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Fossavatnsgangan vekur athygli
Fossavatnsgangan, sem er
hluti af norrænu skíðagöngumótaröðinni FIS Nordic Ski
Marathon Cup, hefur vakið
mikla athygli erlendis og eru
skipuleggjendur göngunnar
farnir að búast við að fjöldi
þátttakenda muni margfaldast
í vor. Frá þessu var greint á
vef Skíðafélags Ísfirðinga.
Fossavatnsgangan er síðasta
mót mótaraðarinnar sem var
stofnuð af Alþjóðlega skíðasambandinu (FIS) í nóvember.
Mikið er skrifað um hana skrifað um mótaröðina í vefmiðlum

og að sögn er norski skíðaheimurinn orðinn vel meðvitaður um Fossavatnsgönguna.
Birst hefur grein í þýska vefmiðlinum www.xc-ski.de og
sænska miðlinum www.skidsport.com. FIS Nordic Ski
Marathon Cup samanstendur
fjórum norrænum skíðagöngumótum í Noregi, Finnlandi,
Svíþjóð og Íslandi.
Fossavatnsgangan var fyrst
þreytt árið 1935 og er hún elsta
skíðamót sem enn er haldið
hér á landi.
– thelma@bb.is

Út úr skugganum
og inn
í ljósið

Góður rekstur hjá
Súðavíkurhreppi
Farið var yfir fjárhagsáætlun
Súðavíkurhrepps og stofnana
hans fyrir árið 2006 á hreppsnefndarfundi í síðustu viku.
Þar kom fram að með áætluðum breytingum á fjárhagsáætlun fyrir árið 2006 eru tekjur
samstæðureiknings Súðavíkurhrepps áætlaðar tæplega 131
milljón og útgjöld rúmlega
129 milljónir.
Niðurstaða reksturs með
teknu tilliti til fjármagnsliða
og afskrifta er því jákvæð um
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1.373 þúsund. Áætlað er að
framkvæmt verði fyrir tæpar
22 milljónir á árinu 2006, og
fer það fé meðal annars í framkvæmdir við sjóvarnir á Langeyri og við Njarðarbraut,
gatnaframkvæmdir á Langeyri, viðhald skólahúsnæðis,
framkvæmdir við tjaldsvæði
og í hreinsunarátak í sveitarfélaginu. Framkvæmdir verða
fjármagnaðar með eigin fé
bæjarins.
– eirikur@bb.is
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– sjá viðtal í miðopnu við Bergrósu Hjálmarsdóttur sem ánetjaðist fíkniefnum ung að
aldri en hefur snúið við blaðinu. Einnig er rætt
við foreldra hennar og Einar Halldórsson,
fyrrv. alkóhólista sem hjálpar ungu fólki að
komast á rétta braut í lífinu

6.4.2017, 10:17
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Afrakstur haustsins sýndur í Edinborg
Myndlistarsýning var haldin
í menningarmiðstöðinni Edinborg á Ísafirði um helgina.
Sýnd voru verk 20 nemenda
Listaskóla Rögnvaldar Ólafs-

sonar. Listamennirnir eru frá
5-60 ára gamlir.
„Þetta gekk mjög vel og
mikið var um að fólk kom og
skoðaði, þó flestir hafi verið

Fartölvu stolið
úr ólæstri íbúð

Lögreglunni á Ísafirði
hefur verið tilkynnt um
þjófnað á fartölvu úr ólæstri
íbúð í Holtahverfi á Ísafirði.
Tölvan var af tegundinni
Toshiba Satellite. Talið er að
þjófnaðurinn hafi átt sér stað
aðfararnótt sunnudags fyrir
viku, en þá var íbúðin mannlaus. Þeir sem geta gefið upplýsingar um þjófnaðinn eru
vinsamlegast beðnir um að
hafa samband við lögregluna
á Ísafirði.
Aðfararnótt laugardags
þurfti lögreglan að hafa afskipti af tveimur unglingum

undir átján ára aldri sem voru
ölvaðir í miðbæ Ísafjarðar.
Þeim var ekið til síns heima
og foreldrum þeirra gert viðvart, auk þess sem tilkynning
um afskiptin var send skólaog fjölskylduskrifstofu.
Alls var tilkynnt um sjö
umferðaróhöpp í vikunni. Í
flestum tilvikum var um að
ræða minniháttar árekstra
þar sem ekið var á kyrrstæða
bíla. Í einu tilviki þurfti þó
að flytja ökumann á sjúkrahúsið á Ísafirði með minniháttar meiðsl.
– eirikur@bb.is

Margvísleg listaverk voru til sýnis í Edinborgarhúsinu um helgina.
aðstandendur nemendanna“, afmæli en hann var stofnaður Rögnvaldur m.a. Edinborgar- skólanum frá upphafi, m.a.
segir Margrét Gunnarsdóttir á 119. fæðingarafmæli Rögn- húsið sem hefur verið helsta hefur hann sinnt kennslu í
skólastjóri LRÓ. Listaskólinn valdar Ólafssonar, arkitekts, aðsetur listaskólans. Fjölbreytt myndlist, tónlist, dansi, og
fagnaði á dögunum 12 ára 5. desember 1993. Teiknaði námskeiðahald hefur verið hjá leiklist svo fátt eitt sé nefnt.

Mun lægri símakostnaður
Ísfirska netsímafyrirtækið
NetAFX hefur hafið sölu á
inneignarspjöldum fyrir einstaklinga og áskriftaþjónustu
fyrir fyrirtæki. Þjónusta NetAFX virkar þannig að hægt er
annað hvort að hringja úr tölvu
í síma, eða úr síma í síma með
aðstoð símaþjóns sem fyrirtækið útvegar.

Heilsugæslan á Ísafirði hvetur einstaklinga fædda á árunum 1981-1985 til að mæta í bólusetningu gegn hettusótt.

Einstaklingar fæddir 1981-1985

Bólusettir
gegn hettusótt
Sóttvarnalæknir hefur
mælst til þess að allir einstaklingar fæddir á árunum
1981 til 1985 verði bólusettir
gegn hettusótt. Í Farsóttafréttum sóttvarnalæknis
kemur fram að 73 einstaklingar hafa fengið staðfesta
hettusótt á tímabilinu maí
til nóvember 2005.
Síðastliðið haust var faraldurinn talinn vera á undan-

haldi en nú hefur komið í
ljós að hann er vaxandi ef
eitthvað er. Heilsugæslan á
Ísafirði hvetur alla einstaklinga sem fæddir eru 1981 til
og með 1985 til að láta bólusetja sig gegn hettusótt, að
því er fram kemur á heimasíðu stofnunarinnar, og er
bólusetningin þeim að kostnaðarlausu.
– eirikur@bb.is

„Við erum með heimsþekjandi net og getum komið
mönnum í símasamband út um
allan heim fyrir mun minna
verð en gengur og gerist. Menn
spara allt að 80% með því að
hringja í gegnum okkur“, segir
Jón Elíasson, framkvæmdastjóri NetAFX.
„Þessi tækni er orðin það
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kynslóðina. Þeir vöruðu einnig
menn við slæmum skilyrðum
til langferða vegna hláku.
Dansað var í kringum jólatréð og jólasöngvar sungnir.
Tréð var fengið hjá Skógræktarfélagi Ísafjarðar í Tungudal
í Skutulsfirði. Þá afhentu jóla-
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Kópavogi þar sem boðið er
upp á símtól og 10 dollara
inneignarspjald. Sami pakki
er væntanlegur til sölu í Netheimum á Ísafirði.
NetAFX er í eigu Sævars
Óla Hjörvarssonar, Jóns Elíassonar og Þórólfs Halldórssonar.
– halfdan@bb.is

„Ljúfmeti fyrir þá sem
unna góðum kveðskap“
Út er komin ljóðabókin
Milli fjalls og fjöru eftir Jón
Jens Kristjánsson, Ytri-Hjarðardal í Önundarfirði. Jón Jens
er héraðsskáld Önfirðinga og
tók við því hlutskipti af Guðmundi Inga Kristjánssyni á
Kirkjubóli í Bjarnardal sem
hafði um langt árabil ort sveitarannála, eins og kunnugt er,
en þegar Guðmundur Ingi var
kominn fast að níræðu fól hann
Jóni Jens að taka við af sér.
Það voru nokkrir önfirskir vinir Jóns sem beittu sér fyrir því
að skáldskapur hans kæmist á

prent og er afraksturinn af
þeim eftirrekstri þessi ljóðabók.
Í bókinni kennir margra forvitnilegra grasa, þar er ort um
jafn fjarlægar og kunnuglegar
persónur og Eirík Finn Greipsson á Flateyri og Osama bin
Laden, Finnboga Hermannsson hjá Svæðisútvarpinu og
Michael Jackson. Þá er ort um
íslenska pólitík, ástarvikuna í
Bolungarvík, hina íslensku útrás og Kárahnjúkavirkjun, auk
þess sem birtir eru þrír af hinum frægu Þorrabrögum sem

Ljósin tendruð á
jólatré Súðvíkinga
Ljósin voru tendruð á jólatré Súðvíkinga í gær og að
sögn Ómars Más Jónssonar
sveitarstjóra Súðavíkurhrepps heppnaðist athöfnin
ljómandi vel. Jólasveinarnir
Stekkjastaur og Giljagaur
litu við og glöddu yngstu

góð að hún jafnast á við venjulega símtækni og er í sumum
tilfellum jafnvel betri.“
Eins og er geta einstaklingar
eingöngu keypt fyrirframgreidd inneignarspjöld, en fyrirtækjum er boðið upp á
áskriftarþjónustu. NetAFX
hefur hafið sölu á símapökkum
í raftækjaversluninni Elko í

sveinarnir góðgæti úr pokum
sínum áður en þeir kvöddu
unga sem aldna Súðvíkinga.
Á meðfylgjandi mynd má
sjá þá sveina, Stekkjastaur og
Giljagaur heilsa upp á börnin í
Súðavík.
– thelma@bb.is
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Jón Jens Kristjánsson.
fluttir eru ár hvert á þorrablótinu í Mosvallahreppi hinum

gamla, en þeir voru einmitt
ein af skáldaskyldum Guðmundar Inga áður en Jón Jens
tók við af honum.
Jón Jens er með búskap í
Ytri-Hjarðardal ásamt konu
sinni, Kolbrúnu Guðbrandsdóttur frá Hækingsdal. Óhætt
er að taka undir þau orð á
baksíðu bókarinnar sem segja:
„Óháð tilefni eru bragir hans
og vísur ljúfmeti fyrir þá sem
unna góðum kveðskap, íslensku máli og græskulausu
gamni.“
– eirikur@bb.is
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Fundur um mögulega rannsóknastofnun á sviði jarðkerfisfræða var haldinn í Hömrum á mánudag.Það er Peter Weiss sem er í ræðustól.

Ísafjörður besti staðurinn fyrir rannsóknastofnun á sviði jarðkerfisfræða
Kynningarfundur sem haldinn var í Hömrum, sal Tónlistarskólans á Ísafirði á mánudag til að kanna forsendur fyrir
stofnun alþjóðlegrar rannsóknastofnunar á sviði jarðkerfisfræða á Ísafirði gekk vel
að sögn Peters Weiss, forstöðumanns Háskólaseturs á Vestfjörðum og fundarstjóra á
fundinum. „Haraldur Sigurðsson fjallaði þarna um hvað
málið er brýnt vísindalega séð
og hversu mikilvægt það væri
að Íslendingar taki þátt“, segir
Peter. „Þá kynnti Björgólfur
Thorsteinsson niðurstöður
skýrslu undirbúningshópsins,
sem eru í stuttu máli þær að
verðugt sé að ráðast í þetta
verkefni. Hér er um að ræða
stofnun sem tengir saman ýmis
fræðasvið, líkt og jarðfræði,
veðurfræði, haffræði og jöklafræði, undir nafninu jarðkerfisfræði eða „Earth System Sciences“.
„Mat undirbúningshópsins
er að ekki sé hægt að hefjast

Hátíð fer að
höndum ein

Kyrrðarstund við kertaljós og aðventustund
Kammerkórsins verður
haldin í Ísafjarðarkirkju
nk. sunnudagskvöld kl.
21:00.
Sem fyrr verða tendruð
kertaljós fyrir utan ljósalampa við orgelið á meðan
flutt verður hátíðleg tónlist. Stjórnandi Kammerkórsins er Guðrún Jónsdóttir og organisti er Hulda
Bragadóttir. Aðgangur er
ókeypis.
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handa með minna en átta
manns, svo hægt sé að mynda
kritískan massa sem gæti
staðið í samstarfi við sambærilegar stofnanir erlendis. Ætli
Ísland að gera sig marktækt á
alþjóðavísu eru átta starfsmenn algert lágmark, enda
þarf svona stofnun ekki bara
að geta starfað með stofnunum
innanlands heldur þarf hún að
vera nægilega stór til að vera
áhugaverður samstarfsaðili
fyrir erlenda aðila. Ef hér er
bara einn einstaklingur þá
nennir engin hinna erlendu
stofnanna að starfa með okkur,
og án þeirra getur reynst erfitt
að fá erlent rannsóknarfé til
verkefnisins“, segir Peter.
„Svo var lögð mikil áhersla
á að þetta verði vestfirsk og
ísfirsk stofnun, en ekki útibú
fyrir stofnun af höfuðborgarsvæðinu eða annars staðar.
Orðið útibú var ekki einu sinni
nefnt, heldur er ljóst að nú
erum við að ræða um sjálfstæða stofnun á Ísafirði. For-

vinnan hér var styrkt af Ísafjarðarbæ og forsætisráðuneytinu og nú hefur undirbúningshópurinn fengið frekari
styrk til að vinna að þessu
áfram. Næsta skrefið er þá að
vinna vísindaáætlun. Aðstæður hér fyrir vestan eru mjög
góðar til rannsókna af þessu
tagi og eiginlega hvergi sambærilegar að finna nema á austur-Grænlandi. Það helgast af
því að stutt er út á Grænlandssund þar sem má finna bæði
volgan ofansjávarstraum,
Golfstrauminn, og kaldavatnsstraum neðansjávar. Auk þess
er dálítill þröskuldur á Grænlandssundi, sem hjálpar til.
Það er mjög stutt á þessi mið
frá Ísafirði, sem er eiginlega
besti staðurinn fyrir þetta“.
Þá segir Peter að forsætisráðherra, sem var meðal fundargesta, hafi verið almennt jákvæður þó hann hafi ekki viljað gefa neitt uppi um tölur eða
tímasetningar. „Forsætisráðherra var á svæðinu og það

Guðni Geir Jóhannesson, formaður bæjarráðs Ísafjarðarbæjar, Halldór Halldórsson,
bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar og Halldór Ásgrímsson, forsætisráðherra.
gefur út af fyrir sig fyrirheit maður bæjarráðs Ísafjarðar- Björgólfur Thorsteinsson rekum að það geti orðið af þessu“. bæjar, Ólöf Guðný Valdimars- strarhagfræðingur og Halldór
Á fundinum komu fram dóttir arkitekt, dr. Haraldur Halldórsson bæjarstjóri ÍsaGuðni G. Jóhannesson, for- Sigurðsson eldfjallafræðingur, fjarðarbæjar. – eirikur@bb.is

Fjögur hús risin í
nýju hverfi á Skeiði
Fjögur hús eru nú risin í
hinu nýja Lundahverfi í landi
Tungu í Skutulsfirði og komnir
eru sökklar að því fimmta.
Húsin eru öll við Grenilund
og hefur þegar verið flutt inn í
tvö þeirra. Þá hafa borist umsóknir fyrir byggingu þriggja
húsa við Eikarlund, næstu götu
við hlið Grenilundar.
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„Götur eru tilbúnar við
Grenilund og í vor verður farið
í gatnaframkvæmdir og lagnavinnu við Eikarlund“, segir Jóhann Birkir Helgason, bæjartæknifræðingur Ísafjarðarbæjar. Næsta sumar kemur malbikunarflokkur til bæjarins og
verður gatan þá malbikuð.
Fimm íbúðagötur hafa þegar

verið deiliskipulagðar á Tunguskeiði auk stofnbrautarinnar
Tungubrautar. Þær eru Grenilundur, Eikarlundur, Asparlundur, Birkilundur og Furulundur.
Í þremur gatnanna er gert
ráð fyrir byggingu einbýlishúsa, en í tveimur er reiknað
með að rísi rað- og parhús.

Segja að hækka
þurfi laun verulega
Blaðinu hefur borist eftirfarandi yfirlýsing vegna nýs
kjarasamnings Eflingar og
Reykjavíkurborgar. Yfirlýsingin var samþykkt á fundi
Verkalýðsfélags Vestfirðinga á mánudag og send öllum sveitarstjórnum á landinu. Hún er svohljóðandi:
„Stjórn Verkalýðsfélags
Vestfirðinga fagnar þeirri
viðurkenningu á að lægstu
launataxtar í landinu þurfi

6.4.2017, 10:17

að hækka verulega, sem
kjarasamningur Eflingar og
Reykjavíkurborgar ber með
sér. Stjórnin skorar á sveitarstjórnarmenn á Vestfjörðum
að koma nú þegar til viðræðna við félagið um að
jafna laun okkar fólks og
þeirra sem vinna sambærileg störf í Reykjavík, eins
og félagið hefur þegar farið
fram á.“
– halfdan@bb.is
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Látum þau ekki
ein um ábyrgðina

Skjámynd: Stríðsátök úti í hinum stóra heimi, sveltandi fólk og
deyjandi börn, sem mæna brostnum augum inn í myndavélina. Andartaki síðar afmáir litskrúðug auglýsing um allt það sem við getum
ekki án verið yfir jólin eymdina og vonleysið úr huganum. Lífið
brosir við á ný.
Landið okkar er ekki lengur eyland sem tekur daga og vikur að
komast til og frá. Undirheimar götunnar þar sem einskis er svifist til
að fjölga fórnarlömbum eiturlyfja eru ekki lengur bara í útlandinu. Ef
til vill leynist slík hætta í götunni þar sem sum okkar búa, án þess að
við höfum hugmynd um. Ef til vill þess vegna finnst okkur allt vera
í lagi. Og hvers vegna skyldum við vera að velta okkur upp úr einhverjum vanda, sem við vitum ekki hver er, eða hverra? Eiga ekki
allir nóg með sig?
Heimildamyndarinnar Skuggabörn var beðið með mikilli eftirvæntingu; myndinni sem ætlað var að veita svokölluðu venjulegu
fólki innsýn í heim eiturlyfja, eymda, vonleysis og niðurlægingar;
nokkuð sem við dags daglega vitum ekkert af, það er að segja þau
okkar sem eru svo heppin að eiga enga ættingja eða vini sem þangað
hafa villst, en þrífst eigi að síður allt í kring og blómstrar aldrei betur
en nú að mati þeirra er til þekkja.
BB birtir í dag viðtal við stúlku sem þekkir heim eiturlyfjaneytandans af eigin raun; þetta miskunarlausa umhverfi þar sem engum er
eirt. Með þrautsegju og ást og umhyggju góðra foreldra og vina tókst
henni þrátt fyrir allt að vinna sig út úr þessu helvíti á jörð. Orð eru oft
innantóm. Og í þessu tilfelli eru þau það því þótt sterkt sé að orði
kveðið er reyndin sú að enginn, sem ekki hefur með einhverjum hætti
tengst svartnætti eiturlyfjanna, getur sett sig í spor þeirra sem hafa
brennt sig. Í blaðinu er einnig viðtal við foreldra stúlkunnar svo og
mann sem reyndist þeim öllum vinur í raun.
,,Vá, þvílík sæla sem ég upplifði. Ég snarbreyttist, úr feimnu, niðurbældu barni í að vera töff kona sem upplifði engar hindranir og
enga fjötra. Ég gat komist þangað sem ég vildi.“(Tilv.DV) Þannig
upplifði þrettán ára stúlka fyrstu kynnin af dópinu. Sælan varð
skammvinn. Framhaldið galt hún með næstu 15 árum ævinnar, fjötruð á klafa eiturlyfja þar sem, að hennar sögn, mektarmenn í þjóðfélaginu voru meðal þeirra sem keyptu sér eymd hennar til að svala
þörfum sínum.
Dópið flæðir á markaðnum. Meðan sölumenn dauðans vakta unglingana til að viðhalda og fjölga viðskiptavinum telja höfuðpaurarnir
blóðidrifna seðla bak við tjöldin. Hættan leynast á hverju götuhorni.
Á skólalóðinni. Unglingarnir eru hvergi óhultir. Freistingin er mikil.
Eina vörin er NEI. Eitt já er einu jái of mikið. Eftir það verður ekki
aftur snúið.
,,Látum ekki unglingana bera ábyrgð sem þeir ráða ekki við.“
Gerum þessi orð Jónu Benediktsdóttur, aðstoðarskólastjóra Grunnskólans á Ísafirði, að viðhorfi okkar allra.
s.h.

orðrétt af netinu

Bar sterkan vott
um gyðingahatur

Það fór óhugur um mig þegar ég las á „netinu“ í Jerúsalem, grein
í Morgunblaðinu eftir Svein Rúnar Hauksson lækni, þar sem hann
hvetur til fjársöfnunar fyrir Palestínumenn sem líða skort. Það er
fallegt og gott og ég veit að það eru margir sem líða þar. En greinin
bar einnig sterkan vott um Ísraels(gyðinga)hatur. Ég ætla ekki að
endursegja áróður og hatur í greininni. Ég vinn með fjölda palestínumanna í Ísrael og flestir þeirra eru múslimar, sem hafa allt aðra sýn
á Ísrael og gyðingum en Sveinn Rúnar Hauksson.
Mér finnst stundum að Íslenskir Palestínuvinir séu fjandsamlegri
í garð gyðinga og Ísraels en fjöldi Palestínumanna og Ísraelskra
araba sem vinna í Ísrael. Í sambandi við fjáröflun þessara „vina“
Palestínu fór ég að hugsa um allar þær hundruði milljóna dollara
sem sent var til Arafats og enginn veit hvað hefur orðið af!!!

zion.is – Ólafur Jóhannsson

Útgefandi: H-prent ehf., kt. 600690-1169, Sólgötu 9,
400 Ísafjörður, sími 456 4560, fax 456 4564 ·
Ritstjóri: Sigurjón J. Sigurðsson, sími 892 5362, bb@bb.is ·
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Sjö af átta útgerðum fá
byggðakvóta í Súðavík
Sjö af átta útgerðum sem
sóttu um byggðakvóta í Súðavík reyndust uppfylla skilyrði
samkvæmt úthlutunarreglum
hreppsins. Útgerðirnar átta
sóttu um fyrir tíu báta, en sú
sem var hafnað var með einn
bát. Súðavíkurhreppur fékk úthlutað 210 þorskígildistonnum

frá sjávarútvegsráðuneytinu
fyrir fiskveiðiárið 2005/2006
og auglýsti fyrir skemmstu
nýjar reglur um úthlutun
byggðakvóta og óskaði eftir
umsóknum vegna fiskveiðiársins 2005/2006.
Þeim 210 þorskígildistonnum sem hreppurinn fékk út-

hlutað frá sjávarútvegsráðuneytinu fyrir fiskveiðiárið
2005/2006 er skipt þannig að
113 þorskígildistonnum verður úthlutað til báta/skipa sem
orðið hafa fyrir skerðingu á
innfjarðarrækju, 47 þorskígildistonnum verður úthlutað
til báta/skipa með tilliti til út-

hlutaðra aflaheimilda fiskveiðiárið 2005/2006, 40 þorskígildistonnum verður úthlutað
með tilliti til landaðs afla í
Súðavík á fiskveiðiárinu 2004/
2005 og 10 þorskígildistonnum verður skipt á þá báta sem
leigðir verða til sjóstangaveiðiverkefnis sumarið 2006.

Frá hundahreinsun í áhaldahúsi Ísafjarðarbæjar.

Fjórðungur skráðra hunda í Ísafjarðarbæ ekki ormahreinsaðir
Árleg hundahreinsun héraðsdýralæknisins á Vestfjörðum fór fram í áhaldahúsinu á
Ísafirði í síðustu viku. Margt
var um hundinn, en á níunda
tug þeirra mættu til ormahreinsunar ásamt eigendum
sínum. „Þetta gekk mjög vel
en þó vantaði um 30 hunda,
fjórðung þeirra sem eru á skrá
hjá bænum. Ég vona að eigendur þeirra bregðist við sem
fyrst“, segir Sigríður I. Sigur-

jónsdóttir héraðsdýralæknir.
Hátt í 120 hundar eru skráðir í
bænum og er mikilvægt að
þeir séu allir hreinsaðir á sama
tíma til að minnka hættu á að
þeir smiti hvern annan. Þá segir Sigríður að ormar sé mjög
algengt vandamál.
„Sérstaklega eru hvolpar
auðvelt skotmark því ónæmiskerfi þeirra er vanþróaðra en
hjá fullorðnum hundum. Langbest er að allir hundar í bænum

séu hreinsaðir á sama tíma til
að reyna að rjúfa þennan vítahring að þeir smiti hvern annan, en smitið berst með saur“,
segir Sigríður.
„Þá fer skráðum hundum
fjölgandi, en auðvitað er það
skylda allra hundaeigenda að
skrá hunda sína eins og það á
að vera skylda þeirra að fara
með þá í ormahreinsun einu
sinni á ári“, segir Sigríður. Þeir
hundaeigendur sem ekki fóru

með hunda sína í hreinsun eiga
von á bréfi frá bænum þar sem
þeim er gefinn frestur til að
bregðast við.
Þess má geta að hundahald
er tæknilega séð bannað í Ísafjarðarbæ en bæjarstjórn veitir
undanþágur með ákveðnum
skilyrðum. Því eru hundar
skráðir og fyrir þá skráningu
er greitt skráningargjald þar
sem innifalin er trygging og
hundahreinsun. – thelma@bb.is

Gamla apótekið, menningarmiðstöð ungs fólks á Ísafirði

Desemberdagskrá til að
stytta biðina fram að jólum
Fjölbreytt jóladagskrá verður í boði í kaffi- og menningarhúsinu Gamla apótekinu á
Ísafirði fram að jólum. Á
föstudag verður boðið upp á
jólaföndur og á laugardag
verður boðið upp á jólamyndir

sem eiga að hjálpa fólki að
komast í jólaskap. Á mánudag
í næstu viku verður lesið upp
úr nýjum jólabókum og verður
upplestrinum fram haldið á
miðvikudag.
Þriðjudaginn 20. desember

6.4.2017, 10:17

fer fram jólakonfektgerð í
Gamla apótekinu. Á Þorláksmessu verður opið frá kl. 14
og er fólki boðið að kíkja inn
og fá smá frí frá jólastressinu.
Það má því með sanni segja
að allir ættu að geta fundið sér

eitthvað við hæfi í Gamla apótekinu.
Þess má geta að boðið var
upp á lærdómsaðstöðu í húsinu
meðan menntskælingar þreyttu próf og var aðsóknin betri
en menn þorðu að vona.
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Héraðsdómur Vestfjarða plástraður
Á annan tug kvenna og karla
komu saman og settu plástra á
Héraðsdóm Vestfjarða á Ísafirði í síðustu viku til að vekja
athygli vanheilsu réttarkerfisins á Íslandi með táknrænum
hætti.
Tiltækið var liður í 16 daga
átaki gegn kynbundnu ofbeldi
sem nú stendur yfir. Yfirskrift
átaksins er „Heilsa kvenna,
heilsa mannkyns; stöðvum ofbeldið“. 25 samtök og stofnanir standa að átakinu hér á
landi. Aðstandendur þess
segja að kynbundið ofbeldi sé
stórt vandamál á Íslandi og
ein versta birtingarmynd kyn-

jamisréttis.
„Ljóst er að réttarkerfið,
sem á að vernda og koma fram
réttlæti, er veikt og nauðsynlegt að það nái bata sem fyrst
svo að það þjóni öllum; konum, börnum og körlum“, segir
í tilkynningu. Alþjóðlegt átak
hófst 25. nóvember sem er alþjóðlegur baráttudagur gegn
kynbundnu ofbeldi og stóð til
10. desember, hins alþjóðlega
mannréttindadags.
Dagsetningin var valin til
að tengja á táknrænan hátt
kynbundið ofbeldi og mannréttindi.
– thelma@bb.is

Fólki þykir réttarkerfið veikt og segir nauðsynlegt að það nái bata sem fyrst svo að það þjóni öllum; konum, börnum og körlum.

Vann sólarlandaferð fyrir tvo

Ungir ballettdansarar
glöddu sjúklinga á FSÍ
Ballettsýning fór fram á Fjórðungssjúkrahúsinu á
Ísafirði á miðvikudag í síðustu viku. Komu þar fram
nemendur í Listaskóla Rögnvalds Ólafssonar. „Þetta
var ofsalega gaman. Sýningin var fyrst og fremst haldin
til að stytta langlegusjúklingunum stundir þó að hún
hafi að sjálfsögðu verið fyrir alla“, segir Margrét Gunnarsdóttir, skólastjóri Listaskólans.
– thelma@bb.is

Þökkum öllum sem sýndu okkur
samúð og hlýhug við andlát og útför

Kristins Jóns Leví Jónssonar
frá Ísafirði

Guð blessi ykkur öll.
Anna Sigríður Kristinsdóttir
Ragnhildur Guðný Flyger Henning Beck Flyger
Matthías Kristinsson Björk Gunnarsdóttir
Sigríður Júlíana Kristinsdóttir Jens Andrés Guðmundsson
Bjarney Kristinsdóttir Vatne Øystein Vatne
Guðmundur Kr. Kristinsson Elsa Jóna Sveinsdóttir
afabörn og langafabörn

Ragnheiður Halla Ingadóttir
á Þingeyri hlaut sólarlandaferð
fyrir tvo auk gjaldeyris þegar
dregið var úr lukkupotti sparisjóðanna. Leikurinn fór þannig
fram að þeir sem skráðu sig í
Vildarþjónustu sparisjóðanna
fyrir fyrsta október 2005 fóru
sjálfkrafa í lukkupottinn.
Angantýr V. Jónasson,
sparisjóðsstjóri hjá Sparisjóði
Vestfirðinga á Þingeyri, afhenti Ragnheiði vinninginn í
útibúi sjóðsins þar í bæ á dögunum. Auk sólarlandavinningsins voru dregnir út tveir
minni vinningar, borgarferðir
auk gjaldeyris. – eirikur@bb.is

Angantýr afhendir Ragnheiði ferðavinninginn.

Ingibjörg Einarsdóttir forstöðumaður Hvítasunnukirkjunnar Salem skrifar

Jólakaffiboð á annan í jólum
Ert þú einmana um jólin?
Býrð þú við einangrun, ertu
einstæðingur, einstæður faðir/
móðir, einstaklingur eða fjölskylda sem er einmana fjarri
stórfjölskyldunni, eða af öðrum ástæðum lítið eða ekkert
um jólaboð hjá þér/ykkur? Ef
þér/ykkur finnst þessi tilkynning á einhvern hátt tala til þín/
ykkar, þá langar okkur í Hvítasunnukirkjunni Salem, Fjarðarstræti 24, Ísafirði að bjóða
þér/ykkur að þiggja heimboð

okkar í jólakaffiboð á 2. í jólum, þann 26. desember nk. kl.
15-18.
Boðið verður upp á heimabakaðar tertur og smákökur,
heitt súkkulaði og fleira góðgæti. Spiluð verða jólalög,
spjallað auk þess sem boðið
verður upp á aðstöðu fyrir
börnin. Þá fá börn jafnt sem
fullorðnir smá pakka.
Við vitum að hér í bæ, eins
og annars staðar á landinu,
býr fólk við mjög misjafnar

aðstæður. Hugsanlega finnst
þér þú ekki eiga nógu fín föt,
átt erfitt með að drífa þig innan
um fólk eða býrð við einangrun af þeim sökum að þú átt
erfitt með að höndla hvers konar samskipti, einhvers konar
fötlun, geðræn vandamál,
neyslu áfengis eða vímuefna,
eða hvað annað sem getur hafa
valdið því að þú finnur fyrir
einangrun og þú hefur fjarlægst annað fólk. Það skiptir
ekki máli hver ástæðan er, þú/

þið eruð hjartanlega velkomin.
Það gæti verið gott að hafa
samband og boða komu þína/
ykkar, þannig að við höfum
einhverja hugmynd um hversu
mörg við verðum. Það er þó
ekki skilyrði að hafa bókað
komu sína. Hugsanlega veistu
ekki hvort þú treystir þér fyrr
en þennan sama dag og vertu
þá velkomin/n.
Með kveðju frá Salem,
Ingibjörg Einarsdóttir,
sími 896 4065.

kókosbollunum við. Setjið í
form. Saxið út í ávexti t.d.
vínber, banana, og jarðarber.
Brjótið makkarónur og setjið

út í ásamt makkarónukökunum. Bræðið rjómasúkkulaði
og notið til þess að skreyta
ásamt ávöxtum.

Ég skora á Jóhönnu Ólafsdóttur á Suðureyri að
verða næsti sælkeri vikunnar.

Sælkeri vikunnar · Íris Jónsdóttir á Ísafirði

Kjúklingaréttur og kókosbollubomba
Sælkeri vikunnar býður
að þessu sinni upp á einfaldan kjúklingarétt sem er bæði
hollur og bragðgóður. Íris
segir að svona léttur réttur
sé tilvalinn áður en fólk
leggst í veislumatinn yfir hátíðirnar. Einnig segir hún að
alger skylda sé að hafa hrísgrjón og salat með réttinum.
Í eftirrétt býður hún upp á
kókosbollubombu. Íris bendir á að ef sykurþörfin sé há
megi minnka rjómann í réttinum.

50.PM5

Einfaldur kjúklingaréttur
300-600 g skinn- og bein
laus kjúklingur
1 dós niðursoðnir tómatar
1 lítil dós ananas
1/3 flaska ólífuolía með
basil
Slatti af svörtum ólífum
1 laukur
1 tsk tómatpuré
Búið til kryddlög úr olíunni.
Saxið allt niður og setjið í olíuna. Látið kjúklinginn að síðustu í löginn og látið liggja

8

minnst 2 klst. Þerrið kjúklinginn og snöggsteikið á pönnu.
Setjið hann í eldfast mót og
hellið leginum yfir. Setjið að
lokum álpappír yfir og inn í
200°heitan ofn í 30-40 mín.
Kókosbollubomba
6-8 kókosbollur
1 peli rjómi
1 poki makkarónur
1 poki rúsínur
Ávextir að eigin vali.
Rjómasúkkulaði
Þeytið rjómann og blandið

6.4.2017, 10:17
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Smáaug
lýsingar
Smáauglýsingar

Helga Hausner, námsráðgjafi í grunnskólum Ísafjarðarbæjar skrifar

Til sölu eru snjóbrettastígvél
nr. 41 og brettabindingar fyrir
10-14 ára barn. Fæst allt á kr.
1.000. Uppl. gefur Helga í síma
456 2095 eða 845 0875.

Foreldranámskeið í Grunnskólanum á Ísafirði

Ungt par óskar eftir 3ja herb.
íbúð sem fyrst á Ísafirði. Erum
reyklaus og reglusöm. Uppl. í
síma 659 1628.

Í lok nóvember lauk námskeiðinu ,,Möguleikar foreldra
til að bregðast við vandamálum barna sinna” sem haldið
var fyrir foreldra barna í
Grunnskólanum á Ísafirði.
Vegna mikils áhuga var einungis boðið upp á það fyrir
foreldra barna í 1. til 4. bekk.
Námskeiðið hófst 28. september og sá ég, Helga Hausner,
námsráðgjafi í grunnskólum
Ísafjarðarbæjar, um það. Foreldrar hittust tíu sinnum og
fengu tækifæri til að vinna í
málefnum að eigin vali. Þau
komu með spurningar sem

Gömul eldavél sem er í góðu
lagi og aðeins þarf að tengja,
fæst gefins. Uppl. í síma 456
2095 eða 845 0875.
Til sölu er Volvo 740 GLE árg.
07/1988, ekinn 273 þús. km.
Verð kr. 180 þús. Í góðu standi.
Ný sumar- og vetrardekk. Þjónustubók. Upplýsingar í símum
456 7730 og 849 5738.
Ísfirðingar! Munið skötusölu
Kiwanis. Uppl. í síma 894 3518
og 893 1753.
Ég er að verða 11 ára og mig
vantar smá aukavinnu t.d. við
pössun. Get unnið alla daga
nema miðvikudag. Uppl. gefur
Aðalheiður í símum 895 7215
og 456 4326.
Óska eftir gömlu, gráu, Nintendo
tölvunni, ókeypis eða fyrir lítinn pening. Upplýsingar í síma
893 5191.
Til sölu er Carena barnakerra
og matarstóll. Upplýsingar í
síma 867 0429.
Til sölu er eins árs gamall Basset hundur. Þarf að komast á
gott heimili hjá fólki með reynslu af hundum. Upplýsingar gefur Sæunn í síma 892 2970.
Óska eftir að taka 2ja herb. íbúð
á leigu á eyrinni á Ísafirði. Uppl.
í síma 894 4612 eða 852 0680.
Óska eftir sófasetti eða hornsófa í þokkalegu standi. Uppl.
í síma 891 6381.
Til sölu er MMC Lancer GLXi
árg. 93, nýskoðaður, sumarog vetrardekk. Upplýsingar í
síma 456 4809.
Til leigu er 2ja herb. íbúð á eyrinni. Uppl. í síma 893 6274.
Til sölu er Apollo rafmagnsgítar og 30w Carlsbro magnari.
Eins árs gamalt og lítið notað.
Verð kr. 45 þús. Upplýsingar í
síma 865 6445.
Til sölu eru nýlegir skíðaklossar, stærð 23,5 cm, á kr. 3.000.
Uppl. í síma 456 4558.
Til sölu er sjónvarpsskápur á
kr. 17 þús. Uppl. í síma 456
4558.

Kirkjustarf
Hvítasunnukirkjan
Salem: Bænastund
kl. 16.30 á sunnudag.
Samkoma kl. 17:00.
Allir velkomnir.

þau vildu fá svör við og skipulagði ég námskeiðið út frá því.
Foreldrarnir ákváðu í byrjun
að taka virkan þátt í námskeiðinu, til að geta lært sem mest
og var hverju kvöldi skipt í
fræðsluhluta og lausnaleit
(vinna í því að finna svör við
spurningum). Spurningarnar
voru m. a. tengdar reiði, frekju
og skapbræði barna, rifildi
milli systkina, spurt var um
reglur og venjur á heimilinu,
heimanám, einelti og vanlíðan
barna og fræðslan fjallaði þess
vegna um samskipti, hlutverk
og uppeldismarkmið foreldra.

Foreldrunum fannst í byrjun
mjög erfitt að setja sig í spor
barna sinna til að geta veitt
þeim skilning og aðstoð. Þeim
létti mikið um leið og þau uppgötvuðu að þau þyrftu ekki að
hafa neina tilbúna skoðun á
málinu eða lausn þegar þau
byrja að tala við barnið. Mikilvægast er að skilja tilfinningar barnsins og fá að vita sem
mest um vandamálið og að
taka sér svolítinn tíma í það.
Um leið og fullorðnir skilja
vandann er hægt að aðstoða
barnið til að skilja hann einnig
og er þá oftast auðvelt að finna

Helga Hausner.

lausnir. Foreldrar á námskeiðinu fengu þjálfun í viðtalsaðferðum til að aðstoða börn sín
við að vinna sjálf úr vandamálum og með því öðlast þau
sjálfsþekkingu og geta tekið
ábyrgð. Skemmtilegt og létt
andrúmsloft hjálpaði til að
minnka stressið á meðan foreldrarnir léku barn og foreldri
og voru þau orðin býsna góð í
málamiðlunum í lok námskeiðsins og afraksturinn varð
mikill.
Helga Hausner, námsráðgjafi í grunnskólum
Ísafjarðarbæjar.

Kæra niðurstöðuna til úrskurðarnefndar skipulags- og byggingarmála
Niðurstaða byggingarnefndar Súðavíkurhrepps um fyrirhugaða byggingu vélageymslu
á Birnustöðum hefur verið
kærð til úrskurðarnefndar
skipulags- og byggingarmála.
Í bréfi sem undirritað er af
Ásdísi Sæmundsdóttur og
Guðrúnu V. Karlsdóttur segir
meðal annars:
„Samkomulag var gert við
þáverandi eigendur bújarðarinnar Birnustaða, um að þessari eign okkar fylgdi óheft aðgengi frá öllum áttum, ásamt
bílastæðum og snúningsplássi
fyrir bíla að sunnanverðu við
lóðina. Engar breytingar urðu
á samkomulagi þessu þótt eigendaskipti yrðu á jörðinni árið
1997 og var það að fullu virt í
búskapartíð nýs eiganda. Árið
2001 urðu aftur eigendaskipti
á jörðinni og réðust núverandi
eigendur brátt í girðingarframkvæmdir. Ekki hefði verið
nema gott eitt um það að segja,
ef þeir hefðu virt rétt okkar
varðandi þinglýst aðgengi og
áður umsaminn rétt á snúnings- og bílastæðum. Við nú-

verandi aðstæður eigum við
ekki annarra kosta völ en (að)
leggja bílum okkar í vegkantinn og gefur auga leið að snúningspláss er nánast ekkert,
engin leið að snúa bíl með
tjaldvagn eða ef fleiri en einn
bíll er á svæðinu.“
Þá kemur fram að ábúendur
jarðarinnar hafi ekkert samráð
haft við bréfritara, sem eiga
íbúðarhús á lóðinni og eignarlóð í kringum það, áður en
þeir réðust í áðurnefndar girðingarframkvæmdir. „Við teljum áðurnefnda girðingarframkvæmd með öllu óásættanlega, sömuleiðis umfjöllun
Byggingarfulltrúa, Byggingarnefndar og sveitarstjórnar
Súðavíkurhrepps, og förum
þess eindregið á leit að úrskurðarnefnd beiti sér fyrir því
að við endurheimtum möguleikann á þinglýstu aðgengi
að húsi og lóð ásamt umsömdu
snúningsplássi og bílastæðum“.
Margrét Karlsdóttir og Þóra
Karlsdóttir gerðu áður athugasemdir við fyrirhugaða bygg-

ingu vélageymslu á Birnustöðum í Ísafjarðardjúpi. Margrét
og Þóra eru eigendur einbýlishúss og lóðar á Birnustöðum,
ásamt Guðrúnu Karlsdóttur og
Ásdísar Sæmundsdóttur. Í
bréfi þeirra til byggingafulltrúa sagði meðal annars:
„Verði vélageymsla reist á
þeim grunni sem þegar hefur
verið tekinn, kæmi hún til með
að valda mjög verulegri útsýnisskerðingu í suðurátt frá einbýlishúsi okkar. Vélageymslan myndi óhjákvæmilega
varpa skugga á hús okkar og

Skrifstofa Súðavíkurhrepps.
lóð, ekki síst á trjágróður meðfram girðingu og á blómareit
sunnan við húsið. Stóraukin
hætta á mikilli snjósöfnun er
fyrirsjáanleg á sunnanverðri
lóð okkar. Mengun vegna hávaða, viðgerða og vélaumferðar myndi valda óþarfa ónæði
við okkar lóð, yrði vélageymslan byggð á fyrirhuguðum
stað. Framangreind atriði, auk
óþægilegrar nálægðar byggingar á þessum stað, myndi
hugsanlega rýra verðgildi einbýlishúss okkar á Birnustöðum“.

Einnig segir í bréfinu að þær
Margrét og Þóra telji að upplýsingar um byggingarefni
vélageymslunnar hafi verið
ófullnægjandi í grenndarkynningargögnum. Bréf þeirra var
lagt fyrir bygginganefnd Súðavíkurhrepps, sem taldi ekki
nægileg rök fyrir því að banna
byggingu vélageymslu, og var
sú bókun samþykkt samhljóða
í nefndinni, og svo aftur í sveitarstjórn. Hefur sú ákvörðun
nú verið kærð, eins og áður
kom fram.
– eirikur@bb.is

STAKKUR SKRIFAR

Í erli aðventunnar
Stakkur hefur
ritað vikulega pistla í
Bæjarins besta í mörg
ár. Skoðanir hans á
mönnum og málefnum hafa oft verið
umdeildar og vakið
umræður. Þær þurfa
alls ekki að fara
saman við skoðanir
útgefenda blaðsins.
Þrátt fyrir það bera
ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á
skrifum Stakks á
meðan hann notar
dulnefni sitt.
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Jólin nálgast og mörg okkar finna til vaxandi álags vegna þess að margt er
ógert og við viljum svo sannarlega ekki að jólahaldið misheppnist. Þá er
hollt að staldra aðeins við og velta því fyrir sér hvað væri hið versta sem
henti. Samkvæmt dagatalinu og marg sannaðri atburðarás mun aðfangadagur
renna upp laugardaginn 24. desember 2005. Því fær ekkert breytt og það
hefur ekki gefist vel að reyna að fresta jólahaldi. Spurningin er því sú hvort
við leggjum ekki of mikið upp úr því sem sést en of litla áherslu á sálarró
okkar í skammdeginu.
Alþingismenn eru farnir í jólaleyfi eftir að hafa lokið löggjafarstörfum
sínum á þessu ári er senn kveður. Margir gagnrýna langt leyfi þeirra. Það
verður ekki gert hér. Löngu er vitað að störf alþingismanna eru ekki vinna frá
klukkan níu til fimm. Þeirra er að setja okkur hinum rammann utan um samfélagsgerðina og þótt oft greini menn á virðist þetta starf alltaf taka einhvers
konar endi fyrir jól og sumarleyfi. Sjálfsagt eru þeir misjafnir þingmennirnir
og eiga að vera það. Alþingi er sagt á hátíðarstundum eiga að vera þversnið
þjóðarinnar. Gagnrýnendur Alþingis og þingmanna mættu gjarnan hafa það
í huga þegar þeir hrópa hæst um vinnubrögð og löng leyfi þingmanna.
Vissulega væri gott að eiga löng leyfi um jól og að sumrinu, en þá skulum
við líka muna að almennilegur alþingismaður er aldrei aðgerðarlaus. Til
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þess að halda tengslum við almenning, okkur kjósendur, þurfa þeir að hafa
tíma til heimsókna og símtala. Til okkar sækja þeir umboð sitt og vinna fyrir
okkur og því er þjóðinni nauðsyn að þingmenn séu í góðu sambandi við
hana. Sem betur fer virðast maraþonfundir Alþingis við gerð fjárlaga vera
liðin tíð. Fjárlög eru eilífðarvinna, sem snýst um það að nýta fjármuni okkar
skattgreiðenda sem allra best. Og víst er að sjónarmiðin eru mörg og mismunandi. Með betri menntun og upplýsingu þjóðarinnar ætti að vera auðveldara að vinna þennan grunn undir rekstur þjóðarbúsins.
Kannski væri hollara að taka sér leyfi um jól en að gefa gjafir af veraldlegum toga, en svona er nú lífið. Og vissulega eru jólin kærkomin efnahagslífinu. Það þykir sjálfsagt að verja miklu fé til jólagjafa og ganga margir
nærri sér í þeim efnum. En er fólk að kaupa eitthvað um jól, sem það myndi
ekki kaupa á öðrum tíma ef jólum væri ekki til að dreifa? Það er allsendis
óvíst og ekkert siðferðilega rangt við að gleðja sjálfan sig og aðra um jól.
Hitt er reyndar rétt að jólaboðskapurinn er ekki ætíð fyrirferðarmikill, en
óþarfi er að örvænta. Það er ekki víst að hann ætti neitt greiðari leið að hug
og hjarta nútímamanna þótt efnahagslega umgjörðin yrði skorin niður. En
við mættum samt ná meiri hugarró. En ekki verða sett lög um það efni.
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Önfirðingurinn Trausti
Bjarnason hefur samið jólalag
sem Idol-Stjarnan Hildur Vala
hefur gefið út. Lagið ber heitið
„Gleðileg jól“. Textann orti
systir Trausta, Ragnheiður
Bjarnadóttir. Systkinin sömdu
einnig sigurlag Dægurlagakeppni Sauðárkróks í vor sem
Aðalheiður Ólafsdóttir söng.
Hann segir að enn sem komið
er séu lagasmíðar áhugamál
en Trausti er eigandi verktakafyrirtækisins Afrek ehf. sem
meðal annars hefur unnið að
gerð Tungudalsvirkjunar.
„Við höfum undanfarin ár
eingöngu verið að vinna í
virkjunum bæði einkavirkjunum og stærri virkjunum út um
allt land. Hingað til hefur verið
nóg að gera en það er þannig
með verktakabransann eins og
margt annað að maður sér ekkert langt fram í tímann.“
– Hvernig kom það til að þú
samdir lag sem Idol-stjarnan
Hildur Vala Einarsdóttir syngur?
„ Það var þannig að ég var
með ákaflega fallegt lag í
höndunum og gat ekki hugsað
mér að setja það bara ofan í
skúffu. Ég hafði samband við
Hildi Völu þar sem ég þekki
dálítið til hennar og leyfði
henni að heyra lagið. Henni
leist vel á og var til í að syngja
það svo við kýldum á það. Ég
er mjög ánægður með að hún
skuli flytja það. Lagið fer
henni mjög vel og hún syngur
það ákaflega fallega. Lagið
samdi ég að mestu leyti í huganum, meðal annars hér fyrir
vestan í sumar. Þá var ekkert
ákveðið hvar það myndi enda
og það átti ekkert endilega að
vera jólalag. Þetta er eitt af
þeim lögum sem verða til
smám saman og jafnvel á löngum tíma. Yfirleitt er ég með
2-3 svona lög hálfkláruð í
kollinum hverju sinni í vinnslu. Svo eru önnur lög sem
detta inn á mjög stuttum tíma,
jafnvel bara nokkrum mínútum.
Þegar ég hafði ákveðið að
Gleðileg jól ætti að verða jólalag bað ég systur mína um að
semja texta við lagið. Hún er
snillingur í að yrkja texta og
gerir það á mjög stuttum tíma.
Þessi texti er sérstaklega vel
ortur. Ragnheiður hefur nokkrum sinnum samið texta fyrir
mig og þar á meðal textann
við lagið Glæður sem var valið
sigurlag Dægurlagakeppni
Sauðárkróks í vor. Þar var það
Heiða úr Idolinu sem söng.
Annars hef ég verið að semja
texta við nokkur lög sjálfur og
einnig hefur Magnús Þór Sigmundsson samið texta við
nokkur lög fyrir mig. En flest
af lögunum mínum eru óútgefin og bíða betri tíma.“
– Hefurðu lengi verið að
semja lög?
„Ég hef verið að semja undanfarin ár. Ég hef spilað á píanó frá barnæsku, en það var
bara fyrir nokkrum árum sem
að þessi heimur opnaðist fyrir
mér. Þá samdi ég mitt fyrsta
lag á einni kvöldstund. Það er
mjög fallegt lag sem endaði
seinna á plötunni Andartak
með Margréti Eir og heitir
„Flýg ég“. Eftir það samdi ég
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talsvert af lögum og þau komu
mörg jafnvel frekar ómeðvitað, þó ég væri ekkert að reyna
að semja. Núna upp á síðkastið
er ég þó farinn að semja á
skipulagðari hátt, enda kominn með dýpri skilning á tónlist
og farinn að heyra tónlist öðruvísi en áður og með miklu
meiri innsýn
– Hefurðu alltaf haft áhuga
fyrir tónlist?
„Bæði foreldrar mínir og
systkin eru mjög músikölsk
og ég hef alltaf haft mikinn
áhuga á tónlist. Ég vil nú samt
meina að ég hafi ekkert fæðst
með neinar sérstakar tónlistargáfur, en það sem ég fékk þó í
vöggugjöf var ákaflega næmt
tóneyra. Ragnheiður systir
segir að ég hafi verið farinn að
radda þjóðsönginn 5 ára gamall. Svo þegar ég byrjaði í
barnaskólanum í Holti þá var
það Ingólfur Steinsson skólastjóri, mikill músikant, sem
leyfði mér að æfa mig á rafmagnspíanóið sitt á hverjum
degi. Honum þótti ég hafa einhverja hæfileika og hvatti mig
áfram. Foreldrar mínir tóku
eftir þessum áhuga mínum,
svo það var keypt píanó á
heimilið og ég sendur í tónlistarskóla á Flateyri, þannig
að það varð ekki aftur snúið.
– Ertu mest að semja dægurlög, eða aðhyllistu aðrar tónlistarstefnur?
„Segja má að þetta sé alls
konar tónlist. Sum lög eru líka
þannig að það er hægt að laga
þau að alls konar stílum og þó
ég semji eitthvert lag á vissan
hátt má setja það í dansstíl eða
rólegan eftir því sem við á.
Önnur lög eru viðkvæmari og
þola bara einn stíl. Yfirleitt
eru þetta melódísk lög hjá mér
og oftar en ekki ballöður. Það
stafar kannski af því að ég er
píanisti, það er frekar að þeir
sem spila á gítar semji slagara.
Í raun og veru aðhyllist ég alla
melódíska tónlist, eina tónlistin sem mér líkar ekki er rapp
og amerísk popp-alþýðutónlist. Og klassísk nútímatónlist.
Ég er ekki það klár að ég skilji
hana “
– Nú ert þú tiltölulega nýbyrjaður að feta þín fyrstu spor
á tónlistarbrautinni og nú þegar hafa tvær Idol-stjörnur
sungið lögin þín er það ekki
ánægjuleg tilfinning?
„Jú, það er góð tilfinning
þegar lögin mín fara í góðar
hendur. En ég vil trúa því að
lögin fái gott brautargengi því
það sé eitthvað í þau spunnið.
Ég vona allavega að það sé
þessvegna. Annars er ekki
alltaf samasem-merki á milli
þess að lag sé gott og að það
slái í gegn. Hér er lítill markaður en ótrúlega mikið framboð af efni, og margir að gera
góða hluti.
Samt finnst mér skjóta
skökku við hve lítill hluti þessa
framboðs er frumsamið efni.
Flest lög sem gefin eru út í
dag eru hálfgert karókí, endurgerð eldri laga, oft lítið sem
ekkert breytt. Persónulega
finnst mér ólíkt metnaðarfyllra
þegar gefið er út frumsamið
efni.“
– Þú vaktir mikla athygli er
þú sást svífandi um á mótor-
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Semur melódísk
lög í frístundum
knúnum svifvæng hér vestra í
sumar.
„Já enn eitt áhugamálið,
paramotor heitir það. Vinur
minn kom mér á sporið en
hann var í þessu. Mig hefur
alltaf dreymt um að geta flogið
eins og fugl. Og þetta kemst
næst því. Þetta er mögnuð tilfinning og alveg ólýsanlegt.
Þetta er bara spurning um að
gera það sem mann dreymir
um, framkvæma í staðinn fyrir
að láta sig aðeins dreyma.
Þessi sportmennska sem oft
fylgir karlmönnum, véladella,
bíladella og þess háttar, ég segi
að þetta sé allt sama dellan.
Ég hef alltaf verið þannig að
ég vil prófa og upplifa sem
flest þótt ég sé ekki tilbúinn
að festa mig við neitt sport til
lífstíðar. Nú er það paramotorinn og ég verð að segja að
ekkert kemst í hálfkvisti við
hann. Að svífa eins og fuglinn
fram af björgum. Þetta er mjög
sérstök tilfinning.
– Er það þá kannski innblástur fyrir lagasmíðar að
fljúga
„Það er nefnilega ekki svo
galið, bæði þessi áhugamál
skapa mikla stemningu. Ég er
mjög hrifnæmur og ég nýti
mér það við lagasmíðar. Maður verður fyrir miklum hughrifum þegar maður svífur yfir
fjöll og dali og klárlega hjálpar
það til.“

–Er þetta ekki hættulegt
sport?
„Ég held það sé með það
eins og felst annað, ekkert mál
að drepa sig á því en líka ekkert
mál að gera þetta með nánast
100% öryggi ef maður tekur
enga sénsa. Þetta er náttúrlega
fallhlíf og þó það drepist á
mótornum þá svífur maður
bara til jarðar. Maður er því
ekki eins háður mótornum eins
og í öðrum flugfarartækjum.
Snúnast er að hafa sig á loft en
þegar maður er kominn á loft
er ekkert mál að fljúga. Þess
má geta að félagar mínir og ég
höfum nefnt farartækið TF
LAK af því að það er eins og
lak. Vinur minn sem kom mér
á sporið er hættur og ég er að
reyna fá hann aftur. Mun meira
öryggi í að fara fleiri saman
og þá getur maður líka farið
lengri ferðir.
Ég verð þó að viðurkenna
að það fer fiðringur um mann
ef maður er kominn í mikla
hæð og lendir kannski í ókyrrð
og vindi og á erfitt að átta sig
á hvort maður fari aftur á bak
eða áfram. Þetta er náttúrulega
ekki mikið mannvirki þessi
rella. Maður hangir bara í fallhlíf. Félögum mínum sumum
finnst þetta hálf óburðugt og
uppnefna flugfarið Lakið. Til
að halda smá virðingu gaf ég
því nafnið TF-LAK.
Þessi flugdella hefur nú eig-
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inlega lengri forsögu. Þetta
byrjaði heima í Önundarfirði
þegar ég var stráklingur. Ég
keypti mér venjulegan mótorlausan svifdreka og ætlaði mér
að fljúga. Sem betur fer þorði
ég ekki að fara fram af neinu
fjalli heldur æfði mig með að
hoppa fram af hólum og
börðum. Eftir margar tilraunir
og jafn margar brotlendingar
fór mér að leiðast þófið og
ákvað að leita nýrra leiða.
Lokatilraun mín til að hefja
mig á loft var á túninu á Þórustöðum. Ég ákvað að láta draga
mig á loft og batt 100 metra
langt baggaband aftan í bíl og
hinn endann í sjálfan mig og
fékk vin minn til að draga mig
á loft. Þegar ég var kominn
svo hátt að tími var kominn til
að losa spottann var hnúturinn
náttúrulega svo hertur að ég
náði ekki að losa mig. Svo
það varð enn ein brotlendingin. Þetta var allt mjög klaufalegt og ekki til fyrirmyndar.“
– Trausti er fæddur og uppalinn í Önundarfirði. Foreldrar
hans eru Bjarni Kristinssonar
og Sólveig Ingvarsdóttir frá
Ytri-Veðrará.
„Ég er úr Önundarfirði og
hef búið þar frá barnæsku, en
fluttist suður árið 2000. Það er
nú svo skrýtið að ég hef unnið
úti á landi síðan þá. Afrek,
fyrirtækið mitt, var stofnað á
Flateyri 1995 og verður því

10 ára núna í desember. Ég
var áður með Esso sjoppuna á
Flateyri fram að snjóflóði en
missti hana í því. Fljótlega eftir
flóðið ákvað ég að kaupa mér
gröfu og stofna verktakafyrirtæki með Ásgeiri Mikkaelssyni. Svo keypti ég hann út
þegar hann fluttist suður en
svo fylgdi ég í kjölfarið. Síðan
þá hefur fyrirtækið vaxið
nokkuð og dafnað.
Nú var Afrek að vinna á
Tungudalsvirkjun í sumar.
„Ég hef verið að vinna á þremur stöðum í sumar, á Snæfellsnesi, Ísafirði og Akureyri.
Það var mjög gott að koma
vestur. Fyrirtækið hefur að
undanförnu sérhæft sig í virkjunum. Það æxlaðist bara
þannig.
– Nú ert þú búinn að ná
ákveðnum árangri í lagasmíð,
fyrirtækið þitt á góðu róli og
þú finnur samt tíma fyrir
áhugamál, ertu ekki sáttur við
lífið?
„Jú, ég er mjög ánægður.
En þetta er nú allt samt bara
hismi og hégómi miðað við
það sem máli skiptir sem er
fjölskyldan mín. Ég er svo
heppinn að eiga frábæra konu
og fjögur yndisleg börn sem
veita mér alla þá lífsfyllingu
sem ég í raun þarf á að halda“,
segir Trausti Bjarnason, lagasmiður, vélaverktaki og dellukall.
– thelma@bb.is
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Slökkvilið Bolungarvíkur

Tónlistarskóli Bolungarvíkur

Stöðug fjölg- Hefur engan búnað til að
un nemenda bregðast við eiturefnaslysi

Stöðug fjölgun nemenda
hefur verið við Tónlistarskóla Bolungarvíkur að undanförnu og er nú svo komið
að sex nemendur eru á biðlista. „Er það alveg ný og
óvænt staða. Skólinn mun
gera sitt ýtrasta til að gefa
þessum nemendum kost á
tónlistarnámi í byrjun vorannar. Auk skólastjóra starfa
nú sjö kennarar við skólann
og í þeim hópi eru tveir
stundakennarar. Einn kennara skólans Elzbieta Kowalczyk er nú í fæðingarorlofi
og því var það mikið lán að
fá Soffíu Vagnsdóttur tónmenntakennara og fyrrverandi skólastjóra til að taka
að sér hluta af hennar verkefnum, m.a. kennslu yngri
tónfræðihópanna. Fáir kunna

þá list betur en einmitt
Sossa“, segir Kristinn Níelsson skólastjóri.
Nákvæmlega 80 nemendur eru nú skráðir í Tónlistarskóla Bolungarvíkur. Þeir
eru allir í reglulegu söngeða hljóðfæranámi og því
ekki taldir með þeir sem taka
þátt í starfi skólans á annan
hátt, t.d. í sönghópi, námskeiði eða tímabundnum
verkefnum. „Á haustönn
hefur áhersla verið lögð á að
styrkja fræðilegan grunn
nemenda, t.d. tónfræðikunnáttu og aðra þætti er tengjast
prófaundirbúningi. Á vorönn
hefjast svo reglulegar æfingar hljómsveita og samspilshópa með tilheyrandi fjöri
og tækifærum til að láta ljós
sitt skína. – halfdan@bb.is

Vilja halda í
markaðsfulltrúa
Atvinnumálaráð Bolungarvíkur telur brýnt að áframhald verði á ráðningu markaðsfulltrúa bæjarins, en hann
var ráðinn til fjögurra mánaða frá 1. september og rennur því ráðningasamningur
hans út 1. janúar.
Í bókun ráðsins segir:
„Mikil vinna og tími hins
nýja markaðsfulltrúa hefur
farið í að vinna að gerð
heimasíðu fyrir Bolungarvíkurkaupsstað og hafa þau

verkefni sem atvinnumálaráð taldi m.a. nauðsynlegt
að vinna að í markaðsmálum
fyrir kaupstaðinn setið á hakanum. Telur ráðið því brýnt
að áframhald verði á ráðningu markaðsfulltrúa í 6
mánuði til viðbótar. Ráðið
telur heppilegra að markaðsfulltrúi hafi aðsetur á bæjarskrifstofunni ef nokkur kostur er á. Atvinnumálaráð hefur þegar gert starfslýsingu
að starfinu.“– eirikur@bb.is

Sjálfstæðisfélögin í Ísafjarðarbæ

Prófkjör verður
haldið 11. febrúar
Sjálfstæðisfélögin í Ísafjarðarbæ hafa komið sér
saman um reglur vegna prófkjörs flokksins fyrir sveitarstjórnarkosninga komandi
vor. Prófkjörið verður haldið
þann 11. febrúar á næsta ári,
en framboðsfrestur rennur út
21. janúar.
Þeir eru kjörgengir sem
eru fullgildir meðlimir í sjálfstæðisfélögum Ísafjarðarbæjar, eru búsettir í sveitarfélaginu og hafa þar kosningarétt í komandi sveitarstjórnarkosningum. Þá er
þeim heimil þátttaka sem eru
fullgildir meðlimir sjálfstæðisfélaganna í Ísafjarðarbæ,
eru þar búsettir og hafa náð
16 ára aldri daginn sem prófkjörið fer fram. Þeim er
einnig heimil þátttaka sem
hafa kosningarétt í Ísafjarðarbæ í komandi kosningum
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og hafa fyrir lok kjörfundar
undirritað beiðni um inngöngu í eitthvert sjálfstæðisfélaganna í sveitarfélaginu.
Ákveðið var á fjölmennum fundi fulltrúaráðs sjálfstæðisfélaganna í Ísafjarðarbæ í lok október að halda
prófkjör fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar. Fyrir
síðustu sveitarstjórnarkosningar í Ísafjarðarbæ stilltu
Sjálfstæðismenn upp lista.
Boðað hafði verið til prófkjörs en fallið var frá því
vegna ónógrar þátttöku.
– eirikur@bb.is
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Enginn búnaður er hjá
slökkviliðinu á Bolungarvík
til að bregðast við eiturefnaslysi, að því er kemur fram í
skýrslu sem Ólafur Benediktsson slökkviliðsstjóri kynnti
fyrir bæjarráði Bolungarvíkur
á dögunum.
Þá kom einnig fram að hefðbundnar tryggingar ná hvorki
yfir slökkviliðsmenn né slökkviliðsbúnað þegar þeir vinna
við báta og skip sem eru á sjó
og ókostur sé að þurfa að sækja

um slíkar tryggingar í hvert
sinn sem vinna af þessu tagi er
innt af hendi. Fram kom hjá
Ólafi að brýnt væri að auka
öryggi varaaflsstöðvar Orkubús Vestfjarða, sem er á snjóflóðahættusvæði.
Þá lýsti Ólafur ánægju með
starf slökkviliðsmanna og
sagði þá hafa sinnt sínu starfi
af alúð og hafa fengið góðar
umsagnir í úttektum Brunamálastofnunar.
– eirikur@bb.is

Bolungarvík.

Ekki stendur til að auka vetrarþjónustu í stað áætlunarflugsins
Engar tillögur í þá átt að
auka vetrarþjónustu á vegum
milli norður- og suðursvæða
Vestfjarða hafa verið lagðar
fyrir samgönguráðuneytið, en
eins og kunnugt er leggst niðurgreitt áætlunarflug milli Ísafjarðar og Bíldudals af um áramót. Aðspurð um málið segir
Kristín Sigurbjörnsdóttir,

framkvæmdastjóri hjá Vegagerðinni, að vetrarþjónustan
sé í sífelldri endurskoðun og
tillögur að breytingum sem
þessum séu reglulega lagðar
fyrir ráðuneytið.
Engar tillögur um aukna
þjónustu á þessum vegum hafa
þó verið lagðar fram enn sem
komið er. „En menn eru vak-

andi fyrir þessu og þjónustan
er í sífelldri endurskoðun“,
segir Kristín. Segir hún að flug
milli staðanna tveggja hafi
verið afskaplega lítið nýtt og
því hafi verið ákveðið að hafa
flugleiðina ekki með í útboði
á niðurgreiddum flugleiðum
sem fram fór í sumar.
Niðurgreitt áætlunarflug

hófst milli Ísafjarðar og Bíldudals um síðustu mánaðamót,
en því lýkur um áramót. Eru
margir uggandi yfir því að ekki
standi til að láta meira fé í
opnun Hrafnseyrarheiðar og
Dynjandisheiðar í stað flugsins, en ekki þarf sérstaklega
harðan vetur til að þessar tvær
heiðar verði ófærar.

420 einkamál flutt á
Vestfjörðum árið 2004
Alls voru flutt 420 einkamál
á Vestfjörðum árið 2004.
Áttatíu og þrjú þeirra voru
einkamál flutt munnlega, en
337 voru svokölluð útivistarmál. Af þeim sem voru flutt
munnlega komu 41 þeirra fyrst
inn á árinu á meðan 42 voru
frá fyrri árum. Þá voru 32
þeirra afgreidd á árinu en 51

óafgreitt í árslok, og þýðir það
að heil 61% mála voru ekki
afgreidd en 39% fengu afgreiðslu.
Af útivistarmálunum komu
299 inn á árinu 2004, en 38
voru frá fyrri árum. 309 útivistarmál voru afgreidd, eða
92% allra útivistarmála, en 29
voru óafgreidd eða 8%. Þá hef-

ur einkamálum fjölgað um rétt
ríflega 100% frá árinu 1994,
en þá voru þau alls 209 á móti
420 einkamálum 2004. Munnlega fluttum einkamálum
fjölgaði um rétt tæplega 51%,
úr 55 í 83, en útivistarmálum
fjölgaði um 119%, eða úr 154
í 337.
– eirikur@bb.is

Þingmenn Norðvesturkjördæmis

Töluðu samtals í rúmlega 44 klukkustundir
Jón Bjarnason, þingmaður Vinstri-grænna, talaði lengst allra þingmanna
Norðvesturkjördæmis á
nýafstöðnu haustþingi. Jón
flutti 57 þingræður, gerði
91 sinnum athugasemd og
talaði alls í ellefu klukkustundir. Sigurjón Þórðarson, þingmaður Frjálslynda flokksins, flutti flestar þingræður, 79 talsins en
gerði þar að auki 43 sinnum athugasemd. Ræður
Sigurjóns voru þó töluvert
styttri en Jóns og var hann
alls í tæplega sex klukkustundir í pontu.

Jón Bjarnason, þingmaður
Vinstri-grænna talaði
lengst allra þingmanna
NV-kjördæmis á nýafstöðnu haustþingi.

Guðjón Arnar Kristjánsson formaður Frjálslyndra
talaði alls í hálfa tíundu
klukkustund á þingi. Einar
Kristinn Guðfinnsson,
sjávarútvegsráðherra og
þingmaður Sjálfstæðisflokks, talaði minnst allra
og eyddi einungis 51 mínútu í ræðuhöld. Samtals
töluðu þingmenn kjördæmisins í rúmlega 44
klukkustundir. Hér til
hliðar má sjá hversu lengi
hver þingmaður kjördæmisins talaði. Raðað er á
listann eftir fjölda þingræðna: – halfdan@bb.is

6.4.2017, 10:17

Sigurjón Þórðarson (F):
79 þingræður 299 mín.
43 aths. 60 mín.
Guðjón Arnar Kristjánsson (F):
60 þingræður 512 mín.
43 aths. 60 mín.
Jón Bjarnason (V):
57 þingræður 514 mín.
91 aths. 146 mín.
Jóhann Ársælsson (S):
36 þingræður 244 mín.
33 aths. 53 mín.
Anna Kristín Gunnarsdóttir (S):
28 þingræður 126 mín.
5 aths. 8 mín.
Sturla Böðvarsson (D):
24 þingræður 93 mín.
10 aths. 16 mín.
Einar Oddur Kristjánsson (D):
17 þingræður 144 mín.
62 aths. 97 mín.
Einar K. Guðfinnsson (D):
16 þingræður 51 mín.
0 aths. 0 mín.
Kristinn H. Gunnarsson (B):
13 þingræður 94 mín.
7 aths. 12 mín.
Magnús Stefánsson (B):
9 þingræður 85 mín.
38 aths. 33 mín.
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Út úr skugganum og
Bergrós Hjálmarsdóttir er fædd og uppalin
á Ísafirði til tíu ára aldurs, þegar hún fluttist
til Hafnarfjarðar ásamt foreldrum sínum og
systkinum. Í dag er hún sautján að vera
átján ára og hefur séð á langtum skuggalegri
dýpi en flestir jafnaldrar hennar. Tólf ára
gömul byrjaði hún að drekka, og skömmu
seinna var henni boðið að reykja hass. Og
hún þáði. Svo leið ekki á löngu þar til en hún
fór að nota kókaín, amfetamín og e-pillur, og
eiginlega flest sem hönd á festi. Í ágúst síðastliðnum sagði hún svo skilið við þennan
heim, eftir fjögurra ára neyslu, vonandi fyrir
fullt og allt. „Ég er frá Úlfsá,“ segir Bergrós.
„Sem er við hliðina á Góustöðum. Allir vinir
mínir héldu að ég yrði síðasta manneskjan til
að fara út í eitthvað svona rugl. Ég var í fullu
á fótbolta, á skíðum og í frjálsum íþróttum.
Ég átti ótrúlega góða æsku á Ísafirði, og
mæli með því að fólk ali upp börnin sín þar“.
– Hvernig lendir 12 ára
gömul íþróttastelpa í neyslu?
„Ég var í 7. bekk þegar ég
drakk fyrst og svo ári seinna, í
8. bekk var ég í partí og þar
var mér boðið að reykja kannabis. Þetta var það besta sem ég
hafði gert á ævinni. Ef eitthvað
er að marka kynni mín af unglingum þá prófa 80% af öllum
unglingum eiturlyf, og svona
50% nota þau svo meir, en
það eru ábyggilega 30% sem
prófa þetta en halda svo ekkert
áfram. Sem fíla þetta einfaldlega ekki. Ég þekki krakka
sem hafa byrjað í eiturlyfjaneyslu ellefu ára gamlir. Hann
er náttúrulega orðinn frekar
stór, vinahópurinn sem ég
þekki í neyslunni“.

Hassið orðið
frekar leiðinlegt
– Áttu einhverja vini sem
eru í neyslu þegar þú ert sjálf í
neyslu?
„Bara vinkonurnar í skólanum. Ein vinkona mín úr skólanum fór meira að segja í
neyslu með mér, hún elti mig
eiginlega, en ég vildi aldrei
nota með henni. Mér fannst
það óþægilegt“.
–Með hverjum varstu þá að
nota?
„Ég kynntist bara fólki, svo
kynntist ég öðru fólki í gegnum það fólk og svo alltaf bara
fleirum og fleirum. Ég drakk
áfengi og reykti kannabisefni
í næstum því ár og svo þegar
ég kom upp í 9. bekk var ég
búin að kynnast fullt af fólki í
neyslu sem var að nota sterkari
efni. Þá var hassið orðið frekar
leiðinlegt, þetta var orðið
þannig að ég reykti hass bara
til að gera eitthvað. Það var
hætt að virka fyrir mig eins og
það gerði fyrst og þá fór ég
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bara að nota eitthvað annað,
fór að taka nefið. Ég byrjaði
samt ekki á amfetamíni eins
og svo margir, heldur á kókaíni. Ég kynntist nefnilega fólki
sem notaði kókaín áður en ég
kynntist amfetamínneytendum. Vinir mínir í neyslunni
voru margir miklu eldri en ég,
ég kynntist tvítugum strákum
og kannski sautján ára stelpum. Fólk staðnar svo í þroska
þegar það er í neyslu að aldurinn skiptir ekki miklu máli.
Fyrst er þetta alveg gaman,
og rosalegt fjör í þessu. Ég
veit um eina stelpu sem er að
nota núna og henni finnst þetta
rosa töff og kúl og eitthvað.
Manni fannst þetta alltaf fyrst,
en þetta er það ekkert. Ég
áttaði mig ekkert á því fyrr en
í 10. bekk, þá var ég búin að
vera að nota í tvö ár og nú eru
liðin fjögur ár síðan ég byrjaði.
Í þessi tvö ár hef ég bara verið
að reyna að hætta á fullu.
Ég man að ég byrjaði að
segja að ég ætlaði aldrei að
drekka aftur strax þegar ég
var í 8. bekk. Þá var ég farin
að gera einhverja skandala af
mér og fara í blakkát og eitthvað. Ég byrjaði að strjúka að
heiman í áttunda bekk. Þá fór
ég bara í eitthvað partí og var
þar. Þar var ég stundum í tvoþrjá daga“.

50% líkur á að þú
deyir ef þú tekur
þessa töflu
„Ég notaði kókaín í einhvern
tíma, en svo fór ég að nota
amfetamín af því að það er
miklu ódýrara, það er svo dýrt
að kaupa sér kók. Ég notaði
amfetamín rosalega mikið á
tímabili en hætti því svo þegar
ég kynntist e-pillum. Svo
reykti ég alltaf hass með. Ég
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var eiginlega alltaf í öllu. Maður notar reyndar ekki e-pillur
dags daglega því maður er ekki
með sjálfum sér þegar maður
er á þeim. Þú getur ekki farið í
matarboð hjá mömmu þinni á
e-pillum, en þú getur það þó
þú hafir notað amfetamín eða
hass. Maður skelfur allur og
svitnar og fær hita á e-pillum.
Ef maður hefur tekið mikið þá
getur maður fengið allt upp í
41 stiga hita. En manni líður
samt vel. Það er ekki eins og
maður sé með hita eða beinverki, líkaminn bara ofhitnar.
Ef maður tekur of mikið þá
hitnar hann svo mikið að hann
tekur upp allan vökvann úr
líkamanum á manni. Þú verður
að drekka annars bara deyrðu.
Í fyrsta skipti sem ég tók epillu var sagt við mig: „Það
eru fimmtíu prósent líkur á að
þú deyir ef þú tekur þessa töflu.
Pældu bara aðeins í því áður
en þú tekur hana“. Mér var
sagt: „Ef þú poppar einu sinni
þá geturðu ekki hætt“. Og ég
hugsaði bara „yeah right“ og
tók hana bara. Þá sagði vinkona mín við mig að hún
skyldi gera þetta líka ef ég
myndi ekki deyja. Og þá fór
ég bara að hlæja. Ég tók pilluna
og ég dó ekki, heldur var þetta
þvert á móti það besta sem ég
hafði nokkurn tímann prófað.
Ég sagðist aldrei ætla að
drekka eða gera neitt annað
aftur, ekkert nema þetta. En
svo þegar ég hafði notað epillur í dálítinn tíma var ég
farin að poppa bæði föstudag
og laugardag og jafnvel þrisvar
í viku og þá var þetta farið að
vera svolítið ógeðslegt. Ég fór
kannski að sofa á hádegi. Svo
vaknaði maður um kvöldið og
hugsaði „Nei, æi, ég ætla ekki
að vera á niðurtúr í dag. Það er
laugardagur.“ Maður notaði
þetta til að hjálpa sér til að
losna við niðurtúrinn.“

Milliliður fyrir eiturlyfjainnflytjanda
„Það tekur rosalega á líkamann að nota e-pillur, maður er
alveg búinn á því á eftir. Niðurtúrinn er líka alveg ógeðslegur. Maður liggur bara
heima veikur þannig að maður
var kannski eiginlega aldrei
edrú. Ég notaði hass á virkum
dögum og amfetamín. Svo var
líka læknadópið. Og þá var
kannski eitthvað bara rétt að
manni og maður tók það bara
án þess að vita neitt hvað maður var að nota. Maður spyr
reyndar oftast“.
– Hvernig fjármagnaðirðu
neysluna?
„Maður stendur í því að selja
dóp og stela. Þeir sem eru mjög

langt leiddir stunda náttúrulega vændi en ég þekki engan
sem hefur gert það. En ég á
vini sem áttu kærustur sem
stunduðu vændi eftir að þau
hættu saman. Sjálfri hefur mér
aldrei einu sinni dottið í hug
að fara í vændi, enda finnst
mér það ógeðslegt. Svo kynnist maður fólki sem er kannski
að flytja inn og þá fær maður
dóp þar. Ég kynntist strák sem
var að flytja inn og lét mig fá
efni sem ég lét svo annað fólk
fá, svona eins og milliliður
svo hann myndi aldrei sjást.
Svo þekkti ég alveg slatta af
fólki í neyslu svo þetta var í
raun auðvelt og ég fékk borgað
fyrir þetta.
Ég var eiginlega aldrei í
neyslu í Hafnarfirði, eða voða
lítið. Vinir mínir í Hafnarfirði
voru kannski það sem maður
kallar djammfélagar, en neyslufélagarnir voru í miðbæ
Reykjavíkur og Breiðholtinu.
Svo er þetta alls staðar, Mosfellsbæ, Kjalarnesi, Akranesi,
Keflavík, Selfossi. Partíin
voru samt flest í bænum. Maður á neysluvini úti um allt,
meira að segja á Akureyri. En
samt engan á Ísafirði. Ég þekki
engan í neyslu á Ísafirði“.

Rekin úr meðferð
„Ég kláraði aldrei grunnskóla. Ég fer fyrst á Vog þegar
ég er fimmtán ára, í desember
og kom heim á aðfangadag.
Svo fer ég aftur í febrúar og þá
er ég einfaldlega búin á því.
Frá desember fram í enda febrúar keyrði ég mig algerlega
út. Þá gat ég bara ekki meir,
svo ég sagði mömmu að ég
væri komin í bullandi neyslu
og ég gæti þetta ekki lengur.
Mánuði seinna fór ég svo aftur,
þá vegna þess að Barnaverndarnefnd skipaði mér það. Ég
hafði verið tekin með efni í
bílnum og Barnaverndarnefnd
vildi að ég færi inn. Mamma
talaði við þau og það fór svo
að ég mátti ráða hvort ég færi
í langtímameðferð úti á landi
eða hvort ég færi inn á Árvelli,
sem heitir núna Götusmiðjan.
Ég valdi Götusmiðjuna, var
þar í smá tíma og reyndi bara
að láta reka mig. Mig langaði
ekkert að vera þarna inni“.
– Hvernig lætur maður reka
sig úr meðferð?
„Maður bara hlýðir ekki
reglunum. Maður á að vakna
á réttum tíma, vera kurteis og
góður, vinna húsverk, taka til
og eitthvað svona. Ef ég hefði
farið þarna inn viljandi, og ef
ég hefði viljað vera þarna, þá
hefði þetta getað verið það
skemmtilegasta sem ég hafði
gert. Það var heitur pottur þarna, og leikfimisalur og svona.
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Þetta er í raun bara eins og að
vera í heimavistarskóla nema
maður þarf aldrei að læra. Svo
fór ég að rífast við ráðgjafann
og þá var ég rekin. Ég vildi
ekkert vera þarna. Ég datt í
það stuttu eftir það.
Um sumarið fór ég svo til
Bandaríkjanna og var hjá systur mömmu. Það var ágætis
meðferð fyrir mig með dópið
en ég notaði miklu meira
áfengi í staðinn. Þar er reyndar
miklu meiri neysla en á Íslandi“.
– Kynnistu strax fólki þarna
úti sem er í neyslu?
„Fyrsta manneskjan sem ég
kynntist úti var í bullandi
neyslu. Ef ég er í neyslu þá
kynnist ég einfaldlega ekki
neinum fótboltastrákum. Þeir
hafa ekki neitt sem mig langar
í, hafa ekkert sem ég laðast
að. Þá laðast ég bara að fólki
sem er í neyslu. Núna er ég
búin að vera edrú í fjóra mánuði frá fíkniefnum og þrjá frá
áfengi, og þá þarf ég ekkert
lengur að tala við fólk í neyslu.
Mér líður miklu betur edrú“.

Átti ekki að vera
hægt að brjótast út
– Nú byrjar þú svona ung í
neyslu, og hefur kynnst mikið
af fólki á þínum unglingsárum
sem eru í neyslu. Er ekki mikið
af vinum sem þú þarft að skilja
eftir nú þegar þú hættir?
„Jú, ég skildi eftir alla sem
ég þekkti. En nú fékk ég líka
gömlu vinina aftur. Ég var eiginlega búin að glata öllum
gömlu vinum mínum, sem ég
átti áður en ég fór í neyslu.
Fjölskyldan var til dæmis hálfpartinn búin að loka á mig,
mér var ekki einu sinni treyst
til að vera ein heima í eitt
kvöld.
Ég eyðilagði jólin fyrir
mömmu og pabba síðast. Við
pabbi fórum að rífast alveg
heiftarlega og hann sagði mér
að koma mér í burtu. Ég misskildi hann og hélt hann vildi
bara aldrei sjá mig aftur. Ég
fór bara út, þetta var á jóladag
eða annan í jólum og svo
fannst ég bara daginn fyrir áramótin. Þá var ég búin að vera
vakandi allan tímann í tómu
rugli og bullandi neyslu. Ég
vissi ekki einu sinni að það
væru að koma áramót. Maður
verður svo ruglaður í neyslu.
Ég hugsaði ekki um það í eina
mínútu hvort að mamma og
pabbi hefðu áhyggjur. Það eina
sem ég hugsaði um var hvort
ég gæti reddað mér meira efni.
Svo náði löggan í mig og þá
var farið með mig á Stuðla í
neyðarvistun. Fimm tímum
eftir að ég kom inn þá brutum
við rúðu og hlupum út. Svo

kom ég heim einhvern tímann
í janúar, bara sjálf. Þetta áttu
að vera nýir og endurbættir
Stuðlar sem maður átti ekki
að geta losnað út af, við vorum
fyrsti hópurinn sem var þarna
inni eftir breytingarnar og við
brutumst út“.

Að frjósa úr kulda
villt úti í skurði
„Við vorum fjögur sem
sluppum út, en það var einn
eftir sem þorði ekki að fara.
Við vorum úti í snjónum í
nokkra klukkutíma að frjósa
úr kulda. Þá var löggan að
leita að okkur með hunda. Við
vorum bara ofan í einhverjum
skurði. Ég ætlaði að sýna þeim
leiðina sem voru með mér, en
þau voru utan af landi og rötuðu ekkert. Ég ætlaði að sýna
þeim leiðina í gegnum Grafarvoginn en ég var náttúrulega
ekkert alveg með viti, ég held
við höfum labbað svona einn
og hálfan hring í kringum
Grafarvoginn áður en við föttuðum hvert við ættum að fara.
Við vorum svona þrjá tíma
rammvillt.
Ég held það hafi liðið um
fjórir dagar áður en ég fór
heim, en tímaskynið er náttúrulega ekki alveg í lagi svo
ég get ekki verið viss. Ég held
ég hafi meira að segja misst af
afmælinu mínu, svona hálfpartinn, en ég á afmæli 6. janúar. Ég bara fattaði það ekki.
Maður verður alveg ruglaður.
Nú er ég búin að vera edrú í
fjóra mánuði og hausinn á mér
er enn mjög lengi að virka.
Það tekur mörg ár áður en þetta
lagast. Ég finn fyrir því að ég
er skýrari, en ég var líka orðin
þannig að það var ekki hægt
að tala við mig. Mamma tók
ekkert eftir því að ég væri á
kafi á dópi, ég náði að leyna
þessu fyrir öllum. Ég var eiginlega komin í leynineyslu og
skammaðist mín fyrir að vera
að neyta.
Það var orðinn svo mikill
vani að ég væri í neyslu að
það var aðallega ef ég kom
edrú heim sem mamma og
pabbi héldu að ég væri á einhverju. Þá voru þau alltaf rosalega skrítin við mig. Ég var
líka svo stressuð þegar ég var
edrú, var taugaveikluð og
brjáluð í skapinu. Mér fannst
eins og allir væru að horfa á
mig, allir væru að tala illa um
mig og allir væru á móti mér.
En þegar ég var búin að fá mér
kókaín þá varð ég bara róleg.
Dópið var eins og meðal við
geðveikinni. Svo þegar ég
núna orðin edrú og farin að
mæta á fundi og gera prógrammið þá hjálpar það til við
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um og inn í ljósið
að slökkva niður í hausnum á
mér. Samt er þetta aldrei gaman, ekki lengur, og verður það
aldrei aftur“.

Það er ekkert sem
stoppar mann
– Hvenær komstu síðast
vestur?
„Ég kom síðast til Ísafjarðar
um síðustu verslunarmannahelgi. Þá er ég enn í neyslu.
Amma og afi voru í útlöndum
og ég kom með kærastanum
mínum og mömmu og pabba.
Ég var bara eitthvað að veiða
og svona. Ég ætlaði til Eyja en
hætti við. Ég fór í fermingarveislur hjá frænkum mínum,
og fór á e-pilludjamm daginn
áður, mér var alveg sama. Það
er ekkert sem stoppar mann.
Kærastinn minn vissi ekki að
ég væri í neyslu, ég leyndi því
og hann var farinn að halda að
ég væri bara eitthvað geðveik.
Þegar hann kynntist mér þá
var ég undir áhrifum, og maður
er alveg eðlilegur þegar maður
er undir áhrifum, svo hann
vissi þetta aldrei. Ég var alltaf
frekar normal á kókaíni og amfetamíni. Hann kom með mér
á djammið og hélt ég væri
bara að drekka. Svo skildi
hann aldrei af hverju ég gat
drukkið svona mikið, en þegar
maður er að fá sér í nefið þá
getur maður drukkið miklu
meira magn. Allt í einu var ég
bara búin með fimmtán bjóra
og ekkert á leiðinni að drepast.
Það er ekkert eðlilegt. Svo getur maður vakað í marga daga,
eða bara þangað til dópið klárast. Ef maður vakir of lengi, í
svona sex daga, þá verði maður þannig geðveikur að maður
þurfi að fara á Klepp. Maður
tekur ekkert eftir þessari geðveiki þegar maður er undir
áhrifum.
Einu sinni fórum við saman
nokkrir vinir og vöktum saman. Ég vakti í einhverja níu
sólarhringa, og vinir mínir sem
voru með mér vöktu í sex. En
ég tók ekkert eftir þessari geðveiki, nema ef eitthvað kom
upp á, þá var ég alveg kolrugluð. Ég mundi ekki hvar ég var
að vinna eða neitt“.

Aldrei edrú
nema í mesta lagi
þrjá daga í röð
–Hvenær taka foreldrar þínir
fyrst eftir þessu?
„Það er líklega þegar ég er í
9. bekk. Þá var ég tekin í test
og það kom jákvætt. Þá sendu
þau mig út á land, og ég var
þar eitt sumar sem ég held að
hafi alveg gert mér gott nema
ég var bara á Blönduósi og
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það var eiginlega bara eitt stórt
fyllerí, sem hjálpaði kannski
ekki mikið. Ég hef aldrei verið
edrú jafn lengi og núna. Ég
var alltaf að reyna að vera edrú
sjálf, en ég var aldrei edrú
nema kannski þrjá daga í röð.
Þá var það kannski mánudagur, þriðjudagur, miðvikudagur
og svo datt ég í það á fimmtudagskvöldi.
Ég myndi ekki vilja fara til
baka og vera í neyslu. Ég
myndi frekar vilja deyja, enda
deyr maður líka bara í neyslu.
Ég missti þrjá vini bara í sumar. Það dóu þrír. Einn tók of
stóran skammt af heróíni, annar var drepinn og sá þriðji fékk
flogaveikiskast og það var
ekki hægt að bjarga honum.
Hann var búinn að vera í dái
svo lengi að það var ekki hægt
að lífga hann við. Hann var
bara tekinn úr sambandi. Og
þetta fólk deyr allt bara út af
neyslu“.
– Hvernig var sambandið
við foreldra þína? Var þér aldrei alveg hent að heiman?
„Nei, þau afneituðu mér aldrei alveg. Þau hafa ábyggilega bara elskað mig of mikið.
Svo er líka svo mikil afneitun,
ég gerði þau auðvitað meðvirk.
Ég spurði þau bara hvað þau
héldu um mig, ég væri ekki í
neinni neyslu og hvað þau
væru að spá. Ég náði alltaf að
ljúga að þeim, sagði alltaf
„Þetta var bara einu sinni, ég
geri þetta aldrei aftur“. Og þau
hugsuðu auðvitað bara „Já, já,
elsku dóttir okkar, hún er ekki
svona“. Það er líka eitt, þegar
maður er í neyslu þá lærir maður svo vel að ljúga og leika á
fólk. Flestallir sem eru í neyslu
og eru komnir með aldur til að
taka lán og fá yfirdráttarheimild, þeir ná alltaf að leika á
bankastjórann. Ég hef auðvitað aldrei prufað það“.

Tolldi aldrei í vinnu
„Ég á tvö yngri systkini.
Bróður í 9. bekk og systir mín
er átta ára. Mér fannst bróðir
minn mesta fífl sem ég þekkti,
hann var alltaf eitthvað að
bögga mig. Það var auðvitað
svo stuttur í mér þráðurinn að
það var létt að pirra mig. Ég
held að systir mín hafi verið
hrædd við mig, hún talaði aldrei við mig. Þegar mamma
var að sækja mig á Vog þá bað
hún mömmu að sækja mig
ekki. Sambandið við systkini
mín í dag er hins vegar mjög
gott. Nema kannski þegar
bróðir minn er að spila á
trommurnar“.
– Þú klárar ekki grunnskólann, fórstu þá út á vinnumarkaðinn?
„Já, en ég tolldi aldrei í
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vinnu í meira en mánuð. Ég
reyndi alveg að vinna. Ég hef
ábyggilega unnið á fimmtíu
vinnustöðum. Ef ég byggi á
Ísafirði þá væri ég örugglega
búin að vinna í öllum vinnum
sem hægt er að vinna þar. Yfirleitt hætti ég bara sjálf, hætti
bara að mæta. Þá fannst mér
vinnuveitandinn bara vera fífl,
hann væri vondur við mig og
ógeðslega mikið á móti mér,
og allt eitthvað svona sem var
bara í hausnum á mér. Ég gat
aldrei mætt á mánudögum.
Stundum ekki heldur á þriðjudögum. Ég gat auðvitað aldrei
unnið um helgar, og hringdi
mig þá bara inn veika. Svo fór
ég að lokum alltaf að rífast við
verslunarstjórann og rauk svo
kannski bara út í einhverju
brjálæðiskasti. Það er auðvitað
svo stuttur þráðurinn í manni
þegar maður er í neyslu.
Ég var alltaf að leita mér að
nýrri og nýrri vinnu, en það
var bara vegna þess að mamma
og pabbi voru að ýta við mér.
Annars hefði ég bara legið
heima. Ég var ekkert að leita
að peningum, ég nennti ekkert
að vinna. Ef ég hefði getað
fengið atvinnuleysisbætur þá
hefði ég bara gert það, og svo
verið að selja. Þegar maður er
orðinn eins og ég var þarna þá
er maður bara orðinn geðveikur því maður er búinn að nota
svo mikið.
Í dag vinn ég á American
Style, er nýbyrjuð. Ég var að
vinna á Shell í næstum allt
sumar, en svo fór allt í klessu
þegar ég var að fara að vera
edrú. Ég hef aldrei unnið edrú
áður. Ég kemst miklu betur
inn í hópinn núna. Ég var alltaf
svo út úr þegar ég var í neyslu,
og talaði ekki við fólkið sem
ég var að vinna hjá. Ekki nema
þegar ég fór að rífast við það.
Það er mjög fínt að vinna
þarna“.

Skuggabörn
– Þú komst aðeins fyrir í
heimildamyndinni Skuggabörn, segðu mér aðeins af því?
„Það byrjaði þannig að maðurinn fór að hringja mjög oft í
mig, kannski þrisvar á dag. Þá
var ég ekkert tilbúin til þess,
var ennþá á kafi í rugli og var
ekki að meika tilhugsunina um
að vera fyrir framan einhverja
myndavél. Þegar ég var orðin
edrú þá tók hann viðtalið og
borgaði mér fyrir það. Nú eru
allir að tala um þetta“.
– En hvernig fannst þér þetta
koma út?
„Ekki vel, ég var búin að
vera í svo miklu rugli, var nýorðin edrú. Ég hafði ekki farið
til tannlæknis til að laga spangirnar ég veit ekki hvað lengi,
og var bara hrikalega úldin
þarna. Leit alls ekki vel út.
Svo var ekki tekið fram í
myndina að ég væri orðin edrú,
þetta var bara eins og ég væri
enn í ruglinu“.

Þegar ógæfunni lýkur
„Ég fór inn á Vog í sumar,
en ég gafst upp á því. Ég var
ekki að meika að vera þarna
inni. Ég fór bara strax út, var
þarna í einn og hálfan dag,
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held ég. Ég man ekki einu
sinni hvort ég hafi sofið þarna,
ég var þarna svo stutt. Ég vissi
ekki hvað ég vildi, ég var svo
áttavillt. Ég vissi bara að ég
vildi vera edrú. Ég vildi ekki
tala við þetta fólk þarna inni,
ég vildi ekki fara á fundina,
og ég vildi ekki fá einhvern
fyrirlestur. Ég vildi ekki hlusta
á neinn, og var bara rosalega
áttavillt. Þá var ég edrú í mánuð, en drakk einu sinni og mér
leið alveg ömurlega að hafa
drukkið. Ég sá ekkert smá eftir
því, og ég er bara búin að vera
edrú síðan“.
– Hvað er það sem gerist
þegar þú verður edrú, hvað
veldur því?
„Lífið var orðið svo vont.
Ég gat ekki átt samskipti við
mömmu og pabba, einu skiptin
sem við töluðum saman var
þegar við öskruðum á hvert
annað. Vinir mínir voru hættir
að nenna að djamma með mér
vegna þess að ég var svo geðveik á djamminu. Ég lenti í
slagsmálum út af engu, kannski bara af því einhver stelpa
var að horfa á mig eða eitthvað
og þá varð ég brjáluð. Svo ég
ákvað bara að reyna.
Svo hitti ég strák sem var
orðinn edrú. Hann hafði eitthvað sem mig langaði í. Það
geislaði af honum einhver
hamingja sem ég einfaldlega
þekkti ekki. Ég spurði hvað
hann væri að gera og hann
sagðist vera í AA, og ég sagðist einu sinni hafa farið í þetta
og það hefði ekki gert rassgat
fyrir mig. Þá spurði hann hvort
ég hefði gert tólf sporin, og ég
sagði nei. Ég vissi ekki hvað
hann var að tala um. Ég vissi
alveg hvernig þessi strákur
hafði verið í neyslu og þá var
hann brjálaður í skapinu og
ógeðslega leiðinlegur. Svo var
hann orðinn algert yndi. Þá
fékk ég einhverja von um að
ég gæti orðið alveg eins“.
– Hvað gefur þér styrk til að
standa þig núna?
„Ég er komin í samtök sem
hjálpa mér og ég fæ styrk frá
fólkinu sem er þar, og ég sé
fólk þar sem ég veit hvernig
var í neyslu, það var alveg
vonlaust, og það sér mig líka
þannig. Trúir því varla að ég
sé edrú. Svo verður maður bara
að trúa því að einhver æðri
máttarvöld geti haldið manni
edrú, maður verður bara að
biðja til Guðs. Það hræðir fólk
sem er í neyslu ótrúlega mikið.
Það hugsar bara „aldrei ætla
ég að biðja Guð að hjálpa mér
að vera edrú“. En þetta er samt
ekki alveg þannig, þetta er ekki
Guð og Jesú og Eva og Adam,
það er bara ekki þannig. Þú
getur haft símann þinn eða
hvað sem er fyrir guð, þú þarft
bara að trúa á æðri mátt. Ég
reyni að sækja fundi eins oft
og ég get, fer á alla sem ég get
farið á, fer með æðruleysisbænina og reyni að trúa á æðri
máttarvöld og halda mér
edrú.“ sagði Bergrós.
– eirikur@bb.is
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– einn af
fjölsóttustu
vefjum
landsins!
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Hjálmar Guðmundsson, húsasmíðameistari, og Kolbrún Kristjánsdóttir, bókhaldari eru foreldrar Bergrósar Hjálmarsdóttur sem segir söguna af glímu sinni við eiturlyf hér að framan. Þau eru bæði Ísfirðingar og ólu upp dóttur sína fyrstu árin
hér í bænum. Bæjarins besta leitaðist eftir
að fá þeirra hlið á málinu, hvernig það væri
að eiga dóttur sem lenti í óreglu eins og
þeirri sem Bergrós hefur gengið í gegnum.
– Hvernig verðið þið fyrst
vör við óregluna á dóttur
ykkar?
Kolbrún: „Við verðum
fyrst vör við neyslu Bergrósar þegar hún fer að verða
erfiðari í umgengni, en við
tengdum það ekki við fíkniefni strax“.
Hjálmar: „Hún kom alltaf
snemma heim, rétt um tíu,
fyrstu mánuðina. Þetta leit
meira út eins og venjuleg
unglingaveiki“.
Kolbrún: „Við héldum
bara að þetta væri mjög erfið
gelgja“.
Hjálmar: Fatastíll breyttist og hún fór að verða erfið“.
Kolbrún: „Við fengum
svo ábendingu frá skólanum
um að hún væri að fikta við
hassreykingar þar“.
– Þannig að það hefur
fyrst komist upp í skólanum?
Hjálmar: „Já. Krakkarnir
fara bara út í Hraunið og fá
sér að reykja þar. Þau gera
þetta á daginn, jafnvel á
skólatíma og svo láta þau
renna af sér og koma þau
edrú heim“.
Kolbrún: „Svo þegar hún
kom heim fór hún bara beinustu leið upp í rúm að sofa“.
– Hvað er hún gömul
þarna?
Kolbrún: „Hún var fjórtán
ára, eða þar um bil, þegar
hún byrjaði í þessu“.

einfaldlega eins og maður sé
að missa frá sér barnið“.
Hjálmar: „Við fyrsta fiktið
lásum við bara yfir henni, og
héldum að þetta yrði aldrei
aftur“.
Kolbrún: „Svo virðist maður afneita því að þetta geti
haldið áfram. Maður vill einhvern veginn ekki trúa því að
hún sé að fara á þessa braut“.
Hjálmar: „Hún heldur þessu
leyndu, og svo trúir maður því
að þetta sé smá fikt og segir
ekki frá því til þess að eyðileggja ekki mannorð hennar“.
Kolbrún: „Maður skammast
sín fyrir þetta“.
– Fannst ykkur þið hafa
brugðist?
Kolbrún: „Já. Maður fer
strax að hugsa hvort mistökin
geti verið að hafa flutt suður,
hvað maður sé að gera rangt í
uppeldinu. Svo eru ýmsar
spurningar sem vakna. Sjálfsásakanir, sem eru mjög erfiðar.
Þetta hleypir lífinu í rosalegt
uppnám“.
Hjálmar: „Þetta stigmagnast
hægt og bítandi. Það er í raun
ótrúlegt hversu lítið maður
fréttir. Við fórum að fá SMS
frá vinkonum hennar sem vöruðu okkur við þessu. Þetta
kvisast svona út, og svo fer
hún að hverfa að heiman. Kom
alltaf seinna og seinna á kvöldin, og loks kom hún stundum
bara alls ekki heim. Hvarf jafnvel í nokkra daga.

Fannst þau
hafa brugðist

„Sagði að hún myndi
enda inni á Stuðlum“

– Hvernig kom þetta við
ykkur, hvernig er að heyra
að barnið manns sé byrjað í
eiturlyfjaneyslu?
Kolbrún: „Það er vægast
sagt hrikalegt sjokk. Það er

Kolbrún: „Ég man að um
sumarið eftir áttunda bekkinn,
þá byrjaði þetta að vera mjög
erfitt. Samskiptin urðu mjög
slæm. Við prófuðum að fara í
viðtal til sálfræðings og það
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var eflaust bara út af neyslu
sem hún var svona erfið í samskiptum. Við vildum reyna að
komast að því hvernig við ættum að taka á henni því við
héldum náttúrulega að þetta
væri okkur að kenna. Við
þurftum einmitt að fara til lögreglunnar og láta leita að henni
sumarið 2002“.
Hjálmar: „Við hringdum í
neyðarsímann hjá félagsþjónustunni hér í Hafnarfirði“.
Kolbrún: „Hún kom ekki
heim í heilan sólarhring og þá
vöktum við bara og vorum við
það að fara yfir um að vita
ekki um hana. Hún var svo
ung. Hún svaraði ekki í símann
þegar við hringdum. Hún
reyndi að láta okkur hafa þetta
á samviskunni, ég hafði
skammað hana fyrir eitthvað
kæruleysi“.
Hjálmar: „Svo fór ekkert á
milli mála hvað var í gangi
þegar peningar byrjuðu að
hverfa á heimilinu“.
Kolbrún: „Þegar hún hverfur þarna í fyrsta skipti þá fer
hún upp í Breiðholt og þar
byrjaði þetta að ég held, þessi
hassneysla“.
Hjálmar: „Þetta var meira
fikt þar áður“.
Kolbrún: „Svo hringdi hún
í mig úr Breiðholtinu. Ég hafði
nefnilega hringt í vinkonu
hennar, og hún hafði hringt í
Bergrós og sagt henni að við
ætluðum að láta lýsa eftir
henni og hún vildi það ekki.
Þá hringdi hún í mig og bað
mig um að sækja sig. Þá sá
hún eftir öllu og maður hélt
bara að þetta væri búið. Vegna
þess að við hringdum á lögregluna þá fer þetta til Barnaverndarnefndar. Þá förum við
til félagsráðgjafa í viðtal sem
las yfir henni og var að hræða
hana. Sagði að hún myndi bara
enda inni á Stuðlum með þessu
áframhaldi, fyrst hún væri að
hverfa svona. Hún hefði ekki
leyfi til þess að láta sig hverfa
á þennan hátt“.
Hjálmar: „Hún endaði þar
líka reyndar, á Stuðlum“.

Systkinin hrædd
við hana
Kolbrún: „Félagsráðgjafinn

benti okkur á að ræða við sálfræðing vegna þess hvernig
samskiptin voru orðin. Þetta
var orðið eilíft ströggl. Hún
vildi ekki virða neinar reglur
og var alltaf að mótmæla útivistartímanum. Og síðan voru
það svona almennar reglur,
hún vildi ekki koma í mat,
sagði að maturinn væri vondur
og hún vildi ekki borða. Svo
voru samskiptin í raun og veru
þannig að hún sýndi okkur
enga virðingu. Hún var með
hroka og frekju, sem bitnaði
svo líka á systkinunum sem
voru orðin hrædd við hana og
vildu ekki verða fyrir henni.
Ef hún var einhvers staðar nálæg þá komu þau sér undan.
Hún kom ekki í kvöldmat og
skreið bara heim klukkan tíu.
Hinir og þessir krakkar fóru
að koma heim með henni sem
maður fékk ekkert að hitta.
Þau bara hlupu upp í herbergi
og þegar ég spurði hana hverjir
væru með henni var þetta enginn sem hún vildi að kynna
fyrir mér. Þetta væru bara
hennar vinir og kæmu mér
ekkert við. Þá voru þetta örugglega bara neyslufélagar“.
Hjálmar: „Þetta var alltaf á
fartinni og maður náði engum
tengslum við þetta lið“.
Kolbrún: „Við fórum í tíma
þarna hjá Hugó Þórissyni, sálfræðingi, og hann sagði okkur
að lesa bókina Samskipti foreldra og barna, og við reyndum
að styðja okkur við hana. Þá
lagaðist þetta tímabundið á
meðan allir voru að reyna að
taka sig á“.
Hjálmar: „Hún reyndi að
taka sig á en það varði mjög
stutt“.

Bergrós viðurkennir fikt
Kolbrún: „Það var svo á
fundi með umsjónarkennara
sem hann biður mig að koma
og tala aðeins við sig út af því
að mamma einnar stúlku hafði
hringt í skólann og tilkynnt að
dóttir hennar hefði verið að
reykja hass með Bergrós og
annarri stelpu. Þá keyptum við
okkur test til að athuga hvort
mældist eitthvað í henni.“
– Er hægt að kaupa slíkt út í
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Mistökin voru að trúa því
aldrei að hún væri í ruglinu
apóteki bara?
Kolbrún: „Já, það er hægt
að kaupa svona spes fyrir
kannabisefni, eða e-töflur“.
Hjálmar: „Og fyrir spítt og
kókaín líka“.
Kolbrún: „Hún ætlaði nú
ekki að leyfa mér að taka þetta
test. Ég sagði henni auðvitað
hún yrði bara að gera þetta og
þá viðurkenndi hún að hún
hefði verið að reykja. Þegar
hún neitaði að gefa okkur testið þá ásakaði hún okkur um að
vantreysta sér, og reyndi að
sleppa undan því að gefa okkur
þvagprufu. En svo viðurkenndi hún og þá tók ég náttúrulega
ekki testið. Mistökin sem við
gerum þarna er að trúa því að
þetta sé bara fikt. Það var önnur stelpa úr skólanum sem var
í mjög mikilli neyslu, það er
búið að taka hana af foreldrum sínum en þau voru í mikilli
óreglu, og Bergrós var svolítið
mikið með henni“.
Hjálmar: „Við trúðum að
þessu væri nú lokið, en svo
ljúga þau mann alveg fullan.
En þá hefur maður þetta test,
og það lýgur ekki“.
Kolbrún: „Við trúðum henni
sem sagt þarna og hún klárar
9. bekk. Svo hvarf hún eitt
skiptið með þessari stelpu, en
við fundum hana mjög fljótt í
það skiptið. Þá var hún voðalega langt niðri, sagðist ekki
vilja lifa lengur og að henni
liði mjög illa. Við héldum þá
að hún væri komin í alvarlegt
þunglyndi og keyrðum hana
beint á geðdeild Landspítalans
og fengum viðtal við geðlækni. Hann vísaði okkur svo
á Barna- og unglingageðdeild
Landspítalans og við fórum
þangað strax daginn eftir. Eftir
það viðtal fannst þeim hún
bara vera að nota eitthvað
dauðatal til þess að ná sínu
fram. Að þetta væri bara ein
leið til þess að vera með einhverja frekju. En þetta hefur
eflaust bara verið af neyslunni.
Hún er rosalega þunglynd eftir
sína neyslu. Þeir ráðlögðu okkur að gefa tauminn eftir, en
hún þyrfti líka að taka sig á
með að fara eftir fyrirmælum.
Svo var ekkert meira gert“.

Sá að hún
væri í neyslu
Hjálmar: „Um vorið þegar
einkunnirnar komu fengum
við algert sjokk. Þá var hún
með tvo og þrjá og fjóra í
öllum fögum. Þetta er stelpa
sem hefur verið afbragðs nemandi“.
Kolbrún: „Ég kallaði hana
tossa, og hún varð alveg æf og
sagðist ekki vera neinn tossi.
Ég sagði henni að tossar væru
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þeir sem nenntu ekki að læra.
Þá fór hún að heiman og sama
vesenið byrjar aftur. Við urðum ansi reið við hana eftir
þetta, og vildum eiginlega ekki
fá hana aftur inn á heimilið
því hún var alveg að fara með
fjölskyldulífið. Hún hafði ekki
sinnt skólanum neitt og sá engan tilgang með því að læra.
Lífið var ömurlegt og við ömurlegir foreldrar. En svo hringdi hún eftir rúman sólarhring
og vildi koma aftur og þá fyrirgáfum við henni allt. Þegar
hún kom heim fannst mér hún
vera í mjög annarlegu ástandi,
svo ég tók af henni test sem
hún gekkst alveg undir án þess
að mögla. Svo hringdi ég í
foreldrahús til að vita hvað ég
ætti að gera og við fórum í
viðtal við sálfræðing þar.
Hann sagðist einfaldlega sjá
það á henni að hún væri í
neyslu. Þá fauk svoleiðis í
hana og hún sagði: „Hvernig
getur þú, ókunnug kona, dæmt
mig sem einhvern dópista?“
Og þá æddi hún út“.
Hjálmar: „Þetta var auðvitað alveg hárrétt hjá þessari
konu. Þetta var eiginlega fyrsti
sálfræðingur sem eitthvað vit
var í, þarna hjá Foreldrahúsum“.
Kolbrún: „Hún byrjaði svo
að vera þægilegri um sumarið, skapsveiflurnar minnkuðu,
og það virtist allt vera í lagi.
Svo fórum við á foreldrafund
í nóvember og þá dásömuðu
allir kennararnir hana, hún
væri aldeilis að láta ljós sitt
skína, henni gengi rosalega vel
á öllum skyndiprófum. Allir í
fjölskyldunni töluðu um hvað
hún blómstraði. Hún varð aftur
virk í félagslegu starfi og byrjaði aftur í handboltanum. Hún
hafði verið afbragðs góð bæði
í handbolta og í frjálsum íþróttum, var komin á topp tíu lista
yfir bestu spretthlaupara á
landsvísu.

Kolbrún: „Jólin voru ekkert
sérlega góð. Maður þorði varla
að anda að henni. Svo fer hún
aftur inn á Vog í febrúar. Hún
ætlaði að taka sig á og byrjar
aftur í skólanum, og er náttúrulega að berjast, að reyna að
taka sig á. Maður heldur alltaf
að nú sé þetta bara búið. Hún
var búin að fara í fyrstu meðferðina sína, en það er bara
ekki nóg að fara inn á Vog í
nokkra daga. Þar kynntist hún
bara miklu fleiri krökkum sem
voru í neyslu, og heyrði þvílíkar sögur af eldri sprautufíklum og langt leiddum dópistum. Þarna inni var hún bara
kettlingur. Akkúrat á þessum
tímapunkti hringdum við vestur í Kjell Hymer. Hann hefur
reynslu af svona, og Hjálmar
þekkti hann svolítið. Hann ráðlagði okkur bara að taka mjög
fast á þessu“.
Hjálmar: „Hann vildi að við
tækjum hana bara alveg úr umferð, tækjum heilt ár í þetta,
sendum hana í meðferð og svo
eftirmeðferð, jafnvel út á
land“.
Kolbrún: „Hann vildi senda
hana beint á Stuðla“.
Hjálmar: „Það er eina stofnunin þar sem maður er lokaður
inni. Þá kemst maður ekkert.
Á hinum stöðunum eru þetta
allt opin heimili og maður getur bara skroppið út í sjoppu,
eða bara á djammið. Félagsfræðingarnir sögðu alltaf að
þetta væri ekki svo alvarlegt,
þeir drógu alltaf úr þessu“.
Kolbrún: „Hana vantaði
svæsnari sögu á bak við sig til
að geta komist inn á Stuðla.
Þeim fannst hún ekki vera búin
að afreka nógu mikið“.
Hjálmar: „Svona var þetta
bara. Svo tók hver stofnunin
við á fætur annarri. Hún fór
aftur inn á Vog, og á Götusmiðjuna“.

Fer á bangsadeild

Kolbrún: „Þegar hún var búin að fara á Vog í annað skiptið
þá var einhver sem ráðlagði
henni að fara inn á Árvelli,
þarna í Götusmiðjuna, það
væri alveg toppurinn. Þaðan
var hún rekin fyrir að rífa kjaft
og gekk bara burt. Það var
akkúrat þegar hún var í samræmdu prófunum, þannig að
hún er ekki með grunnskólapróf.
Svo um sumarið, eftir að
hún er búin að vera á Árvöllum, fer hún til Bandaríkjanna
og er hjá systur minni. Hún
átti mjög erfitt með að endast
þennan tíma, vildi alltaf vera
að breyta ferðinni svo hún
kæmist heim fyrr. Síðan fer
hún að vinna þegar hún kemur
heim, alveg á fullu. Eftir ára-

Hjálmar: „Svo kemur í ljós
einn daginn að það hafa horfið
peningar af debetkortareikningnum mínum, 25 þúsund
krónur í nokkrum færslum.
Það kom svo flatt upp á mann
að við ætluðum ekki að trúa
þessu. Við héldum að það væri
bara allt í góðum gír. Þá segist
hún hafa verið í neyslu þarna í
prófunum. Ég veit ekki hvort
hún tók sér frí um sumarið“.
Síðan fer hún inn á Vog fyrir
jólin, og kemur aftur út á aðfangadag. Hún fór beint inn á
Vog á bangsadeild þegar skólinn var búinn, en út af því það
voru jólin þá fékk hún að fara
heim aðeins fyrr, eða eftir átta
daga“.
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Sporin tólf

mót fer hún svo í Iðnskólann
og tekur núll-áfanga alveg með
glans. Ég hélt þá að hún væri
alveg hætt í neyslu, hún var
reyndar farin að drekka áfengi
sem ég hafði aldrei séð hana
gera og af tvennu illu þá fannst
mér það nú betra. En svo hefur
hún enga stjórn á þeirri drykkju og þegar hún byrjaði að
drekka fór hún út í sterkari
efni.
Þá fékk hún bara allt í einu
ógeð og fór að vinna í tólf
spora kerfinu alveg á fullu.
Þegar hún var komin í níunda
sporið, en þá á maður að segja
frá því hvað maður hefur verið
að gera og biðja um fyrirgefningu á því sem maður hefur
gert sínum nánustu og vinum,
þá segir hún við mig: „Mamma,
veistu ég hætti aldrei í dópinu.
Ég var í dópi allan tímann í
prófunum í Iðnskólanum“. Ég
ætlaði ekki að trúa þessu, og
skildi ekki hvernig í ósköpunum henni hefði tekist að leyna
mig þessu. Þá virtist hún hafa
verið að taka önnur efni en
hún hafði verið að taka áður
þannig að maður sá ekki einkennin“.
Hjálmar: „Í þessum hörðu
efnum sér maður minna á útlitinu. Þegar fólk er reykt þá
er það svo skakkt að maður
sér það strax“.
Kolbrún: „Einhver hafði
sagt við mig að maður þyrfti
að gefa henni ár frá því að hún
hætti, þá kæmist hún í meira
jafnvægi og þá myndi draga
úr skapofsanum og erfiðleikunum. Hún var náttúrulega
mjög slæm í skapinu allan
þennan tíma“.

„Hann leggur
á mig hendur!“
Hjálmar: „En þarna áður en
hún hættir, rétt fyrir áramótin,
fór hún loksins inn á Stuðla.
Þá var hún nýkomin af Vogi,
stakk síðan af og hvarf í einhverja daga. Hún neitaði að
koma heim“.
– Hvers vegna stakk hún af
í þetta skiptið?
Kolbrún: „Hún hafði verið í
tölvunni og varð alveg brjáluð
þegar pabbi hennar þurfti að
komast í hana. Þá sagðist hún
bara vera í tölvunni og það
mætti enginn fara í hana meðan hún væri í henni, þetta var
svona yfirgangur og frekja,
hún væri bara í SIMS og pabbi
hennar þyrfti bara að bíða. Svo
slökkti pabbi hennar á tölvunni
og sagði að hann þyrfti að nota
hana. Þá fleygði hún kókglasinu sem hún var með í gólfið
og það fór út um allt tölvuherbergi. Þetta notaði hún til þess
að fara. Pabbi hennar tók

svona aðeins í höndina á henni
og þá segir hún: „Hann leggur
á mig hendur!“ Maður hefur
heyrt svona oft. Hún er búin
að viðurkenna það núna að
hún hafi bara verið að leita að
afsökun til að fara, því hún
vildi náttúrulega ekki búa á
þessu heimili lengur, þar sem
var lagt á hana hendur. Svo
vorum við að reyna að hafa
upp á henni“.
Hjálmar: „Við hringdum í
lögregluna í Hafnarfirði, þeir
leita en það gengur ekkert. Þá
einhvern veginn fréttum við
af henni í Reykjavík. Þá er
eitthvað flókið þarna á milli
lögregluumdæmanna, það þarf
einhverja beiðni og eitthvað.
Þannig að ég fæ félaga minn
með mér að til ná í hana í
eitthvert dópbæli. Hann hjálpar mér að brjótast inn og ná í
hana, og þarna stöndum við í
miðju dópbælinu, allir í kringum okkur að reykja hass og
spítt út um allt. Ég tilkynnti
lögreglunni þetta og þeir komu
ekki einu sinni á svæðið. Við
náðum henni nú samt heim og
þá átti hún pantað pláss á
Stuðlum rétt eftir áramótin.
Hún ætlar svo að flýja aftur
að heiman, og ég hringi í
Barnaverndarnefnd og það gat
enginn gert neitt og Bergrós
var alveg brjáluð. Þá neyddist
ég bara til að vakta herbergið
hennar af því hún var að fara í
meðferð eftir tvo daga. En svo
skrapp ég aðeins á klósettið
og í millitíðinni nær hún að
stökkva út úr herberginu og út
á bílskúrsþakið og þar fram af
og hverfur bara út í nóttina. Þá
hringi ég aftur í lögregluna og
það er aftur sama sagan. En
við náum að grafa upp hvar
hún er og ég fæ fleiri með mér
í lið. Við fundum hana í Kringlunni og hlupum hana uppi.
Lögreglan kom ekki fyrr en
það kom tilkynning frá vegfarendum um að það væru karlmenn að ræna stúlku í Kringlunni. Akkúrat þegar ég er að
koma með hana hingað heim
þá kom lögreglan að húsinu.

Venjulegt
umferðartékk
Hjálmar: „Nú er hún heima
í einhvern tíma og ætlar eitthvað að slaka á og settla aðeins
málin en svo hvarf hún aftur
eitthvað út. Þá gáfumst við
alveg upp. Ég sagði henni bara
að hún þyrfti bara að eiga sitt
líf og ég ætlaði bara að lifa
mínu lífi.
Svo var hún stuttu seinna
orðin fatalaus og allslaus og
mamma hennar bauðst til að
koma með hrein föt til hennar.
Þær mæltu sér mót í Reyk-
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javík. Við hringjum í lögregluna og segjum henni að
Kolla sé að ná í hana. Kolla
platar Bergrós upp í bílinn,
en við höfðum náð samkomulagi um það að lögreglan myndi bara stoppa
bílinn eins og í venjulegu
umferðartékki. Þá taka þeir
hana og fara með hana inn á
Stuðla. Svo þegar ég kem
um kvöldið með tannbursta
fyrir hana og svona, þá segir
hún við mig: „Hér verð ég
ekki lengi, pabbi“. Ég sagði
henni að þetta væri splúnkunýtt og hún kæmist hvorki lönd né strönd, þetta var
eins og fangelsi. En hún var
þarna inni í einhverja tvo
eða þrjá tíma í viðbót þá
voru þau búin að brjóta sér
leið út. Þá fór hún bara á
djammið langt fram yfir áramót“.
– Hvernig er svo að vera
búin að endurheimta hana?
Hjálmar: „Það er auðvitað
bara frábært“.
Kolbrún: „Það er alveg
æðislegt. En við höfum samt
alltaf varann á. Það eru ekki
nema rétt rúmir þrír mánuðir
síðan hún var drukkin síðast.
Ég held að þetta sé of stuttur
tími til að fara að fagna. Við
fylgjumst með og erum orðin þannig að ef við myndum
komast að því að hún væri
fallin myndum við taka
öðruvísi á þessu en við gerðum fyrst. Þá var hún náttúrulega bara barn. Nú er hún að
verða átján ára og verður
meira að bera ábyrgð á sér
sjálf. Eftir á að hyggja hefði
maður líklega gert eitthvað
öðruvísi, mistökin voru auðvitað þau að trúa því aldrei
að hún væri í rugli. Við trúðum því ekki að þetta væri að
gerast. Nú er hún með sponsor sem hún talar mikið við,
og Einar Halldórsson hefur
hjálpað henni líka, þau ræða
rosa mikið saman. Mér
finnst hún vera meira í áttina
að hætta þessu núna en hún
hefur verið“.
Hjálmar: „Félagsmálayfirvöld hérna finnst mér
ekki hafa staðið sig í stykkinu. Undir það síðasta voru
þau orðin virkari af því hún
var komin með smá sögu á
bak við sig, en ekki fyrst.
Mistökin eru að taka ekki
nógu fast á þessu í startinu.
Eins og mál standa þarf
maður fyrst að fara á botninn
áður en maður hefur færi á
komast upp. Kerfið byrjar
ekki fyrr að virka. Á meðan
hún er að sökkva á botninn
var maður bara að bíða eftir
þetta lagaðist, sem það gerði
auðvitað ekki“.– eirikur@bb.is
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Edrú í þrjú ár
Einar Halldórsson er fæddur og uppalinn á
Ísafirði, og bjó þar til 25 ára aldurs þegar
hann flutti til Reykjavíkur. Hann starfar
sem sölumaður hjá eigin fyrirtæki. Hann er
41 árs alkóhólisti og hefur verið edrú í tæp
þrjú ár. „Það er hluti af mínum bata að
hjálpa öðrum alkóhólistum“, segir hann.
„Ég er enginn ráðgjafi, en ég hef reynslu af
þessum málum út frá sjálfum mér.“
– Segðu mér frá þínum
vandræðum, þinni drykkju?
„Ég byrjaði strax að drekka
í gaggó, þetta var svona helgarmynstur eins og er hjá ungu
fólki. Svo þróast það og
drykkjan verður alltaf meira
og meira vandamál. Seinna
byrja ég í saklausu fikti að
nota hass, og fljótlega verður
það vandamál líka. Maður hélt
að hassið væri meinlaust. Fólki
dettur í hug að það eigi að
lögleiða það, sem er alger fásinna. Fólk heldur að þetta sé
svo hættulaust, að það sé allt í
lagi að nota það, fólk heldur
að hassið snúist bara um að
flissa eitthvað og þetta sé ekkert alvarlegt. Þannig er það
bara rétt til að byrja með en
svo breytist það fljótlega í
þjáningu. Maður fyllist miklum ótta, kvíða og samviskubiti. Maður festist raunverulega í einhverjum eiturlyfja-

vef. Hassfíknin er líka miklu
erfiðari og lúmskari en áfengisfíknin. Árið 2000 gefst ég
síðan upp og fer í meðferð.
Svo fell ég en fer aftur í meðferð 2001.“
– Hvað er ferill þinn sem
virkur alkóhólisti langur?
„Það líða tuttugu ár frá því
ég byrja að drekka og þar til
ég fer fyrst í meðferð. Ég er 29
ára þegar ég byrja að fikta við
hass, löngu hættur að vera
unglingur. Unglingar í dag
byrja oft á að nota eiturlyf,
þau byrja ekkert endilega á að
drekka. Eiturlyf eru orðin svo
útbreidd, og það er orðið mjög
mikið vandamál. Þetta sé ég
þegar ég er að hjálpa öðrum
alkóhólistum. Krakkarnir
brenna ótrúlega fljótt út á
þessu. Þau byrja ekkert á því
að drekka um helgar, þau byrja
bara á hassinu, sem leiðir síðan
yfir í eitthvað sterkara”.

Andlega gjaldþrota
– Hvernig gerist það að 29
ára maður byrjar í eiturlyfjaneyslu?
„Þegar ég drakk þá hafði
áfengi þannig áhrif á mig að
ég varð ofurölvi, en þegar ég
reykti var ég meðvitaður um
hvað ég var að gera. Þá lenti
ég ekki í „blakkátum“ og hafði
meiri stjórn á því sem ég var
að gera. Svo ég drakk töluvert
minna eftir það. Ég byrjaði að
reykja á djamminu og verð
svo dagreykingamaður í nokkur ár.
Á þessu tímabili lýg ég að
öllum í kringum mig og það er
það sem fer verst með mann.
Þessi lygi gagnvart fjölskyldu
og vinum. Feluleiknum fylgir
svo mikill mórall og ofsóknarbrjálæði, og maður óskar þess
bara að vakna ekki að morgni.
Þá er þetta löngu hætt að vera
skemmtun og er orðið að vítahring sem maður er fastur í.
Þetta er eins og að vera í kviksyndi.
Svo gefst ég upp og leita
mér hjálpar. Það er eitthvað
sem brotnar inn í manni. Ég er
orðinn andlega gjaldþrota,
kominn á botninn. Þá fer ég á
Teiga og leita mér síðan hjálpar
í tólfsporasamtökum í framhaldinu. Í gegnum þau finn ég

æðri mátt og æ síðan þá hef ég
leitast við að hjálpa öðrum
alkóhólistum sem hafa lent í
ógöngum. Mikið af mínum frítíma fer í það í dag. Ég fer
mikið á stofnanir og í fangelsi
þar sem ég segi sögu mína.
Oft fer fólk til sálfræðinga og
geðlækna vegna áfengisvanda
síns, en það segir þeim sjaldan
allan sannleikann. En þegar
fólk talar við aðra sem hafa
gengið í gegnum svipaða hluti
þá vinnur maður trúnað þeirra
mjög fljótt”.

Sneri baki við
fjölskyldunni
– Eiga fíklar margt sameiginlegt?
„Það er þetta algera vonleysi
og þessi þjáning sem við eigum sameiginlega. Þegar maður vaknar á morgnana setur
maður bara upp brosgrímuna,
sem maður sýnir umheiminum, en maður sýnir ekki hvað
er þar fyrir innan. En það verður alltaf lokaniðurstaðan að
komast aftur í vímu, til þess
að fá létti við þessu ástandi.
Þetta er að grunni til nákvæmlega eins hjá alkóhólistum og
fíklum, þetta andlegur og
líkamlegur sjúkdómur. Andlega, þá líður okkur bara einfaldlega illa, við erum eirðarlaus, skapstygg og óánægð,
viljum alltaf vera einhvers
staðar annars staðar en þar sem
við erum, það er næstum vonlaust að gera okkur til geðs –
þetta ástand fer alltaf smám
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saman versnandi og breytir þá
engu hvort við erum í neyslu
eða ekki, alkóhólistar og fíklar
hafa sínar leiðir til að deyfa
þennan andlega sársauka – það
er áfengi og eiturlyf.
Líkamlegi þátturinn lýsir sér
þannig að þegar við innbyrðum áfengi eða önnur vímuefni,
þá bregst líkaminn þannig að
við verðum að fá meira en
fáum í raun aldrei nóg – við
erum tilbúin til að fórna öllu
fyrir vímuna í þessu ástandi.
Fólk sem er ekki alkóhólistar
getur drukkið 3-4 bjóra og svo
bara hætt, því það er ekki með
þennan sjúkdóm. Sumir vinna
fyrir sinni neyslu á meðan aðrir
fara í afbrot. Ég var alltaf í
vinnu og sá fyrir sjálfum mér.
Ég þurfti aldrei að fara út í
glæpi og innbrot eins og margir fara.“
– Þú hefur getað stundað
vinnu þrátt fyrir neysluna?
„Það var það eina sem ég
hélt, ég missti allt annað. Fjölskyldubönd voru rofin, ég
sneri baki við henni, ekki hún
við mér. Ég skammaðist mín
of mikið til að horfast í augu
við hana. Ég hafði misst öll
vinasambönd. Það var þetta
sem ég er í dag að reyna að
vinna aftur, vinasamböndin og
traust hjá fjölskyldunni. Það
tekur alla mína ævi, ég segi
ekki bara fyrirgefðu við fjölskylduna, ég olli henni þjáningu í mörg ár. Eins er með
vinina og fyrrverandi sambýliskonur”.
– Hvernig berðu þig að við

að hjálpa öðrum út úr ógöngum sínum?
„Ég segi sögu mína og frá
lausninni. Þá leitar fólk líka til
mín sem vill reyna að hætta.
Þá fer ég ásamt öðrum til að
tala við þetta fólk og benda
þeim á leiðir, hvert það geti
leitað. Ég er með fasta hópfundi bæði á meðferðarstofnunum og í fangelsum. Ég fer
einu sinni í mánuði á Litla
Hraun, ég fer í kvennafangelsið, réttargeðdeildina á
Sogni, og ég fer á meðferðarstofnanir. Þar segi ég sögu
mína til að segja þeim frá því
að það sé til lausn, því starf
meðal annarra alkóhólista er
grundvöllur batans. Það er
hægt að komast út úr þessu.
Ég vissi það einhvern veginn
aldrei sjálfur. Þessum sjúkdómi fylgir svo mikil afneitun.
Ég fann alltaf einhvern sem
var verri en ég til að réttlæta
það sem ég var að gera.“

Venjulegt laugardagskvöld í Krúsinni
– Hvernig heldurðu að
ástandið sé almennt hjá ungu
fólki í dag, er mikið um fíkniefni?
„Það er mikill munur á
ástandinu núna og þegar ég
var að alast upp. Fíkniefni eru
orðin svo útbreidd. Ég kom
fyrir tveimur vikum inn í Krúsina og mér bara brá þegar ég
sá unga fólkið. Þau voru mörg
undir áhrifum af einhverju
öðru en áfengi. Það var áber-
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andi. Ég tek eftir framkomu
þeirra, og sé þetta aðallega af
augnaráði þeirra. Augnaráðið
er stingandi og flóttalegt. Þetta
var bara á venjulegu laugardagskvöldi í Krúsinni”.
– Er eitthvað fas sem fylgir
þessu?
„Drukkið fólk er miklu afslappaðra, á örvandi efnum er
það oft stífara og virkar stundum eins og það sé edrú, einnig
geta fylgt þessu miklir andlitskækir.
Eins og ég segi þá er ég að
hjálpa öðrum, er mikið með
fólki sem er að koma úr neyslu,
og ég horfi á eftir fólki sem ég
þekki og vinum sem hreinlega
bara deyja úr þessu af því þau
vilja ekki leita sér hjálpar. Það
eru mjög margir sem falla fyrir
þessum sjúkdóm. Tökum
æskuvin minn sem dæmi, hann
hefur verið lagður inn þrisvar
sinnum á geðdeild Landspítalans á einu ári, eftir að hafa
komist í lífshættulegt ástand
vegna drykkju. Hann heldur
fjölskyldu sinni í heljargreipum, hefur lagt líf sitt gjörsamlega í rúst og næsta fyllerí
gæti allt eins verið hans síðasta, því líkami hans þolir þetta
ekki lengur. Hann hefur lýst
því yfir að hann vilji hætta, en
hann vill ekki taka við hjálpinni sem honum býðst. Hann
heldur alltaf í þá hugmynd að
hann geti hætt einn og óstuddur, en það er sá hluti sjúkdómsins sem oft er líkt við geðveiki,
því öllum nema honum sjálfum er ljóst að hann getur ekki
hætt án hjálpar”.

Fíknin móðurástinni yfirsterkari
„Ég hef orðið vitni að því
að barn var tekið af móður
sinni. Ég þekkti þessa móður
vel og það eina sem hún elskaði var barnið sitt. En fíknin
var móðurástinni yfirsterkari
og hún missti dóttur sína”.
– Vekur svona nokkuð ekki
fólk til að vinna í sínum málum?
„Fíknin er einfaldlega of
sterk. Á ég að vinna í mínum
málum og bjarga því að ég
missi ekki dóttur mína eða á
ég að halda þessu áfram? Þessi
kona fór oft í meðferð og
reyndi að verða edrú en hún
var ekki tilbúin að fylgja leiðbeiningunum sem hún fékk.
Til þess að geta hætt, þá verður
að gera ákveðna hluti sem enginn annar getur gert fyrir mann.
– Hvað er það sem veldur?
Er fólk að fela sjálft sig í einhverjum fíkniefnapolli?
„Fólk sem er í fíkniefnum
er haldið einhvers konar sjálfseyðingarhvöt. Ég er alinn upp
á góðu heimili, fékk gott siðferðilegt uppeldi og það var
aldrei haft áfengi um hönd þar.
Eftir að ég byrjaði að drekka,
þá voru allar siðferðisreglur
brotnar og öll áhugamál látin
víkja, lífið snérist bara um
áfengi og skemmtanir. Ég verð
fljótt óánægður með sjálfan
mig, fyllist samviskubiti og
get ekki horfst í augu við sjálfan mig. Síðan heldur boltinn
bara áfram að rúlla og maður
festist í vítahring. Þetta er
keðjuverkun af því að finna
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Einar ásamt Bergrósu og foreldrum hennar Hjálmari og Kolbrúnu.
fyrir skömm og að reyna að
fela sig fyrir skömminni. Maður reynir að deyfa sig fyrir
henni, komast inn í eitthvað
ómynni. Svo hefur maður ekki
kraft í að berjast á móti þegar
rennur af manni”.

„Finnst ég þurfa að
gefa eitthvað til baka“
– Hvert sækir þú kraft í dag,
til þess að vera edrú?
„Það er bara einn sem getur
gefið mér þennan kraft, og það
er Guð. Ég fór og leitaði og
með tólfsporakerfinu þá fann
ég Guð. Ég var ekki trúaður
áður en ég hætti að drekka.

Þegar ég var í sem mestum
þjáningum fór ég að biðja, en
þá bað ég ekki til Guðs heldur
til bróður pabba sem var dáinn.
Ég vissi að Guð myndi ekki
hjálpa mér, af því ég var með
svo mikið samviskubit. Stuttu
seinna var ég kominn í meðferð. Þá skammaðist ég mín
líka fyrir Guði, sem er náttúrulega alrangt. Ég veit það í dag.
Guð yfirgaf mig aldrei, það
var ég sem yfirgaf hann. Í dag
er ég mjög trúaður maður, sæki
samkomur og kirkjur. Það gefur mér styrk og kraft, en það
er aðeins hluti af þessu starfi
sem ég er í”.
– Er alltaf jafn mikil barátta

að halda sér á beinu brautinni?
„Þetta er bara vinna, ég hef
ekki fundið fyrir fíkn í tæp
þrjú ár. Ekki síðan ég byrjaði
að vinna í tólfsporunum. Ég
þarf að treysta Guði, ég þarf
hreinsa til í lífi mínu, ég þarf
að bæta fyrir brot fortíðarinnar
og hjálpa öðrum alkóhólistum.
Ef ég geri þetta þá þarf ég
aldrei að drekka aftur. Þannig
losnaði ég við samviskubitið
og leið aftur eins og heilbrigðum manni á ný. Sjálfsvirðingin
kom aftur og ég fékk kraft til
þess að lifa. Ég er hamingjusamur, glaður og frjáls. Í dag
lít ég svo á að ég sé að vinna
fyrir Guð. Af því að ég leitaði

hans þá hefur hann bjargað
lífi mínu og mér finnst ég þurfa
að gefa eitthvað til baka”.
– Hvernig er ástandið í
Reykjavík í dag?
„Það eru mjög margir á
götunni, og mikið af fólki sem
er búið að missa alla von um
að það geti orðið edrú. En það
er von fyrir alla. Það er aldrei
hægt að sökkva svo djúpt að
maður komist ekki upp aftur,
maður þarf bara að leita sér
hjálpar og raunverulega þiggja
hana þegar hún er fundin. Það
eru mörg vandamál hér í borginni, mikið ofbeldi í þessum
heimi. Eiturlyfjaneysla er orðin rosalega útbreidd, það ligg-

ur við að það sé erfiðara að
finna ungt fólk sem bara
drekkur áfengi eingöngu.
Það gera ekki allir sér grein
fyrir að þeir eru sjúkir, þetta
hefur ekkert með viljastyrk að
gera. Menn standa bara ekki
einfaldlega upp og sigrast á
sjúkdómnum upp á eigin spýtur, því sjúkdómurinn er alltaf
viljanum sterkari, þess vegna
er þetta svona mikið vandamál
í þjóðfélaginu í dag.
Ég hvet alla hlutaðeigandi
til að leita sér viðeigandi hjálpar, einnig er ég tilbúinn svara
spurningum eftir bestu getu.
Símanúmerið mitt er 8994629.“
– eirikur@bb.is

Verðlaun ísfirskrar alþýðu afhent
Aðstandendur verðlauna
ísfirskrar alþýðu hafa ákveðið að afhending þeirra fari
fram í fyrsta skipti um næstu
helgi. Eins og fram hefur
komið í fréttum bb.is var
stofnað til þeirra á ársafmæli
Heimstjórnarhátíðar alþýðunnar í haust. Með verðlaununum er ætlunin að þakka
þeim sem lagt hafa mikið af
mörkum til mannlífs og
byggðar á Ísafirði. Jón Fanndal Þórðarson, einn aðstandenda verðlaunanna, segir
raunveruleg grettistök, sem
lyft hefur verið til styrktar
byggð, gleymist oft í pólitískri samtryggingu og skjallbandalögum. Með verðlaununum eigi að benda á raunverulegan árangur sem skilað
hefur alþýðu manna bættu
mannlífi og betri hag.
Hann segir að frá því að
tilkynnt hafi verið um stofnun verðlaunanna hafi fjölmargar ábendingar borist um
verðuga verðlaunahafa. Því
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hafi valið á fyrsta verðlaunahafanum farið fram úr hópi
einstaklinga, fyrirtækja og
stofnana sem lagt hafa ýmislegt af mörkum til stuðnings
við mannlíf og byggð á Ísafirði. Jón Fanndal segist ófáanlegur til þess að gefa nafn
verðlaunahafans.

Frá setningu Heimastjórnarhátíðar alþýðunnar í fyrra.
Jón segir að með verðlaun- að nokkurt efni hafi verið til
unum sé verið að gera tilraun slíkra hluta. Þar hafa ráðamenn
til þess að breyta umræðunni okkar í ríkisstjórn og sveitarum byggðamál. „Byggðaum- stjórnum hælt hverjum öðrum.
ræðan undanfarin ár hefur að Slík skjallbandalög hafa styrmestu verið gagnkvæm skjall- kst á meðan landsbyggðinni
umræða. Efnt hefur verið til hefur blætt. Hins vega hafa á
funda og hátíðarhalda af minn- sama tíma ýmsir sigrar verið
sta tilefni og stundum án þess unnir, sem ekki hafa komist í
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kastljós fjölmiðlanna einfaldlega vegna þess að þar
hafa engir komist að fyrir
áðurnefndum stjórnmálamönnum. Þeir hafa baðað
sig þar af minnsta tilefni og
stundum án nokkurs tilefnis.
Þessu viljum við breyta“segir Jón Fanndal. – bb@bb.is
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Söfnun fyrir sneiðmyndatæki á Heilbrigðisstofnun Ísafjarðarbæjar

Stærsta einstaka fjárframlagið afhent
Sneiðmyndatæki sem safnað hefur verið fyrir undanfarna
mánuði er nú komið á Heilbrigðisstofnunina Ísafjarðarbæ og bíður uppsetningar.
Fjársöfnuninni barst á föstudag stærsta einstaka framlagið
þegar Oddfellowstúkurnar á
Ísafirði, bræðrastúkan Gestur
og Rebekkustúkan Þórey, afhentu tvær milljónir króna til
kaupanna. Félagar í stúkunum
tveimur eru liðlega 140 talsins.
„Þetta myndarlega fjárframlag stúknanna er gefið í tilefni
af 30 ára afmæli Rebekkustúkunnar Þóreyjar sem verður
þann 15. maí á næsta ári, en
hún var stofnuð þennan dag
árið 1976. Forsvarsmenn stúknanna þau Sigurður Gunnars-

son, Rúnar Guðmundsson,
Þórdís Guðmundsdóttir og
Anna Gunnlaugsdóttir afhentu
gjöfina. Er þetta stærsta einstaka fjárframlagið sem
áhugamannahópnum hefur
borist“, segir í tilkynningu frá
aðstandendum söfnunarinnar.
„Söfnunarátakið hefur
gengið framar björtustu vonum og er með fjárframlagi
þessu búið að safna liðlega 15
miljónum króna. Þegar farið
var af stað var markið sett á
11-12 milljónir króna, en
kaupverð tækisins ásamt
nauðsynlegum stoðtækjum er
liðlega 12 miljónir króna, og
þá er eftir kostnaður við flutning og uppsetningu. Því má
telja það öruggt að söfnunar-

átakið hafi tryggt auk kaupa á
tækinu, að tækið komist í notkun fyrr en ella. Sneiðmyndatækið er komið á staðinn og
innan skamms mun Heilbrigðisstofnuninni verða afhent
áfangagreiðsla. Ljóst er að
fjárframlög munu berast fram
á næsta ár og því ekki ljóst á
þessari stundu hversu mikið
mun safnast í heildina“, segir
enn fremur í tilkynningunni.
„Áhugamannahópurinn
sem staðið hefur fyrir söfnuninni vill færa þakkir öllum
þeim sem lagt hafa þessari
söfnun lið, en gerð verður
grein fyrir öllum styrktaraðilum sem ekki hafa óskað nafnleyndar við afhendingu söfnunarfjárins.“ – halfdan@bb.is

Frá afhendingu tveggja milljóna króna fjárframlags Oddfellowmanna og –kvenna.
Frá vinstri: Sigurður Gunnarsson, Eiríkur F Greipsson, Gísli Jón Hjaltason,
Rúnar Guðmundsson, Þórdís Guðmundsdóttir og Anna Gunnlaugsdóttir.

„Stór hluti af jólaskreytingum bæjarins“
Grunnskóli Bolungarvíkur er upplýstur frá byrjun desember
fram á þrettándann svo jólaskreytingarnar fái að njóta sín.
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Grunnskóli Bolungarvíkur
er kominn í jólabúninginn en
áralöng hefð er fyrir því að
gluggar skólans séu skreyttir
á mjög svo eftirtektarverðan
hátt.
„Svo lengi sem ég man eftir
mér hefur skólinn verið skreyttur á þennan hátt og þetta er

6.4.2017, 10:17

orðinn stór hluti af jólaskreytingum bæjarins. Nemendur
finna stundum verk eftir foreldra sína þegar við erum að
setja upp myndirnar í gluggana. Það er orðið mikið mál
hjá nemendum að þeir fái að
gera mynd áður en þeir útskrifast. Þetta er virkilega skemmti-

leg hefð“, segir Kristín Ósk
Jónasdóttir, skólastjóri.
Skreytingar eru settar upp í
byrjun desember ár hvert og
eru ljósin höfð kveikt allan
sólarhringinn svo myndirnar
fái að njóta sín. Skreytingarnar
eru hafðar uppi fram á þrettándann.
– thelma@bb.is
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Skýrsla Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands um Menntaskólann á Ísafirði

Engar auðveldar lausnir í boði
Starfsandi í Menntaskólanum á Ísafirði hefur augljóslega
liðið fyrir þau átök sem verið
hafa í skólanum undanfarið ár
og almennt séð er hann verri
en gengur og gerist á vinnustöðum. Þetta kemur fram í
nýútkominni skýrslu sem Félagsvísindastofnun Háskóla
Íslands vann fyrir menntamálaráðuneytið. Í samantekt
um starfsanda í skólanum
kemur fram að lýsingar meirihluta starfsmanna MÍ á samskiptum skólameistara við
hluta kennara bendi til að
ýmislegt mætti þar betur fara.
„Þessar ávirðingar, sem
beinast bæði að skólameistara
og kennurum, eru alvarlegar
og varpa skugga á fjölmargt
sem vel er gert í skólanum.
Það er óviðunandi fyrir hinn
almenna kennara og reyndar
skólastarfið allt að ekki verði
bætt úr þessum vanda. Ávirðingarnar beinast ekki eingöngu
að skólameistara en ábyrgð
hennar í málinu er meiri en
annarra því að hún er stjórnandi skólans og sú skylda að
gera skólann að góðum vinnustað hvílir þyngra á henni en
öðrum“, segir í samantektinni.
Um stjórnunarstíl skólameistara segir að stíll hennar
virðist mjög ólíkur forvera sínum í starfi. „Fram til ársins
2001 höfðu ríkt vissar hefðir í
stjórnun MÍ sem samræmdust
illa stjórnunarstíl núverandi
skólameistara. Í viðtölum
komu fram margar vísbendingar um að fyrrverandi skólameistari hafi stjórnað skólanum á mjög óformlegan hátt.
Millistjórnendur og einstaka
kennarar voru mjög sjálfráðir
í starfi og réðu miklu um stefnu
skólans. Núverandi skólameistari vill hins vegar að unnið sé samkvæmt skýrum almennum reglum og ætlast til
að kennarar fari eftir þeim.
Það þarf því kannski engan að
undra að til átaka hafi komið
við kennara og millistjórnendur sem vanir voru að stjórna
samkvæmt eigin sannfæringu
fremur en formlegum reglum.
Ekki er ljóst hvort skólameistari geri sér grein fyrir hvað
stjórnunarstíll hennar breytti
mörgu í skólanum. Lítil reynsla skólameistara af starfi í

framhaldsskóla kom þar kannski einnig nokkuð við sögu.“
Þar segir einnig: „Í aðra
röndina er skólameistari formlegur yfirmaður. Hún leggur
ríka áherslu á embættisskyldur
sínar og er allt að því af gamla
skólanum í þeim efnum. En
henni er ekki lagið að jafna
ágreining, hvorki á formlegum
né óformlegum nótum, og
lendi hún í átökum geta aðstæður og hegðun orðið yfirdrifnari en algengt er í skólakerfinu. Atvik í MÍ á síðustu
misserum bera sum vott um
óæskilega hvatvísi skólameistara í deilumálum – en
rétt er að halda til haga að
flestar frásagnir benda til þess
að framkoma þeirra sem staðið
hafa í deilum við hana sé alls
ekki til fyrirmyndar heldur.
Kennurum var einnig tíðrætt
um að sá sem einu sinni lendir
í deilum við skólameistara hafi
bakað sér varanlega óvild
hennar. Málum ljúki í raun
aldrei heldur finni skólameistari sífellt nýjan vettvang til að
halda deilu áfram. Um þetta
hafa andstæðingar skólameistara mörg dæmi. Á móti kemur
að skólameistari telur að aðgerðir sínar séu í eðlilegu og
rökréttu framhaldi af því sem
á undan hefur gengið. Í þessu
samhengi er það umhugsunarefni hvort skólameistari leggi
meiri áherslu á að vinna fullnaðarsigur í ágreiningsmálum
við kennara en að komast að
niðurstöðu sem báðir geta unað við.“
Þrátt fyrir að starfsandi í
skólanum fái slaka einkunn í
skýrslunni kemur þar fram að
skólinn komi almennt ágætlega út úr samanburði á milli
skóla. „Sérstaka athygli vekur
að fjölgun nemenda á því tímabili sem hér er til skoðunar
hefur hvergi verið meiri en í
Menntaskólanum á Ísafirði.
Auk þess virðast Vestfirðingar
sækja skólann í auknum mæli.
Fjöldi brautskráðra í
Menntaskólanum á Ísafirði er
sambærilegur við samanburðarskóla af sömu stærð. Í flestum þeim skólum sem hafðir
eru til samanburðar hefur dregið úr brottfalli á síðustu árum.
Að undanskildum árunum
1996, 1998 og 2002 hefur ár-

angur MÍ verið góður í að
halda brottfalli í lágmarki“,
segir í skýrslunni.
Menntamálaráðuneyti fól
Félagsvísindastofnun að gera
úttektina með bréfi dagsettu
25. júlí. Markmiðið var „að fá
yfirsýn og greina þann samskiptavanda og þá óeiningu
sem skapast hefur innan skólans og leggja fram raunhæfar
tillögur um það hvernig úr
þeim vanda verði leyst.
Í tillögum að úrbótum kemur fram að báðir deiluaðilar
eigi talsverða sök á því hvernig
komið er og þeir hafi gripið til
mjög ágengra aðgerða sem
gert hafa ástandið enn erfiðara
en það var í upphafi árs. „Sumar þessara aðgerða hafa vafalaust átt rétt á sér en aðrar
örugglega orkað tvímælis og
gert ástandið og þar með lausnina erfiðari. [...] Það er eðlileg
og skiljanleg von deiluaðila í
svona máli að þeirra málstaður
fái stuðning í skýrslu eins og
þessari, helst að úrskurðað sé
þeim í vil og mótaðilum í
óhag“, segir í skýrslunni.

Menntaskólinn á Ísafirði.
Í tillögunum segir einnig: ferð og þróun skólans. Verk„Hér verður að leita sátta og efnið á að vera sjálfstætt og
þó að tillögur stofnunarinnar ekki lúta að yfirstandandi deilvirðist hversdagslegar þá eru um.
þær hvorki léttvægar né ein„Þá verða starfsmenn að
faldar í framkvæmd. Það er í viðurkenna í verki að skólasamræmi við rannsóknir og meistari hefur boðvald og það
margvíslega þróun í fræðum, er hennar verk að stjórna skólstjórnsýslu og réttarfari að sér- anum. Á móti kemur að skólastakar sáttaleiðir séu reyndar meistari verður að beita valdi
til þrautar áður en kemur á sínu mildilega og finna eðliúrskurðar- og viðurlagastig.
legan og sanngjarnan sam[...] Hluti deiluaðila sér eng- starfsgrunn við alla starfsmenn
ar sáttaleiðir, en stærstur hluti skólans. Allir aðilar verða að
starfsmanna myndi helst kjósa sætta sig við að núverandi
að sættir næðust. Afdrifaríkar starfsmenn séu þar til framaðgerðir eða uppsagnir, sem í búðar nema þeir kjósi sjálfir
fljótu bragði gætu virst ein- annað“, eins og segir í skýrslfaldastar, myndu nær óhjá- unni.
kvæmilega fela í sér flókin
Að lokum er lagt til að þeim
eftirmál sem gætu skaðað skól- kennurum sem treysta sér ekki
ann um langa framtíð. Lausn til að vinna að sáttum að heilþessa flókna máls verður því um hug verði gert kleift að
ekki þannig að einn deiluaðili láta að störfum við skólann
vinni fullnaðarsigur yfir hin- með sóma. Menntamálaráðuum, líkt og í keppni eða mála- neyti verður að bjóða þeim
rekstri fyrir dómi. Hér eru eng- sanngjörn starfslok.
ar auðveldar lausnir í boði.“
„Ef sáttaleiðin gengur ekki,
Lagt er til að starfsmönnum verður að gera róttækar breytskólans verði falið sameigin- ingar á starfsliði skólans. Þá
legt verkefni sem lýtur að vel- er ástæða til að taka alvarlega

vísbendingar um að rekja megi
yfirstandandi deilu til þess að
hluti starfsmanna hafi verið í
kerfisbundinni andstöðu við
skólameistara í næstum fjögur
ár. Verði skólameistari að
víkja í slíkum aðgerðum verður að tryggja að næsti skólameistari lendi ekki í sama
vanda. Slíkt verður ekki gert
nema viðkomandi kennarar
láti af störfum við skólann.
Um er að ræða sex til sjö kennara og aðra starfsmenn sem
verða að víkja. Við blasir að
slík „lausn“ setur ekki niður
deilur eða vanda innan skólans
og ógnar örugglega skólanum
sem mikilvægri stofnun í
byggðarlaginu.
Reynist slík leið óhjákvæmileg, er mikilvægt að næsti
skólameistari hafi ekki áður
starfað við skólann og sé alls
ótengdur þeim átökum sem
verið hafa í skólanum“, segir í
niðurlagi tillagna til úrbóta á
deilum innan Menntaskólans
á Ísafirði.
– halfdan@bb.is

Birna Lárusdóttir, formaður skólanefndar Menntaskólans á Ísafirði

Segir skýrsluna gefa góða mynd af ástandinu
Birnu Lárusdóttur, formanns skólanefndar, þykir
nýútkomin skýrsla Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands um stjórnunarhætti og
samskipti innan Menntaskólans á Ísafirði gefa góða mynd
af því ástandi sem ríkt hefur
í skólanum. „Mér sýnist Félagsvísindastofnun hafa lagt
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mikla og metnaðarfulla vinnu
í gerð þessarar skýrslu og hefur
fundist hún gefa nokkuð
glögga mynd af þessu ástandi
eins og það hefur horft við
mér. Ég vona að hægt verði að
fara þá sáttarleið sem þar er
lögð til, en það verður hver og
einn að gera það upp við sig
hvort hann sjái framtíð í veru
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sinni við skólann. Nú hefur
fólk visst svigrúm til að ákveða
það“, segir Birna.
„Skýrslan horfir í raun allt
aftur til ársins 1997 og tekur
fyrir síðustu ár stjórnartíðar
Björns Teitssonar og stjórnartíð Ólínu Þorvarðardóttur. Það
má sjá stíganda hjá skólanum
á þessu tímabili og vafalaust

einnig fyrr. Skólinn hefur verið að sækja í sig veðrið og ég
vona að við getum öll haft
vegsemd hans að leiðarljósi.“
„Skýrslan gefur ákveðna
mynd af því hversu erfitt
ástandið hefur verið og dregur
fram bæði jákvæðar og neikvæðar hliðar á samskiptum
starfsmanna.“

6.4.2017, 10:17

Aðspurð segir Birna að
skólanefnd muni koma saman á hefðbundnum fundi í
vikunni.
„Það var beðið með að
boða til þessa fundar þar til
skýrslan kom, en hún verður
til umræðu á fundinum
ásamt öðrum málum.“
– halfdan@bb.is
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Stjórnsýsluhúsið á Ísafirði.

Atvinnumálanefnd Ísafjarðarbæjar

Leggur til að gerð verði úttekt
á símanotkun sveitarfélagsins
Atvinnumálanefnd Ísafjarðarbæjar hefur lagt til að gerð
verði úttekt á símanotkun
sveitarfélagsins, bæði á fastlínukerfi og GSM-símum, og
að á grundvelli úttektarinnar
verði í samráði við tæknideild
og starfshóp um tölvumál
kannað verð og tilhögun á
símaþjónustu með það að leiðarljósi að lækka kostnað sveit-

arfélagsins.
Þetta gerist í framhaldi af
tillögu Magnúsar Reynis, bæjarfulltrúa Frjálslyndra og
óháðra, um að Ísafjarðarbær
láti af viðskiptum sínum við
Símann hf. í kjölfar flutnings
fimm starfa hjá upplýsingaþjónustunni Já, sem er dótturfyrirtæki Símans hf., frá Ísafirði til Akureyrar og Egils-

staða.
Sagði meðal annars í tillögu
Magnúsar: „Sem betur fer er
Síminn hf. ekki lengur í einokunarstöðu að því er varðar
símaþjónustu og fjarskipti. Því
geta viðbrögð bæjarstjórnar
Ísafjarðarbæjar ekki orðið
nema ein, að segja upp viðskiptum við þetta fyrirtæki,
sem komið hefur fram við

okkur af fyrirlitningu og hroka
og gert bæjarstjórn hlægilega
í augum alþjóðar. [...] Slit á
viðskiptum er eina svarið.“
Tillögu Magnúsar var vísað
til atvinnumálanefndar og
starfshóps um tölvumál Ísafjarðarbæjar, og var þeim falið
að kanna hvort tillagan væri
raunhæf og til hagræðingar
fallin í símamálum.

Fjórði bekkur Grunnskólans á Ísafirði

Yfir landshlutameðaltali en 7. bekkur undir

Niðurstöður úr samræmdum
könnunarprófum 4. og 7.
bekkjar liggja fyrir hjá Grunnskólanum á Ísafirði. Á heimasíðu skólans kemur fram að í
grófum dráttum megi segja að
nemendur í 4. bekk hafi náð
mjög góðum árangri en hann
sé aðeins lakari hjá nemendum
í 7. bekk.
„Fjórði bekkurinn er vel yfir
lands- og landshlutameðaltali
en 7. bekkurinn lítillega undir
því. Undanfarin ár hefur mynstrið í skólanum verið á þann
veg að 7. bekkurinn hefur verið

hærri en 4. bekkurinn en það
er breytt, a.m.k. þetta árið.
Næstu dagana verða niðurstöðurnar skoðaðar betur m.a.
í þeim tilgangi að vinna betur
og markvissar með þá þætti
sem koma ekki nógu vel út.
Tilgangur þessara prófa er einmitt sá að kortleggja veika og
sterka námsþætti svo skólar
geti tekið mið af því í starfi
sínu“, segir í frétt á heimasíðu
skólans.
Samræmd könnunarpróf
hafa verið framkvæmd í 4. og
7. bekk í um áratug.

Grunnskólinn á Ísafirði.

Lögð voru blóm við inngang íbúðarinnar til að minnast Magna.

Upptök eldsins í tauklæddum stól í stofu
Komið hefur í ljós að eldur
sem kviknaði í íbúð á Ísafirði
í síðustu viku átti upptök sín
í tauklæddum stól í stofu út
frá opnum eldi. Eru þetta niðurstöður rannsóknar lögreglunnar á Ísafirði og tveggja
manna frá tæknideild lögreglunnar í Reykjavík.
Eins og sagt hefur verið
frá lést einn íbúi hússins í
eldsvoðanum. Fannst hann í
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stofu íbúðarinnar, skammt
frá eldsupptökum. Hefur
komið í ljós að maðurinn
lést af völdum reyks sem
myndaðist við eldsvoðann.
Hann hét Magni Viðar Torfason. Stuttu eftir eldsvoðann lögðu ýmsir blóm og
kerti við inngang íbúðarinnar til að minnast Magna og
til að votta aðstandendum
samúð sína.– halfdan@bb.is
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Fjórðungssambandið ánægt með eflingu sýslumannsembætta en mótfallið sameiningu þeirra
Fjórðungssamband Vestfirðinga hefur áréttað mikilvægi þess að sýslumannsembættin á Vestfjörðum fái til
sín aukin verkefni og verði
þannig efld við tilfærslu löggæslu, eins og gert er ráð fyrir
í tillögum framkvæmdanefndar um nýskipan í lögreglumálum. Í ályktun sem Fjórðungssambandið samþykkti nú í lok
nóvember segir meðal annars:
„Stjórn Fjórðungssambandsins fagnar því þeim viðhorfum sem dómsmálaráðu-

neytið hefur kynnt í umræðu
um þetta verkefni. En á kynningarfundi sem haldinn var á
Ísafirði, þann 16. nóvember
s.l., kom skýrt fram hjá formanni nefndarinnar að það
væri einlægur vilji Dómsmálaráðuneytisins að færa verkefni
til sýslumannsembættanna og
nýta með þeim hætti þau tækifæri sem skapast við að færa
löggæsluna frá embættunum.
Stjórn Fjórðungssambandsins
lýsir sig reiðubúna til samstarfs við hlutaðeigandi, þ.e.

sýslumenn á Vestfjörðum og
dómsmálaráðuneytið um að
finna embættunum ný verkefni. Hér verði einnig afar mikilvægt að þjónustan verði ekki
dýrari fyrir vikið og má í því
sambandi m.a. nefna löggæslu
vegna hátíðahalda, dansleikja
eða annars skemmtanahalds.“
Þá gerir stjórn Fjórðungssambandsins athugasemd við
þá tillögu nefndarinnar að
breyta löggæsluumdæmum,
en nefndin hefur lagt til að
umsjón lögreglumála á Patr-

eksfirði falli undir Ísafjarðarembætti, og umsjón lögreglumála á Hólmavík og í Reykhólahreppi falli undir Borgarnesembætti. „Stjórn Fjórðungssambandsins gerir hér þá
kröfu að lögsagnarumdæmi
Vestfjörðum eigi áfram að
heyra undir embætti sem staðsett er/eru á Vestfjörðum. En
undirstrikar að ein af meginforsendum slíkrar kröfu er að
hraðað verði uppbyggingu
heilsárssamganga og hringtengingu á gagnaflutningsneti

um Vestfirði.“
„Vestfirðir voru um langa
hríð eitt kjördæmi og stjórnsýsla hefur til þessa verið
byggð á þeim kjördæmamörkum. Þannig eru Vestfirðir eitt
skattstjóra- og dómsumdæmi,
einnig eiga sveitarfélög og
íbúar í fjórðungnum með sér
margháttað samstarf og samvinnu á vettvangi fjórðungsins. Tillögur um nýskipan lögreglumála ganga á skjön við
þessi tengsl, auk þess sem störf
og ábyrgð færist úr fjórðungn-

um til annarra landshluta m.a.
með að landfræðilegur hluti
Vestfjarða verði færður undir
embætti utan þeirra.“
Eins og fram hefur komið
vinnur framkvæmdanefndin
nú að því að leggja lokahönd á
sína vinnu í samræmi við þá
fundi sem haldnir voru með
heimamönnum land allt. Þá er
búist við því að dómsmálaráðherra móti tillögur sínar í
kjölfarið og næstu skref skýrist
síðar í desember.
– eirikur@bb.is

Ísafjarðarbær fer fram á nákvæmari
upplýsingar um skuldir Félagsbæjar
Ísafjarðarbær hefur óskað
eftir nákvæmari upplýsingum
um skuldir félags- og menningarmiðstöðvarinnar Félagsbæjar á Flateyri áður en tekin
verður ákvörðun um framlag
Ísafjarðarbæjar til miðstöðvarinnar. Þetta kemur fram í bréfi
Halldórs Halldórssonar bæjarstjóra til Félagsbæjar, en stjórn

hans óskaði eftir milljón króna
framlagi til að borga niður þær
skuldir sem enn hvíla á húsinu.
Í bréfi bæjarstjóra segir meðal
annars:
„Áður en framlag Ísafjarðarbæjar verður ákveðið vantar
upplýsingar um endanlega tölu
því 1.000.000 mun vera áætluð
tala. Samkvæmt upplýsingum

fulltrúa Ísafjarðarbæjar í stjórn
Félagsbæjar er upphæðin talin
vera á bilinu 600-800 þús. kr.
Þá er einnig óskað eftir upplýsingum um niðurstöðu rekstrar
2004 sem og bráðabirgðauppgjöri fyrir árið 2005.“ Þá kemur fram að æskilegt sé að upplýsingar þessar berist bæjaryfirvöldum áður en farið verð-

ur í síðari umræðu um fjárhagsáætlun.
Fyrir tveimur árum var
Hafnarstræti 11 á Flateyri,
fyrrum verslunarhús Kaupfélags Önfirðinga, keypt í því
augnamiði að reka þar margþætta starfsemi. Þar er nú að
finna handverksverslun, brúðusafn, listgallerí og félagsstarf

eldri borgara á veturna. Ásamt
Ísafjarðarbæ unnu að verkinu
Félag eldri borgara, Rauði
krossinn, Minjasjóður Önundarfjarðar og íbúasamtök Önundarfjarðar. Kaupin og lagfæringar á húsnæðinu voru
kostuð af Ísafjarðarbæ, Framkvæmdasjóði aldraðra, Minjasjóði Önundarfjarðar auk þess

Gjaldþrot einstaklinga á Vestfjörðum

Fjórtán kröfur á síðasta ári
Fjórtán kröfur voru gerðar
um gjaldþrotaskipti einstaklinga á Vestfjörðum árið 2004,
á miðað við 44 tíu árum fyrr.
Þetta kemur fram í nýjum tölum frá Hagstofu Íslands. Þess
ber að geta að þessar tölur fara
nokkuð upp og niður, og til
dæmis eru kröfur um gjaldþrotaskipti einstaklinga 36
árið 2003, eða mun fleiri en
árið áður. Þeim fer sem sagt
ekki stigfækkandi á þessum
tíu árum, heldur eru þær mjög
misjafnar á milli ára.
Fæstar kröfur voru gerðar
árin 1999 og 2000, eða þrettán,
þar af voru tíu afgreiddar 1999
en tólf árið 2000. Langflestar
kröfur voru gerðar á einstaklinga árið 2004, eða 44 eins og
áður segir, og voru afgreiddar
38. Næstflestar kröfur voru

Héraðsdómur Vestfjarða.
gerðar árið 2002 eða 39, en þá kröfur voru gerðar á lögaðila
voru einungis 27 afgreiddar. á tímabilinu árið 2003, eða 48
Ef litið er til afgreiddra krafna og voru 45 afgreiddar. Fæstar
einungis eru þær næstflestar á voru gerðar árið 1997, eða
tímabilinu árið 2003, eða 33. sautján og fimmtán afgreiddar.
39 kröfur voru gerðar um Jafn margar voru afgreiddar
gjaldþrotaskipti lögaðila 2004, árið 2001, en þá voru átján
en 28 árið 1994. Langflestar kröfur gerðar. – eirikur@bb.is

Jólaumferðin í flugi
dreifist yfir mánuðinn
Minna er um bókanir hjá
Flugfélagi Íslands yfir jólavertíðina í ár en á sama tíma í
fyrra. Að sögn Arnórs Jónatanssonar, umdæmisstjóra félagsins á Ísafirði, virðist sem
fólk bíði sífellt lengur með að
bóka flug. Einnig sé námsfólk
fyrr á ferðinni en vanalega sem
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veldur því að umferðin dreifist
meira yfir mánuðinn.
„Skólakrakkarnir eru að
koma mun fyrr en áður en
flestir skólar eru búnir um 10.
desember. Næsta helgi er ágæt
hjá okkur en síðan kemur lægð
fram að jólum“, segir Arnór.
Engin vél er fullbókuð enn
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sem komin er. „Við verðum
með tvær-þrjár aukavélar í
bakhöndinni og sjáum hvað
setur. Jólahelgin er mjög stutt
í ár og það getur sett strik í
reikninginn en svo getur verið
að fólk taki við sér þegar nær
dregur“, segir Arnór.
– thelma@bb.is

6.4.2017, 10:17

sem fengið var fé úr sjóðnum
„Samhugur í verki“.
Í bréfi sem Félagsbær sendi
bæjaryfirvöldum í nóvember
er bent á að við undirritun
samnings um rekstur hússins
var gert ráð fyrir að hann yrði
endurskoðaður árlega en nú
séu tvö ár liðin án þess að það
hafi verið gert.– eirikur@bb.is
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Hafist var handa í síðustu viku við að rífa „Norðurtangabrúna“ við Sundstræti.

„Norðurtangabrúin“ rifin
Í síðustu viku var lokið við
að taka niður brú þá sem tengir
saman Norðurtangahúsin tvö,
við Sundstræti 36 annars vegar
og Sundstræti 45 hins vegar.
Að sögn Guðna Geirs Jóhannessonar, eins af eigendum
Sundstrætis 36, gekk verkið
vel. Sextíu tonn af byggingarefni þurfti að fjarlægja, enda
brúin mikil að vexti. Það er
beituverksmiðjan Aðlöðun
sem á hitt húsið, Sundstræti

45. Til stendur að breyta báðum húsunum í íbúðarhúsnæði.
Fyrsti áfangi við Sundstræti
36 felst í að gera 12 íbúðir að
stærð frá 90 fermetrum upp í
110 fermetra ásamt bílageymslu fyrir 12 íbúðir. Sótt hefur
verið um leyfi til að byggja
tvær hæðir ofan á húsið við
Sundstræti 45, en þegar rætt
var við Sveinbjörn Jónsson,
eiganda hússins, fyrir stuttu
sagði hann líklegra að einungis

yrði einni hæð bætt við. Yrði
þá húsið fimm hæðir og er
búist við að úr verði 10-12
íbúðir.
Húsið hefur hýst beituverksmiðjuna Aðlöðun síðastliðin
þrjú ár, en margt þykir benda
til að hún verði flutt til Súðavíkur í kjölfar boðs frá Súðavíkurhreppi um kaup á hlutafé
í verksmiðjunni fyrir 20 milljónir.
– eirikur@bb.is

Bolungarvík er eftir sem áður stærsta löndunarhöfn smábáta á landinu.

Landaður afli hjá smábátum á Vestfjörðum

Mikill samdráttur

Talsverður samdráttur virðist vera í afla lönduðum af
smábátum á Vestfjörðum á
síðustu fimm árum. Þetta kemur fram í svari sjávarútvegsráðherra við fyrirspurn Adolfs
H. Berndsen, varaþingmanns
Sjálfstæðisflokksins í Norðvesturkjördæmi, um skiptingu
afla smábáta eftir veiðarfærum
og löndunarhöfnum.
Bolungarvík er eftir sem áður stærsta löndunarhöfn smábáta á landinu, en afli þar hefur
þó minnkað um 24% á síðustu
fimm árum. Milli fiskveiðiár-
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anna 2003/2004 og 2004/2005
minnkaði aflinn um 21%. Þá
hefur afli sem landað er á Suðureyri minnkað um næstum
helming á þessum fimm árum,
var 5.062 tonn fiskveiðiárið
2000/2001 en 2.760 tonn á síðasta fiskveiðiári. Það skal
ítrekað að hér er eingöngu rætt
um afla af smábátum og sjávarfang sem berst á land af öðrum bátum og skipum er ekki
tekið með í reikninginn.
Afli hefur einnig dregist
saman á Flateyri, en þó talsvert
minna en í Bolungarvík og á

Suðureyri. Síðustu fimm ár
hefur afli sem landað er af
smábátum á Flateyri minnkað
um 9%. Milli fiskveiðiáranna
2003/2004 og 2004/2005 jókst
aflinn þó um 3,5%.
Séu allar þrjár hafnirnar
teknar saman kemur í ljós að
milli fiskveiðiáranna 2000/
2001 og 2003/2004 minnkaði
aflinn um rúm 15%. Milli fiskveiðiáranna 2003/2004 og
2004/2005 minnkaði aflinn
um tæp 15% og sé litið til
síðustu fimm ára nemur samdrátturinn tæpum 28%.
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Hvað er að frétta? · Sr. Stína Gísladóttir, sóknarprestur í Holti í Önundarfirði

mannlífið

Ábendingar um efni sendist
til Thelmu
Hjaltadóttur, thelma@bb.is
sími 849 8699
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Í dag er miðvikudagurinn
14. des., 350. dagur ársins 2005

Þennan dag árið1890 var Eyrarbakkakirkja vígð. Í
kirkjunni er altaristafla sem Lovísa Danadrottning
málaði árið 1891.
Þennan dag árið 1908 strandaði Coot, fyrsti íslenski
togarinn við Keilisnes. Hann kom til landsins 1905.

Aðventan alltaf annasamur tími
„Það er allt þokkalegt að
frétta. Eins og alltaf á aðventunni er eitthvað gleðilegt og
sorglegt að gerast. Alltaf er
eitthvað um dauðsföll og oft
er óvenju mikið um þau á
þessum tíma. Það er einkenni aðventunnar að þá
blandast saman sorg og
gleði.
Aðventan er alltaf annasamur tími og mann vantar

alltaf fleiri klukkustundir í sólarhringinn, því mann langar
til að geta sinnt heimilistörfum og jólaundirbúningi fyrir
sína nánustu. Oft er það erfitt
og það er ekkert auðvelt að
tvinna saman prestsstarfið
og húsmóðurhlutverkið, en
alltaf má finna eitthvað jákvætt og það er um að gera
að leita það uppi. Þegar
maður hefur góða heilsu þá

er maður þakklátur fyrir það.
Ég er komin í aðventuskapið en aðventan felur í
sér tilhlökkun og eftirvæntingu. Maður verður að gæta
þess að leita að friðnum svo
hann týnist ekki í annríkinu.
Nauðsynlegt er taka frá tíma
til þess að njóta þess að vera
til og svo er líka mjög gott að
gera eitthvað gott fyrir aðra,“
sagði sr. Stína Gísladóttir.

Tröllasynir og tyrkneskur dýrlingur

Íslensku jólasveinarnir eru
þrettán talsins og kemur sá
fyrsti hálfum mánuði fyrir jól,
síðan einn hvern dag til jóla
Þennan dag árið 1935 var ofviðri um mest allt land. 25 og eins haga þeir brottferð
manns fórust, flestir drukknuðu. Í Reykjavík slitnuðu sinni eftir jólin. Þeir eru af
símalínur og reykháfar fuku af húsum. tröllakyni og voru upphaflega
barnafælur en hafa séð að sér
Þennan dag árið 1977 olli stórflóð og ofviðri tjóni víða og eru nú góðvinir allra þægra
á suðurströndinni. Þetta voru einhver mestu flóð hér á barna. Þeir syngja fyrir þau og
landi á öldinni. færa þeim gjafir og hafa tekið
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ upp á því að klæðast rauðum
búningi alþjóðlega jólaveinsÁ þessum degi fyrir 29 árum
ins.
Santa Claus eða Sinter
Klaas er ólíkur íslensku sveinunum sem voru hrekkjóttir og
þjófóttir. Hann þeysir um háloftin í sleða sem dreginn er af
hreindýrum og býr á norðurpólnum. Fyrsti jólasveinninn
er upphaflega Tyrki, Heilagur
Nikulás frá Myra. Sagan segir
að hann hafi látið poka með
gulli detta niður um reykháfa
Húsmóðir í Reykjavík, Halldóra Sumarliðadóttir, sá eða hent pokunum inn um
furðuhlut á lofti skammt norðan við Örfirisey s.l. sunnudags- glugga og ofan í sokka sem
kvöld laust eftir kl. 23. Í samtali við Morgunblaðið í gær héngu til þerris á arinhillum.
sagðist henni svo frá: „Ég kom út í Örfirisey um kl. 23 á Seinna varð hann biskup. Talið
sunnudagskvöld og lagði bíl mínum nyrst á sjávarkamb- er að Nikulás hafi dáið um
inum þar sem fjöldi trillubáta stendur uppi. Þaðan ætlaði 350 e. Kr. og var hann píslarég að fylgjast með er bátur sá, er maðurinn minn er á, vottur fyrir trú sína. Hann var
kæmi að landi, en von var á honum á hverri stundu. Engin vel þekktur dýrlingur á miðumferð var um Sundin og ég horfði því í rólegheitum út yfir öldum.
sjóinn. Allt í einu sá ég ljósbjarma langt í fjarska og nálgaðSinter Klaas fluttist með
ist hann furðu fljótt. Í fjarska var þetta eins og rauður hnött- innflytjendum til Ameríku og
ur, en þegar hann nálgaðist varð hann ljósrauður og ég sá tók upp nafnið Santa Claus.
greinilega að ljós var inni í þessum furðuhlut sem var náJólasveinninn sem er hvað
kvæmlega eins og þær myndir sem maður hefur séð af þekktastur í heiminum í dag í
fljúgandi diskum.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ rauðum fötum, leðurstígvélum
með hvítt skegg og poka fullan
Helgarveðrið af leikföngum á bakinu kom
fyrst fram í auglýsingaherferð
Horfur á föstudag:
Coca Cola fyrirtækisins árin
Norðanátt g snjókoma eða él á norðanverðu landinu,
1934 og aftur 1964. Sú ímynd
en víða léttskýjað sunnantil. Frost 1-10 stig.
náði fljótt fótfestu.
Horfur á laugardag:
Norðanátt g snjókoma eða él á norðanverðu landinu,
Þrettán sælir sveinar
en víða léttskýjað sunnantil. Frost 1-10 stig.
Horfur á sunnudag:
Fjöldi jólasveina var misDregur úr vindi og éljum, en áfram hvasst og élja- jafn eftir landshlutum. Talan
gangur austast. Talsvert frost. 13 sést fyrst í Grýlukvæði frá
Horfur á mánudag: 18. öld en nöfn þeirra í ÞjóðSuðlæg átt og dálítil slydda eða snjókoma vestanlands. sögum Jóns Árnasonar 1862.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Um 70 önnur jólasveinanöfn
Spur
ning vikunnar hafa fundist. Meðal nafna
Spurning
þeirra voru Tífill, Tútur,
Hversu miklu eyðir þú í jólagjafir? Baggi, Lútur, Rauður, Redda,
Alls svöruðu 679. – 0-10 þús. sögðu 66 eða 10% - 11-30 Steingrímur og Sledda, Lækjaþús. sögðu 213 eða 31% - 31-70 þús. sögðu 220 eða 32% - ræsir, Bjálminn sjálfur, Bjál70-150 þús. sögðu 100 eða 15% og meira en 150 þús. mans barnið, Litlipungur,
sögðu 80 eða 12% Örvadrumbur.
Samkvæmt einni sögu áttu
Netspurningin er birt vikulega á bb.is og þar geta lesendur látið
skoðun sína í ljós. Niðurstöðurnar eru síðan birtar hér. konur jólasveinanna að vera
Þennan dag árið 1910 hófst útgáfa „Vísis til dagblaðs
í Reykjavík“. Vísir var sameinaður Dagblaðinu 1981.

Sá fljúgandi disk
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páskadísir sem kæmu til híbýla
mennskra manna um páskaleytið. Þeir hafa þó fengið að
halda þeim nöfnum og fjölda
sem þeim var gefinn í kvæði
Jóhannesar úr Kötlum sem
kom út árið 1932 og kunna
flest börn á þeim skil. Í stuttu
máli er jólasveinunum lýst svo
í kvæðinu:
Stekkjastaur kom fyrstur og
var hann stinnur eins og tré.
Hann vildi sjúga ærnar en það
gekk brösuglega þar sem hann
var með staurfætur.
Giljagaur sem var annar
fannst ekkert betra en að stela
froðunni af mjólkurfötunum
og hélt því til í fjósum.
Stúfur hét sá þriðji, stubburinn sá krækti sér í pönnu þegar
kostur var á.
Sá fjórði, Þvörusleikir var
fjarskalega mjór og sleikti
þvörur sem notaðar voru til
þess að hræra í pottum við
hvert tækifæri sem gafst.
Sá fimmti, Pottaskefill,
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gabbaði börn til frá pottunum
þegar þeim var gefið skófir
svo hann gæti sjálfur fengið
sér vænan kvöldverð.
Sá sjötti, Askasleikir, stal
öskum og sleikti á ýmsa lund.
Sjöundi var Hurðaskellir,
fannst gaman að hrekkja fólk
með að skella hurðum þegar
það vildi fá sér vænan lúr.
Skyrjarmur, sá áttundi, var
ægilegur rumur sem þefaði
uppi skyrtunnur og át þar til
hann stóð á blístri.
Níundi var Bjúgnakrækir og
var hann brögðóttur og snar.
Hann klifraði uppi í rjáfri og
stal þar reyktum hrossabjúgum.
Tíundi var Gluggagægir
sem gægðist inn um hvern
glugga til að reyna að koma
auga á eitthvað sem hann gæti
hnuplað.
Ellefti var Gáttaþefur, aldrei
fékk sá kvef hann gat þefað
uppi laufabrauð langar leiðir.
Ketkrókur, sá tólfti, notaði

langan stjaka með króki á til
að setja niður um strompa til
að krækja í kjötlæri sem héngu
í eldhúsloftinu.
Þrettándi var Kertasníkir
sem elti uppi lítil börn til að
hnupla af þeim tólgarkertum
þeirra.
Íslensku jólasveinarnir hafa
tekið upp marga af góðum siðum hins alþjóðlega jólakarls.
Í seinni tíð hefur betrumbætt
viðmót þessara sveina skilað
sér til foreldra þeirra Grýlu og
Leppalúða sem hafa látið af
því að éta óþæg börn og hafa
jafnvel farið með sonum sínum á mannamót til að gleðja
yngstu kynslóðina. Börnin
hafa fyrirgefið þeim öllum
gamlar syndir og líta nú á þessa
kindarlegu gaura sem vini
sína.
Heimildir: Heimildir: Saga
daganna, Mál og Menning /
Árni Björnsson 1993, Þjóðsagnasafn Jóns Árnasonar og
Jólavefurinn
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Tók þátt í smíði jólagjafarinnar
„Nú er erfitt að rifja 60 ár
aftur í tímann og erfitt að gera
upp á milli allra þeirra góðu
gjafa sem ég hef fengið. Sú
sem mér dettur strax í hug er
gjöf sem var gerð fyrir augunum á mér. Þegar ég var um 7
eða 8 ára gamall smíðaði faðir
minn hífukrana. Hann var nákvæm eftirmynd af krana sem
Marsellíus Bernharðsson átti
og synir hans unnu mikið með.

Þetta var amerískur hertrukkur með krana framan á.
Ég horfði á hann gera það
og hjálpaði honum við að
smíða hann og pússa hann.
Svo var það ekki fyrr en ég
opnaði pakkann og sá hlutinn
samansettan að ég áttaði mig
á að ég hefði tekið þátt í gerð
minnar eigin jólagjafar.
Ég hafði svo gaman af að
fylgjast með pabba að smíða

og fá að aðstoða hann að ég
gerði mér enga grein fyrir því
hvað var verið að smíða.
Ég átti kranann í mörg ár
enda fór ég vel með hann.
Þetta var mjög vönduð smíð
og alveg afsteypa af hinum
raunverulega krana, málaður í
sömu litum og spáð í öll smáatriði. Ef miðað er við að bílar aki
kílómetra þá var þessum krana
ekið marga metra.“

Vestfirskar þjóðsögur

· Gísli Hjartarson

Sami vinnuveitandinn
Eitt sinn þegar séra Baldur Vilhelmsson, prestur
og prófastur í Vatnsfirði í Ísafjarðardjúpi, var við
kennslu í Héraðsskólaum í Reykjanesi, varð honum
á að opna dyr einar í skólanum heldur hvatlega.
Kom hann þá beint í flasið á konu. Henni brá við að
fá prestinn svona óvænt í fang sér og hópaði:
Jesús minn!
Ekki er ég nú hann, góða, svaraði séra Baldur.
En við vinnum báðir hjá sama fyrirtæki.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Eftirminnilegasta jólagjöfin · Önundur Jónsson, yfirlögregluþjónn á Ísafirði

Kvikmyndir

Úr musterinu í glugga íslenskra heimila
Jólaskreytingar
verða
íburðameiri með hverju árinu
að því virðist og eru þær til í
mismunandi stærðum, litum
og gerðum. Þó má sjá í gluggum næstum hvers einasta
heimilis aðventuljós, en það
er orðinn rótgróinn siður hér á
landi að setja upp slík ljós. En
hvaðan er þessi siður upprunninn?
Hann kemur frá Svíþjóð en
á þó rætur sínar að rekja til
gamla testamentisins þar sem
sjö arma ljósastikan var mikill

helgidómur í musterinu. Frá
því er greint á Vísindavef Háskóla Íslands hvernig aðventuljós bárust til Íslands.
„Kaupsýslumaður einn í
Reykjavík hét Gunnar Ásgeirsson, ættaður úr Önundarfirði. Hann átti mikil skipti
við sænsk fyrirtæki og flutti
til að mynda bæði inn Volvo
og Husquarna. Á einni verslunarferð sinni í Stokkhólmi
fyrir jól kringum 1964 rakst
hann á einfalda trépíramíta
með sjö ljósum og ýmislega í

laginu. Hér var um að ræða
nýjung í Svíþjóð; lítt þekktir
smáframleiðendur voru að
reyna að koma föndri sínu á
framfæri í jólavertíðinni.
Þessi framleiðsla hafði þá
ekki slegið í gegn í Svíþjóð og
mun ekki hafa gert fyrr en um
1980. Jólastjörnur og litlir
stjakar voru þar hin hefðbundna
gluggaskreyting á aðventu.
Gunnari datt hinsvegar í hug
að þetta gæti verið sniðugt að
gefa gömlum frænkum sínum,
handa hverjum menn eru oft í

vandræðum með að finna
gjafir. Hann keypti held ég
þrjú lítil ljós, og þau gerðu
mikla lukku hjá frænkunum
og vinkonum þeirra. Gunnar
keypti því fleiri ljós næsta ár
til gjafa sem hlutu sömu viðtökur. Þá fyrst fór hann að
flytja þetta inn sem verslunarvöru, og smám saman þótti
það naumast hús með húsi ef
ekki er slíkt glingur í gluggum
Þetta fyrirbæri hefur vakið
mikla athygli útlendinga sem
hingað koma um jólaleytið,

enda mun Reykjavík skera sig
nokkuð úr öðrum borgum að
þessu leyti. Þjóðminjasafnið
eða ég sjálfur fáum oft upphringingar utan úr heimi
vegna þessa, og margir biblíufróðir spyrja hvort gyðingdómur sé mjög rótgróinn á
Íslandi. Það þykir sannast
sagna heldur snautlegt þegar
upplýst er hversu ofur ung og
veraldleg þessi skreyting í
rauninni er“, segir Árni
Björnsson á vísindavef Háskóla Íslands.

Brennslan mín · Arna Lára Jónsdóttir, verkefnisstjóri hjá Atvinnuþróunarfélagi Vestfjarða

Öll lög með U2 klassísk
„Tónlistarsmekkur minn
er frekar „mainstream“.
Þetta er kannski ekki tíu
uppáhaldlögin mín en eru
öll ofarlega í huga mér.“

Af plötunni Hljóðlega af
stað. Þessi diskur er nauðsynlegur í skammdeginu. karabíska hafið kemur upp í hugann þegar ég hlusta á hann.

1. With or without you – U2
With or without you af
plötunni Joshua Tree er alveg klassískt eins og öll lög
með U2. Mér finnst reyndar
gömlu diskarnir þeirra betri
en þeirra nýju. Ég hef ekki
enn farið á tónleika með
sveitinni, ég verð að bíða
þangað til þeir spila í Höllinni.

3. Fix you – Coldplay
Af plötunni X&Y. Ég átti
mjög erfitt með að velja eitt
lag af plötunni þar sem þau
eru öll brilliant.

2. Kindin
Einar – Hjálmar
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mér og ég er búin að hlusta á
hann látlaust í tvö ár og er ekki
enn komin með leið á honum.
6. Sail away – David Gray
Af plötunni White ladder,
ekki þarft að hafa fleiri orð um
það.

4. Undir þínum áhrifum
– Sálin hans Jóns míns
Af samnefndri plötu. Það
er skylda að hafa eitt lag með
Sálinni á mínum lagalistum.

7. Fake platic
tree – Radiohead
Af plötunni The bends. Háskólaárin voru undirlögð af
Radiohead og í hvert skipti sem
ég heyri lag með Radiohead
verður mér hugsað til félaganna
úr stjórnmálafræðinni.

5. Amie – Daimen Rice
Af plötunni O. Damien
Rice er í miklu uppáhaldi hjá

8. Nothing else
matters – Metallica
Af Svarta albúminu. Fín ball-
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aða með Metallicu, ég hlusta
minna Metallicu nú en ég gerði
áður. Fór á tónleika með Metallicu á Parken í Kaupmannahöfn fyrir rúmu ári sem voru
alger snilld jafnvel fyrir mig
sem hlustar ekki mikið á
þungarokk.
9. Smuk som et stjerneskud – Olsen bræðurnir
Hljómar miklu betur á
dönsku en á ensku.
10. All I need – Air
Af plötunni Moon Safari.
Virkilega þægileg tónlist frá
þessari frönsku grúppu sem
ég hlusta mikið á þegar ég vill
hafa það huggulegt.

Arna Lára Jónsdóttir.
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Þjálfarar
óskast!
BÍ´88 óskar eftir þjálfurum til starfa í 8. flokki
(drengir og stúlkur
fædd 2000 og 2001), 7.
flokki stúlkna (fæddar
1998-1999) og 6. flokki
stúlkna (fæddar 19961997).
Æskileg er að umsækjendur séu 18 ára
eða eldri. Hér er frábært tækifæri fyrir þá
sem hafa áhuga á þjálfun og vilja fá tækifæri til
að mennta sig á því sviði
þar sem BÍ´88 leggur
áherslu á menntun þjálfara sinna.
Viðkomandi þarf að
geta hafið störf 1. janúar nk. Nánari upplýsingar gefur Svavar Þór í
síma 860 7443.

Stofnað 14. nóvember 1984 · Sími 456 4560 · Veffang: www.bb.is · Verð kr. 300 m/vsk

www.bb.is – daglegar fréttir á netinu

Orkan opnar nýja bensínstöð á Skeiði
Byrjað var að dæla bensíni
á nýrri bensínstöð Orkunnar á
Skeiði í Skutulsfirði seinni
part föstudags. Að sögn Gunnars Skaptasonar, framkvæmdastjóra Bensínorkunnar, er
um að ræða prufudælingu.
„Við erum að prufudæla
núna“, segir Gunnar. „Og opnum formlega á næsta laugardag með pompi og prakt. Þetta
verður heljar hátíð sem stendur
yfir frá klukkan 15-17. Við
bjóðum gestum upp á kaffi,
hangikjöt, jólaöl, vöfflur og
kakó. Jólasveinarnir mæta á
svæðið og svo, þar sem við
erum nú stödd í Mekku tón-

listarlífsins, verður vönduð
tónlistardagskrá. Það er
ástæða til að fagna enda er
áratugaeinokun í bensínsölu á
Ísafirði nú lokið“. Þá segir
Gunnar að starfsmenn Orkunnar á svæðinu séu mjög
ánægðir með viðtökur bæjarbúa sem hann segir hafa verið
mjög hlýlegar.
Framkvæmdir við bensínstöð Orkunnar á Skeiði hafa
tafist nokkuð, en veður hefur
verið óhagstætt til framkvæmda. Stöðin verður sjálfsafgreiðslustöð. Sem kunnugt er
óskaði fyrirtækið eftir leyfi til
uppsetningar stöðvarinnar á

lóð Ljónsins í kjölfar þess að
Atlantsolíu og Olís var veitt
vilyrði fyrir þeim tveimur lóðum sem bæjarfélagið taldi
henta undir rekstur bensínstöðva. Til þess að koma stöð
Orkunnar fyrir á þessum stað
þurfti að breyta deiliskipulagi
og bar félagið kostnaðinn af
þeim breytingum. Nokkuð
hefur dregist hjá Atlantsolíu
að hefja framkvæmdir, en rúmt
ár er síðan fyrirtækið fékk úthlutað lóð sinni. Samkvæmt
síðustu fréttum stendur nú til
að Atlantsolía hefji framkvæmdir við sína bensínstöð
næsta vor. – eirikur@bb.is

Unnið hefur verið hörðum höndum að uppsetningu stöðvarinnar.

Íslandsbanki á Ísafirði

Glæsileg aðstaða
opnuð í Neista

Kveikt á jólatré Flateyringa
Kveikt var á ljósum jólatrés Flateyringa klukkan 16 á laugardag. Börn úr Grunnskóla Flateyrar sungu nokkur
jólalög við þetta tilefni og þegar ljósin höfðu verið kveikt var gengið í kringum jólatréð undir leiðsögn þeirra Hurðaskells og Stúfs. Þeir félagar vöktu mikla lukku, sérstaklega meðal yngri kynslóðarinnar, enda voru þeir vopnaðir
sælgæti. Ljósmynd: Páll Önundarson.
– halfdan@bb.is

Símaskiptiborð og þjónustuver Íslandsbanka var opnað á nýjum stað í verslunarmiðstöðinni Neista á Ísafirði
á föstudag. Eins og kunnugt
er var símavarsla og upplýsingagjöf bankans færð til Ísafjarðar fyrr á þessu ári og hefur
skiptiborðið verið til húsa í
útibúi bankans. Alltaf hefur
þó staðið til að finna því betra
aðsetur sem nú er fundið í
Neista.
„Þetta er frábær aðstaða.
Þarna er í raun vinnuaðstaða
fyrir 22 starfsmenn, þó enn
sem komið er séu þeir ekki
nema átta“, segir Gerður Eðvarsdóttir, þjónustustjóri Íslandsbanka á Ísafirði. Vonast
er til að starfsmönnum eigi
enn eftir að fjölga, en í hinni
nýju aðstöðu verður auk símsvörunar hægt að veita ýmsa
aðra bankaþjónustu.
Milli 40 og 50 manns sóttu
opnunina, starfsmenn Vest-

Inga S. Ólafsdóttir og
Kristján Jóhannsson, sem
eiga húsnæðið afhentu Hauki
Oddssyni málverk í tilefni
opnunarinnar.

firskra verktaka sem sáu um
að innrétta húsnæðið, fulltrúar
bæjarstjórnar og atvinnumálanefndar Ísafjarðarbæjar og Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða, starfsmenn Íslandsbanka á
Ísafirði, Kristín Baldursdóttir,
forstöðumaður rekstrardeildar
bankans og Haukur Oddsson,
framkvæmdastjóri útibúasviðs
bankans, en eins og flestir vita
er Haukur borinn og barnfæddur Ísfirðingur.
– halfdan@bb.is

Hlutfallslega fæst hjúkrunarrými í Ísafjarðarbæ
Hjúkrunarrými eru hlutfallslega fæst í Ísafjarðarbæ
á Vestfjörðum, að því er
fram kemur í svari heilbrigðisráðherra við fyrirspurn
Björgvins G. Sigurðssonar,
þingmanns Samfylkingar í
suðurkjördæmi. 7,1 hjúkrunarrými er á hverja þúsund
íbúa í Ísafjarðarbæ, en 13,4
eru í Bolungarvík. Þá kemur
fram í svari ráðherra að
landsmeðaltal sé rétt um 12
hjúkrunarrými á hverja þús-
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und íbúa.
Starfshópur um byggingu
hjúkrunarheimilis á Ísafirði
ályktaði nýlega um að gera
þurfi almennt mat á stöðu aldraðra til að sýna fram á væntanlega þjónustuþörf í framtíðinni. Formanni starfshópsins var fengið það verk í hendur að hafa samband við matsaðila á vegum heilbrigðisráðuneytisins og óska eftir mati.
Mati þessu er ætlað að sýna
fram á hversu margar íbúðir
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vantar, ef þá nokkrar.
Einnig verða mál athuguð
með annars konar pláss fyrir
hjúkrunarrými, sem er millistig á milli sjúkrahúss og
hjúkrunarheimilis.
Að sögn Svanlaugar Guðnadóttur, formanns starfshópsins, er ekki vitað hversu langur
biðlisti eftir hjúkrunarrými er,
en það ætti að koma í ljós
þegar matinu lýkur.
– eirikur@bb.is
Hlíf, íbúðir aldraðra.
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