt. kl. 18:00
Íþróttamiðstöðinni Tjarnarbraut

Nánari upplýsingar um tónleikana má finna á SINFONIA.IS

FLUGFÉLAG ÍSLANDS MÆLIR MEÐ hljómsveit allra landsmanna.
Við fljúgum með Sinfóníuhljómsveit Íslands í opinn faðm tónlistarunnenda
fyrir vestan, norðan og austan.

