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Vestfirðingurinn Steinunn Jónsdóttir gímdi við dular-
full veikindi í hátt í áratug. Var svo komið að hún
hafði misst allan mátt í neðri hluta líkamans og því
bundin við hjólastól. Steinunn segir að vestfirska
þrjóskan hafi valdið því að hún neitaði að gefast
upp og fann að lokum lausn á vanda sínum
með aðstoð kírópraktors.

Maður lærir að meta það
sem annars er sjálfsagt

Sjálfbærnin
lykilatriði
Gísli Halldór Halldórsson, nýkjör-
formaður bæjarráðs Ísafjarðar-
bæjar fer yfir ferilinn, bæjar-
málin, sjávarútvegsmálin
og framtíða Vestfjarða í
skemmtilegu viðtali.

– sjá bls. 16 og 17 – sjá bls. 12 og 13.

Skemmtileg stemmning var við Ísafjarðarhöfn  þegar skemmtiferðaskipið Seven Seas Voyager lá þar við bryggju.Skemmtileg stemmning var við Ísafjarðarhöfn  þegar skemmtiferðaskipið Seven Seas Voyager lá þar við bryggju.



22222 FIMMTUDAGUR     27. JÚNÍ 2013

AUGLÝSING UM BREYTINGU Á
DEILISKIPULAGI, OPIÐ SVÆÐI Í
TUNGUDAL, ÍSAFIRÐI, ÍSAFJARÐARBÆ

Í samræmi við 43. gr. skipulagslaga nr.
123/2010 hefur  bæjarstjórn Ísafjarðar-
bæjar samþykkt ofangreinda deiliskipu-
lagsbreytingartillögu á fundi sínum þann
20. júní 2013.
Deiliskipulagsbreytingin tekur svæðis
sem er innan við núverandi tjaldsvæði í
Tungudal. Skipulagstillagan gerir ráð fyrir
heimild til að byggja 21 smáhýsi, um 20
fermetra að stærð ásamt göngustígum
innan svæðisins sem tengja svæðið við
aðra göngustíga, tjaldsvæði, þjónustuhús
og bílastæði í nærliggjandi umhverfi.
Deiliskipulagstillagan verður til sýnis á
bæjarskrifstofum í Stjórnsýsluhúsinu,
Hafnarstræti 1, Ísafirði og á heimasíðu
Ísafjarðarbæjar www.isafjordur.is frá og
með 27. júní 2013 til og með 8. ágúst
2013. Þeim sem telja sig eiga hagsmuna
að gæta er hér með gefinn kostur á að gera
athugasemdir við deiliskipulagstillöguna.
Skila skal inn athugasemdum á bæjar-
skrifstofu Ísafjarðarbæjar, Stjórnsýslu-
húsinu, Hafnarstræti 1, Ísafirði.  Þeir sem
ekki gera athugasemdir við skipulagstil-
löguna fyrir tilskilinn frest teljast sam-
þykkir henni.

Ísafirði 22. júní 2013.
Jóhann Birkir Helgason

sviðstjóri framkvæmda- og eignasviðs.

Gull, silfur og brons á Landsmóti UMFÍ 50+
Landsmóti 70+ (sem er ekki
haldið). Allir keppendurnir voru

„Við tókum þátt þessu móti í
annað sinn, en það var að þessu
sinni haldið í Vík í Mýrdal dagana
7.-9. júní. Árangurinn var mjög
góður, við komum heim með eitt
gull, eitt silfur og eitt brons.
Gullið í pönnukökubakstri vann
Sigríður Króknes, silfur í pútt-
keppni vann Þórleif Skarphéðins-
dóttir og brons í sveitakeppni í

boccia unnu Héðinn Ólafsson,
Björn Helgason og Heiðar Guð-
mundsson en varamenn voru
Gunnlaugur Jónasson og Gunnar
Veturliðason,“ segir Björn
Helgason, fyrrverandi formaður
Kubba, íþróttafélags eldri borg-
ara á Ísafirði, sem náði þessum
glæsta árangri á Landsmóti
UMFÍ 50+ (fimmtugir og eldri).

Keppendur Kubba voru 22 í ár
en 21 keppti fyrir hönd félagsins
í fyrra. Björn segir að fram-
kvæmd mótsins og annað hafi
verið með ágætum en veður hefði
getað verið betra.

Gaman er að geta þess vegna
aldursmarkanna (50+), að
minnstu munaði að lið Kubba
hefði alveg eins getað keppt á

komnir yfir sjötugt nema einn,
sem er 69 ára.

hordur@bb.is

Keppendur Kubba á Ísafirði.
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Teflt við páfann í Ísafjarðarkirkju
á Ísafjarðarhöfn segir Guðmund-
ur M. Kristjánsson hafnarstjóri
að tvö salerni séu á Harðviðar-
bryggjunni og nefnir einnig al-
menningssalerni í Edinborgar-
húsinu. „Ég hef ekki orðið var
við að ferðamenn kvarti undan
þessu, en að mínu mati er samt
þörf á því að skoða hvort ekki sé
hægt að koma upp nokkrum
færanlegum salernum í bænum.
Það var einhvern tíma í skoðun
hjá bæjaryfirvöldum en fór aldrei
lengra,“ segir Guðmundur.

Nancy Bechtloff hjá Vestur-
ferðum segist ekki hafa yfir miklu
að kvarta, hún hafi ekki orðið
vör við að viðskiptavinir Vestur-
ferða hefðu orð á þessu í einhverj-
um mæli. „Við erum með ferðir
inn í Tunguskóg til dæmis og þar
er fín aðstaða. Og einnig hér í
Edinborgarhúsinu,“ segir Nancy.

„Jú, þetta hefur verið í umræð-
unni undanfarin ár, líka í tengsl-
um við þessa árlegu viðburði á
svæðinu eins og Aldrei fór ég
suður og Mýrarboltamótið. Við
tökum að hluta þátt í kostnaði
við aðstöðuna í Edinborgarhús-
inu en hugsanlega þyrftu salerni
að vera víðar í bænum,“ segir
Daníel Jakobsson, bæjarstjóri
Ísafjarðarbæjar.

harpa@bb.is

velkomið að nýta aðstöðuna en
bæjaryfirvöld þurfi hins vegar
að hugsa málið til enda þegar
kemur að almenningssalernum í
bænum því að þau séu af skornum

skammti. Þegar skemmtiferða-
skipin koma fjölgi gestum kirkj-
unnar mjög mikið, bæði til að
skoða hana auðvitað en einnig til
að nýta salernisaðstöðuna. Segir

sr. Magnús það þó hafa minnkað
aðeins eftir því sem fleiri veit-
ingastaðir og kaffihús hafa komið
til sögunnar í bænum.

Aðspurður um salernisaðstöðu

Að sögn sr. Magnúsar Erlings-
sonar sóknarprests kemur tölu-
vert af ferðamönnum í Ísafjarðar-
kirkju til að nota salernisað-
stöðuna. Fólki sé auðvitað alltaf

Ísafjarðarkirkja.
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Ritstjórnargrein

Sýslumaður Íslands

Spurning vikunnar

Vilt þú láta fella niður veiðigjaldið?

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

Alls svöruðu 504.
Já sögðu 148 eða 29%
Nei sögðu 356 eða 71%

Eflaust fallast mörgum hendur við fyrsta lestur 28 tölusettra hug-
mynda verkefnisstjórnar ,,Samráðsvettvangs um aukna hagsæld á
Íslandi“ það er í hinum opinbera- innlenda- auðlinda- og alþjóðageira
samfélagsins, eins og dæminu er skipt upp.

Í opinberageiranum segir svo m.a. í 1. tölulið: Ráðast má strax í
fjögur sameiningarverkefni, sem skila miklum ávinningi: Löggæslu-
stofnunum verði fækkað úr 17 í 1, heilbrigðisstofnunum úr 16 í 7,
framhaldsskólum úr 33 í 8 og sýslumönnum úr 26 í 1 –skrifa einn:
Sýslumaður Íslands, væntanlega búsettur sem næst miðju landsins til
að gera sem flestum jafn hátt undir höfði hvað aðgengi varðar.

Íslands er frekar stórt land. Fólksfæðin hefur leitt af sér litlar og
strjálar byggðaeiningar, sem aftur leiða af sér aukinn kostnað per ein-
stakling þegar að sameiginlegri þjónustu kemur.

Það er auðvelt að setja á blað að ekkert sveitarfélag megi vera með
færri íbúa en 8000. Þegar kemur að framkvæmdinni vandast málið.
Tökum Vestfirði sem dæmi. Eiga þeir að vera eitt sveitarfélag,
samfélag þar sem akstur milli ,,bæjarhverfa“ stæði íbúunum ekki til
boða nema part úr sumri sakir ófærðar á fjallvegum? Varla stæðu
margir af þeim 8 framhaldsskólum, sem sagðir eru nægja æsku
landsins, slíku sveitarfélagi til boða? Einn framhaldsskóli, miðsvæðis,
farandkennsla að fyrri tíma hætti, eða á tölvufjarkennsla að leysa
vandann?

Spurningar um heilbrigðis- og öldrunarþjónustu hrúgast upp. Hvar
stæði sveitarfélagið Vestfirðir hvað þetta varðar. Viðfangsefni sem
vex ár frá ári.

Og, hvernig sjá menn fyrir sér ,,eflingu sveitarstjórnarstigsins“ á
sama tíma og ekki verður annað í fljótheitum séð, en að reyta eigi af
þeim hverja fjöðrina á fætur annarri, hvað hlutdeild í rekstri samfé-
lagsins varðar, hugsanlega utan fárra útvalinna staða, sem þykja á
vetur setjandi?

Áreiðanlega er margt nýtilegt að finna í hugmyndum verkefnis-
stjórnarinnar. Víða má spara. Nægir ekki eitt sendiráð á Norðurlöndun-
um?

Sýslumaður Íslands! Eru líkur á því að hann hýrist einangraður á
skrifstofu sinni: hinn ósnertanlegi? Eru ekki meiri líkur á að innan
tíðar væri hann kominn með aðstoðarmenn, að höfðatölu á við þá sem
lagðir voru á höggstokkinn, en að sjálfsögðu með lögheimili á höfuð-
bólinu. Miðað við ríkjandi hefðir innan stjórnkerfisins kæmi það ekki
á óvart.

s.h.

„Það verða eðlilegar breytingar
eins og verið hefur, við erum
ekki að skoða neinar stórkost-
legar breytingar. Það liggur fyrir
tillaga um að sameina störf
sviðsstjóra fjármálasviðs og
sviðsstjóra stjórnsýslusviðs og
fjármálastjóri muni heyra þá
undir hann. Það liggur einnig fyrir

að það þarf að ráða bæjarritara í
staðinn fyrir Þorleif Pálsson, sem
er að hætta. Einnig er verið að
auglýsa eftir 50% stöðugildi
mannauðsstjóra og fjármála-
stjóra,“ segir Daníel Jakobsson,
bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, en
starfsmannamál voru í umræð-
unni á síðasta bæjarráðsfundi og

útlit fyrir að ráða þurfi í nokkrar
stöður á næstunni.

Daníel lét bóka að starfs-
mannamál bæjarins séu í góðum
farvegi. Að hans sögn er ekki
verið að undirbúa miklar breyt-
ingar á stöðugildum.

hordur@bb.is

Starfsmannamál
bæjarins í góðum farvegi

Stjórnsýsluhúsið á Ísafirði.

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar telur
sér ekki fært að láta íþróttahúsið
á Torfnesi í té til skemmtana-
halds. Mýrarboltafélag Íslands
óskaði eftir því að taka húsið á
leigu um verslunarmannahelgina
í þeim tilgangi. Í bókun bæjarráðs
segir að álit íþróttafulltrúa sé, að
sökum þess hve gólfið er orðið

lélegt í húsinu þoli það ekki þann
átroðning sem slíkar skemmtanir
hafi í för með sér.

„Þar eru menn hræddir við
allan vökva sem fer á gólfið. Það
hefur t.d. verið dregið úr vatns-
notkun við skúringar. Gólfið
þolir illa ef hellist niður áfengi
eða annar vökvi á gólfið. Þannig

er þetta að svo stöddu, menn vilja
finna leiðir til að þetta geti gengið
en miðað við óbreyttar forsendur
gengur ekki að vera með svona
skemmtanir þar sem er mikið um
fólk og vökva,“ segir Daníel
Jakobsson bæjarstjóri.

hordur@bb.is

Íþróttahúsið ekki leigt
til skemmtanahalds

Íþróttahúsið á Torfnesi.
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Fyrsti opni danstíminn í
5Rytma dansi í Edinborgarhús-
inu á Ísafirði var í síðustu viku.
Kennari var Annska Arndal,
annar tveggja kennara í þessum
dansi hérlendis. Til stendur að
bjóða upp á opna tíma í 5Rytma
dansi vikulega út júlímánuð á

vegum Listaskóla Rögnvaldar
Ólafssonar.

„Í hverjum danstíma leiði ég
hópinn í gegnum rytmana fimm
og misjafnt hvað er gert hverju
sinni. Þátttakendur þurfa ekki að
hafa áhyggjur af því að kunna
ekki að dansa eða vera með tvo

Annska hvetur alla
til að mæta og prófa

vinstri fætur því í raun eru ekki
neinar reglur. Þetta er frjáls dans
bundinn í form þessara 5Rytma,
andleg leið í gegnum hreyfingu,
eins konar hugleiðsla. Dansinn
er líka skemmtileg líkamsrækt.
Engin dansspor önnur en þín
eigin,“ segir Annska.

Aðspurð hvernig fyrsti tíminn
hafi gengið sagði hún:

„Æðislega góð stemning og fín
mæting, sér í lagi vegna þess að
minn helsti samkeppnisaðili,
þetta stóra gula á himnum, skein
skært. Þetta var bara frábær og
góður dans og ég hvet alla til að
mæta og leyfa sér að prófa. Ég
fæ mjög oft fólk til mín sem er
mjög forvitið um þetta og langar
mikið til að prófa en er svo að
draga úr sér. Ef þú mætir og
finnst þetta bara fíflalegt og ekki
henta þér, þá ertu að minnsta
kosti búinn að prófa. Ég geri mér
grein fyrir að þetta er nýtt og
framandi, við á Íslandi þekkjum
varla annað en að dansa undir
áhrifum áfengis, þannig að þetta
er ákveðin áskorun fyrir marga.“

harpa@bb.is

Annska.

Tillaga um að opnuð verði
leikskóladeild fyrir 5 ára börn á
Sundhallarloftinu á Ísafirði
hefur verið samþykkt af meiri-
hluta bæjarstjórnar, en bæjar-
fulltrúar Í-lista sátu hjá og lögðu
fram bókun þess efnis. Þar segir
m.a. þeir telji að það hefði þjón-
að hagsmunum barna og for-
eldra næstbest að fá færanlega
kennslustofu við leikskólann
Sólborg og skoða hefði átt þann
kost samhliða tillögunni um Hlíf
II eins og samþykkt tillaga Í-
lista í febrúar gerði ráð fyrir.
Ekki væri hægt að sjá af fyrir-
liggjandi gögnum að sá mögu-

leiki hafi verið skoðaður til
hlítar þrátt fyrir ítrekaðar
ábendingar þar um.

Að mati minnihluta bæjar-
stjórnar hafi vinnan við lausn
þessa máls verið ómarkviss og
ekki tekið mið af öllum mögu-
leikum og því ekki hægt að
fullyrða að um bestu lausn sé
að ræða.

„Búið er að skoða alla þá
gagnrýni sem fram hefur komið
og meirihlutinn hefur nú góða
sannfæringu fyrir því að sú lausn
sem lögð er til á 2. hæð Sund-
hallar sé traust,“ segir í bókun
meirihlutans.             harpa@bb.is

Sundhöllin á Ísafirði.

Leikskóladeild á Sund-
hallarlofti samþykkt
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Auglýsingasími Bæjarins besta og bb.is er 456 4560456 4560456 4560456 4560456 4560

Lofum henni að efna

StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur ritað viku-
lega pistla í BæjarinsBæjarinsBæjarinsBæjarinsBæjarins

bestabestabestabestabesta í mörg ár. Skoð-
anir hans á mönnum

og málefnum hafa oft
verið umdeildar og vak-
ið umræður. Þær þurfa
alls ekki að fara saman
við skoðanir útgefenda
blaðsins. Þrátt fyrir það

bera ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á skrif-

um StakksStakksStakksStakksStakks     á meðan
hann notar dulnefni sitt.

Stakkur skrifar

Ríkisstjórnin er vart sest að völdum þegar stjórnarandstaðan,
fyrrverandi ríkisstjórn og stuðningsmenn hennar, sem enn sitja á
þingi eftir verstu útreið í kosningum sem enn þekkist á Íslandi, eru
farin að saka núverandi stjórnarflokka um að svíkja gefin kosninga-
loforð. Svo mikil er óþolinmæðin að ekki má bíða eftir því að
ráðherrar fái andrúm. Nei, nú skal hamast á því að gefin loforð hafi
verið svikin. Þetta er auvitað út í hött, einkum þegar haft er í huga
að fyrrverandi ríkisstjórn var drjúg við efndaleysið. Norræna vel-
ferðarstjórnin, sem væri réttnefnd nágræna helferðarstjórnin eftir
kosningahelferðina í vor, var flestum ríkisstjórnum drýgri við að
efna ekki gefin loforð. Henni var þó vorkunn framan af. En þegar
á leið mátti öllum og þeim sem vermdu ráðherrastólana, vera það
fulljóst að illa gekk við efndirnar. En margur heldur mig sig.
Framsóknarflokkurinn var drjúgur við að gefa loforð, sem margir
bíða nú að verði efnd. Og kannski verður það svo. En að vinda ofan
af öllu því rugli er viðgengist hefur varðandi efnahagsstjórn og
skuldamál er ekki léttur leikur. Siður en svo.

Sumarþingið verður ekki þing stórra mála, en þar voru og verða
línur lagðar í framhaldinu. Reiðin í brjóstum Samfylkingarfólks
og Vinstri grænna er mikil og þeim svellur móður og vilja ná sér

niður á því fólki sem stendur að baki nýrri ríkisstjórn, sem hefur
fengið fremur góðar viðtökur almennings. Hann var enda þreyttur á
því að fyrsta vinstri stjórnin sem sat heil kjörtímabil skyldi vera
ódugleg. Hún reyndi ítrekað að þvinga upp á þjóðina samningum um
skuldauppgjör fallina einkabanka. Henni var þó vorkunn. Að baki
þeim stóðu stuðningsmenn, sem látið höfðu fé af hendi rakna til
stjórnmálastarfsins.

En það réttlæti ekki að láta almenna borgara, sem ekkert höfðu
unnið sér til sakar annað en að taka þátt í vitlaus-asta hrunadansi
lýðveldisáranna, borga brúsann. Skilaboð um að fresta því að fólk
greiddi skuldir sínar og gefin loforð um að þær yrðu felldar niður ef
menn kynnu að spila á kerfið dugðu ekki. Ekki einu sinni þótt
stofnað væri þarflaust embætti umboðsmanns skuldara. Stundum
mætti halda að á þeim bænum kynnu menn ekki að lesa lögin. Það er
rétt að gefa því unga fólki, sem skipar ríkisstjórn og situr á Alþingi
tækifæri til þess að sýna hvað í þeim býr. Verði árangurinn slakur
geta þeir sem mörgu klúðruðu reynt að gagnrýna  á uppbyggilegan
hátt og gert svo betur þegar þeir fá sín tækifæri að nýju. Við skulu
lofa þeim sem nú sita að fá andrúm til að efna áður en póltísk aftaka
verðu boðuð. Fyrrverandi ríkkistjórn tókst vel upp við eigin aftöku.

smáar
Leitum að íbúð á Ísafirði fyrir 4
fullorðna og 2 börn fra´26/7 til
29/7 í sumar fyrir skifti á sumar-
húsi í Grímsnesi fyrir 6 manns.
Þarf ekki að vera á sama tíma.
Uppl. gefur Þórður í síma 660-
6316 og Edda 699-6000 eða
thsig@mi.is.

Veiði bönnuðVeiði bönnuðVeiði bönnuðVeiði bönnuðVeiði bönnuð
Hætt hefur verið sölu veiðileyfa í Laugarbóls-

vatn og Efstadalsvatn í Laugardal Ísafjarðar-
djúpi. Veiði í vötnunum er því hér með bönnuð.

Landeigendur Laugardal.

Femínistafélag Vestfjarða hélt
kvenréttindadaginn 19. júní
hátíðlegan og hittist baráttufólk
fyrir jafnrétti kynjanna á Húsinu
á Ísafirði til skrafs og ráðagerða.
Samþykkt var að senda áskorun
á öll sveitarfélög á Vestfjörðum
um að gera úttekt á kynbundnum
launamun innan hvers sveitar-
félags og jafnframt að gera
viðeigandi úrbætur, sé launa-
munur til staðar. Fundargestir
voru allir sammála um að launa-
munur kynjanna ætti ekki að
þrífast í samfélaginu og að
launajafnrétti sé ein af grunn-
stoðum samfélagsins.

Aðspurð um annað sem rætt
hafi verið sagði Hrafnhildur
Hrönn Óðinsdóttir, málpípa
félagsins:

„Það var farið út í brjóstagjöf
karla, fyrirmyndir í jafnréttisba-
ráttu, nýtingu kvenna á tengsla-
neti, kynjakvóta, kvenkyns pers-
ónur Disney teiknimyndarisans
og margt fleira. Matthildur
Helgadóttir Jónudóttir las upp úr
bókinni Það er staður í helvíti
fyrir konur sem hjálpa ekki hver
annarri eftir Lizu Marklund og
Lottu Snickare. Við ræddum líka
ummæli forsætisráðherra, Sig-
mundar Davíðs Gunnlaugssonar,
Á að refsa öðrum fyrir það að ég
hafi fæðst karlkyns? sem okkur
þykir sýna fáfræði hans um
jafnréttismál. Við spyrjum á
móti: Hversu lengi á að refsa
konum fyrir að fæðast kven-
kyns?“

hordur@bb.is

Vestfirskir femínistar
skora á sveitarfélög

Um 20 manns sóttu hitting Femínistafélags Vestfjarða á
kvenréttindadaginn.
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Maður lærir að meta það
sem annars er sjálfsagt

Vestfirðingurinn Steinunn
Jónsdóttir glímdi við dularfull
veikindi í hátt í áratug. Var
svo komið að hún hafði misst
allan mátt í neðri hluta líkam-
ans og því bundin við hjóla-
stól. Eftir ítrekaðar læknis-
heimsóknir, rannsóknir og með-
ferðir þar sem hvorki fannst
orsök veikindanna né sáust
sýnileg batamerki var hún
sögð vera með hugarbrigða-
röskun og því haldið fram að
hún gerði sér upp veikind-
in. Steinunn segir að vest-
firska þrjóskan hafi valdið því
að hún neitaði að gefast upp
og fann að lokum lausn á
vanda sínum með hjálp kíró-
praktors. Í desember reis hún
upp úr hjólastólnum og hefur
nú öðlast fullan mátt í líkam-
anum.

En leiðin að bata var löng
og ströng. Upphaf veikind-
anna má rekja til ársins 2004
er Steinunn greindist með
blöðrur á eggjastokkunum.

„Ég fékk lyf við því en var
oft með verki. Tveimur árum
seinna sprungu blöðrurnar
hægra megin og eftir það
var ég alltaf með verk í nár-
anum. Árið 2007 fann ég fyrir
mikilli þreytu og fékk verkja-
kast en þrjóskaðist við og hélt
áfram að mæta í mína vinnu.
Við þannig aðstæður borðar
maður lítið sem ekki neitt og
á endanum gaf líkaminn sig.
Ég endaði þá inni á sjúkra-
húsi og var sprautuð niður
vegna kvala og látin sofa
verkina úr mér. Talið var að
þetta væri tengt eggjastokk-
unum þó svo að ekkert kæmi
fram um það á myndum.

Eftir þetta þoldi ég lítið sem
ekki neitt. Þegar ég fékk svo
annað verkjakast ári seinna
fór ég fyrst að finna fyrir doða
í öðrum fætinum. Læknarnir
fundu þó ekkert að mér og
ég var send heim, eitt stórt
spurningamerki.

Árið 2009 vaknaði ég svo
sjónlaus á öðru auga. Ég
harkaði af mér og vonaðist
til að það myndi lagast af
sjálfu sér en eftir þrjá daga í
vinnu ákvað ég að það yrði
að fara að láta kíkja á þetta.
Ég fór til augnlæknis á Selfossi
sem sendi mig í bæinn en
þeir fundu ekki af hverju þetta
stafaði. Mér var tjáð það að
líklega væri þetta byrjun á
MS og ég yrði að fara á

taugadeildina. Sem betur fer
kom í ljós seinna meir að sú
sjúkdómsgreining var ekki
rétt. Mér voru gefnir sterar
við þessu og á tíunda degi
var eins og eitthvað gerðist í
höfðinu og sjónin kom aftur.
Þá hafði þetta verið sjón-
taugabólga sem sterarnir
unnu á.“

Engin svör ogEngin svör ogEngin svör ogEngin svör ogEngin svör og
endalaus biðendalaus biðendalaus biðendalaus biðendalaus bið

Steinunn hélt áfram að
staulast í gegnum lífið en
ætíð sárkvalin og síþreyttari.

„Í febrúar 2010 var ég mjög
slæm og eftir slæma og
svefnlitla nótt vaknaði ég
alveg dofin í hægri fótlegg.
Ég fór til læknis á Selfossi og
fékk verkjatöflur sem höfðu
engin áhrif. Ég fór þá á
bráðamóttökuna í Reykjavík
og var sagt að það yrði að
taka sneiðmyndir af mjöðm
og baki og að ég þyrfti bíða
eftir því. Ég átti að bíða í
hálfan mánuð en vinkona
mín fékk það fram að ég
þurfti ekki að bíða svo lengi.
Ekkert sást á myndunum og
því var mér vísað á tauga-
deild þar sem ég þurfti að
gangast undir rannsóknir. Þá
tók við á ný bið eftir því að
komast þar að og eftir að
ekkert hafði gerst í einn og
hálfan mánuð var pabba
nóg boðið. Hann tók upp
símann og hringdi enda hef
ég aldrei séð hann eins reið-
an, og sagði að þetta gengi
ekki svona lengur. Honum var
sagt að það væri ekkert pláss
og var bent á að fara með
mig á bráðadeildina. Loksins
þegar ég fékk svo að hitta
taugalækni kom ekkert fram
í rannsóknunum og var þá
ákveðið að ég færi á Reykja-
lund þó svo að ekki væri vit-
að hvað væri að mér. Á
beiðninni stóð að það væri
vegna taugaröskunar.

Ég fór svo á Reykjalund
sumarið 2010 en eftir sex vikur
þar var ég orðin tíu sinnum
verri. Ég var orðin óvinnufær
og í október finn ég að fót-
leggurinn er orðinn mun verri
og ég alltaf svo þreytt. Eftir
enn eitt verkjakastið fór ég á
bráðamóttökuna og þar var
sama sagan, ekkert fannst
að mér.“

Þá kom upp nýtt vandamál
og Steinunn hætti að geta

losað þvag.
„Þá voru læknarnir farnir

að halda að þetta væri sál-
rænn vandi þar sem ekkert
sást á myndum og því var
mér sagt að reyna þar til
mér tækist að pissa. Ég
reyndi og reyndi en ekkert
gekk og því þurfti að tappa
af mér. Ég fékk alltaf þau
svör að þvagfærasérfræð-
ingur gæti ekki hitt mig þar
sem það væri svo mikið að
gera. Loksins komst ég þó til
hans og þá kom í ljós að
þvagblaðran var mjög bólg-
in og í henni fannst mikið af
loftblöðrum. Hann sprengdi
þær og þá loks gat ég piss-
að. Þvílíkur léttir sem það
var!“

Læknaðist af flughræðslu íLæknaðist af flughræðslu íLæknaðist af flughræðslu íLæknaðist af flughræðslu íLæknaðist af flughræðslu í
leitinni að líkamlegum bataleitinni að líkamlegum bataleitinni að líkamlegum bataleitinni að líkamlegum bataleitinni að líkamlegum bata

Þar sem enn kom ekkert
fram í rannsóknum var Stein-
unn send til geðlæknis með
þau skilaboð að þetta hlyti
að vera huglægt fyrst ekkert
kæmi fram í rannsóknum.

„Þegar þarna var komið
sögu var ég búin að fá nóg
og ákvað að flytja aftur vestur
og finna mér þar vinnu.
Þegar maður er lengi óvinnu-
fær finnst manni maður ekki
hafa hlutverk. Ég er þannig
týpa að ef ég hef stundaskrá
yfir daginn, þá geri ég það
sem þarf að gera, þó svo að
ég gangi meðfram veggjum
af örmögnun þegar vinnu-
dagurinn er búinn. Ég fékk
vinnu við liðveislu fyrir Ísa-
fjarðarbæ en innan tíðar
fann ég hvað ég var orðin
þreytt og skrítin. Ég var farin
að finna fyrir doða í hendinni
og andlitinu. Í enda október
fæ ég annað kast og missi
allan mátt í hægri helming
líkamans með doða og verkj-
um. Í febrúar 2012 fékk ég
enn eitt kastið og send suður
þar sem tekinn var mænu-
vökvi en ekkert sást í honum.
Þá töldu læknarnir að þetta
væri hugarbrigðaröskun en
hún kemur m.a. fram í kjölfar
kynferðislegrar misnotkunar,
undirliggjandi geðraskana,
mikillar streitu eða áfalls í
lífinu. Ekkert af þessu átti þó
við mig en þetta var grein-
ingin.

Ég fór til sálfræðings og
geðlæknis en ekkert kom út
úr því. Ég fór á ýmis námskeið

eins og í huglægri atferlis-
meðferð og þó enginn mun-
ur yrði á líkamanum tókst mér
þar að lækna sjálfa mig af
flughræðslunni sem hafði
hrjáð mig mikið.

Í október fékk ég þó enn
eitt kastið og það var ansi
stórt. Eftir að hafa fundið lengi
doða í hægri fótleggnum
bjargaði ég mér á því að
draga mig áfram með hinum
fætinum. Ég var líka alltaf
með verki í mjöðminni og
droppfót sem stafar af því
að maður getur ekki hreyft
ökklann. Ég dró því fótinn á
eftir mér og var auk þess
með taugakippi. Var hrein-
lega öll í rugli.

Ég fékk síðan stórt kast í
september og þeir vildu ekki
taka við mér fyrir sunnan. Það
fyllti mælinn hjá mér svo ég
fór suður og mætti bara á
bráðamóttökuna. Ég gaf mig
ekki og sagði að þeir yrðu
að taka við mér og finna eitt-
hvað út úr þessu. Þeir sögðust
hafa verið búnir að gera allt
fyrir mig og ekkert hægt að
gera nema senda mig til
geðlæknis. Á þessum tíma-
punkti var fóturinn orðinn vel
blár en mér var sagt að það
væri út af hreyfingarleysi og
orsökin fyrir veikindunum
væri hugarbrigðaröskunin.
Það átti að lagast með
sjúkraþjálfun og stífri meðferð
hjá geðlækni. Ég sagði þeim
þá að senda mig til geð-
læknis því ef hann gæti
læknað mig þá væri ég al-
veg til í að vera hjá honum
allan daginn, alla daga. Ég
myndi reyna hvað sem væri!

Eftir fimm vikur þar sem ég
stóð í þessu stappi og var
hætt að geta hreyft mig var
ég orðin ansi vonlaus. Ég var
farin að hugsa með mér að
ég yrði bara það sem eftir
væri í hjólastólnum. Fólkið í
kringum mig var líka farið að
hugsa að ég kæmist ekki á
fætur aftur og vinkonuteymið
fór í það að leita að íbúð fyrir
mig og búa það í haginn að
svona yrði framtíðin.“

Heimsókn til kírópraktorsHeimsókn til kírópraktorsHeimsókn til kírópraktorsHeimsókn til kírópraktorsHeimsókn til kírópraktors
síðasta hálmstráiðsíðasta hálmstráiðsíðasta hálmstráiðsíðasta hálmstráiðsíðasta hálmstráið

Þrátt fyrir að vera sagt að
þetta væri huglægt var
Steinunn þó viss um að
ástandið ætti sér líkamlegar
orsakir.

„Undirmeðvitundin sagði
mér það alltaf þó auðvitað
hafi maður velt þeim mögu-
leika fyrir sér. Maður þekkir
sjálfan sig og ég vissi að hug-
ur minn væri ekki að fram-
kalla hreyfingarleysið í líkam-
anum. Því meira sem ég
barðist gegn því, þeim mun
verri varð ég. Mér fannst alltaf
að orsökin væri í bakinu en
þeir fyrir sunnan vildu ekki
taka nýjar myndir. Þá voru
for-eldrar mínir búnir að
stinga upp á því að ég færi
til kírópraktors en mér fannst
enginn tilgangur með því þar
sem ekkert kæmi fram á
myndunum. Svo var það eftir
fund með læknum og öðrum
tengdum heilbrigðisgeiran-
um þar sem sagt var að
ekkert væri hægt að gera
fyrir mig, að pabbi lagði til
að nú færi ég til kírópraktors.
Ég var búin að prófa allt ann-
að, allt frá því að breyta mat-
aræðinu í að fara í heilun,
nálastungur og dáleiðslu.
Ekkert dugði til.

Ég fór suður í byrjun des-
ember og átti pantaðan tíma
hjá Agli Þorsteinssyni þann
tólfta desember árið 2012.
Ég sagði honum alla sjúkra-
söguna og hann byrjaði á
því að taka myndir af bakinu
og sagði svo að það væri
ekkert skrítið að ég gæti ekki
hreyft mig þar sem þrír
hryggjarliðir væru fastir skakk-
ir og þrýstu á taugar. Ég man
að ég hugsaði mér að nú
væri þetta komið! Það væri
búið að finna ástæðuna og
nú yrði restin leikur einn.

Egill vildi nú ekki taka svo
djúpt í árinni. Við myndum
byrja að hnykkja og sjá svo
til hver árangurinn yrði. Ég
ákvað að fara út í þetta með
jákvæðu hugarfari en ár-
angurinn kom fyrr en ég þorði
einu sinni að vona. Eftir þriðja
skiptið var þvagblaðran eins
og ný og verkjalaus, tæmdist
alltaf og klósettferðir tíu sinn-
um á dag í staðinn fyrir 40.
Eftir fjórða skiptið hættu
taugakippirnir alveg og
minnkandi bjúgur og blám-
inn hvarf á löppinni. Að lokn-
um fimmta tímanum gat ég
spennt lærvöðvann á vinstri
fæti í fyrsta sinn síðan í sept-
ember. Eftir sjöunda skiptið
gat ég spennt lærvöðvann
og hreyft tærnar á hægri
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fótlegg í fyrsta sinn í þrjú ár.
Eftir áttunda skipti skiptið gat
ég gengið með tvær hækjur
og enginn droppfótur sjáan-
legur. Eftir tíu skipti gat ég
gengið með eina hækju og
án hækju eftir tvö skipti til
viðbótar. Þetta gerðist allt á
um þremur vikum.“

Úthlutað ákveðnumÚthlutað ákveðnumÚthlutað ákveðnumÚthlutað ákveðnumÚthlutað ákveðnum
 verkefnum í lífinu verkefnum í lífinu verkefnum í lífinu verkefnum í lífinu verkefnum í lífinu

„Á þessum tímapunkti voru
vinkonur mínar að leita að
íbúð en ég sagði alltaf að
ég skyldi komast heim. Ég
stóð líka við það, um miðjan
febrúar gekk ég upp stigann
í íbúðina mína og var komin
heim eftir tæplega sex mán-
aða fjarveru. Ég fer núna
reglulega suður til Egils þar
sem við vinnum á þessu.“

Aðspurð segist Steinunn
vissulega finna fyrir reiði
gagnvart heilbrigðiskerfinu
fyrir að hafa fengið það við-
mót í öll þessi ár að vandinn
lægi hjá henni sjálfri.

„Í staðinn fyrir að finna hvert
vandamálið væri var manni
vísað á útidyrnar og bent á
að fara til geðlæknis. Ef ég
hefði ekki farið til Egils og
komið að því sjálf væri ég
enn á þessum stað. Þá þyrfti
ég íbúð og bíl, séraðstæður
til að komast í bað og fólk til
að aðstoða mann. Svona er
ansi mikill kostnaður og fljótt
að telja. Og það hefði ekki
bara verið kostnaður fyrir mig
heldur þjóðfélagið líka. Einn
hjólastóll kostar til dæmis um
hálfa milljón. Þarna sá maður
nú samt hvað þetta hversu
mikið er að í heilbrigðiskerf-
inu. Eftir köstin sem ég fékk
átti ég að fara á Reykjalund
eða Grensás en það var ekki
pláss og mikil bið. Eins er
ekkert grín að eiga við sjúkra-
tryggingakerfið, maður verð-
ur nú eiginlega að vera með
heilsu til þess að geta staðið
í því.“

Steinunn segist ætla að
leita réttar síns. En fátt er þó
svo með öllu illt, eins og mál-
tækið segir, og Steinunn telur
sig hafa öðlast mikilvæga
lífsreynslu.

„Maður lærir að meta það
sem annars er sjálfsagt. Eins
og eftir eitt kastið þar sem ég
gat ekki rétt úr hendinni.
Smám saman gat ég alltaf
rétt meira og meira úr henni
þar til loksins ég gat gert
það eðlilega. Þessir smáhlutir
sem skipta svo miklu máli en
maður spáir ekki í fyrr en þeir
eru ekki sjálfsagðir.“

Einnig hafi hún lært að
meta betur þá sem henni
standa næst.

„Ég var svo heppin að eiga

góða að. Mamma og pabbi
voru stoð og stytta og svo á
ég frábæran vinkonuhóp
sem hjálpaði mér ótrúlega
mikið. Svo eru systkini mín
ómetanleg líka. Ég veit ekki
hvar ég væri í dag ef ég
hefði ekki allt þetta frábæra
fólk í kringum mig. Auðvitað
tók þetta mikið á það líka.
Oft kom nú fyrir að maður
grét yfir þessu og ég hugsaði:
Af hverju þurfti þetta að koma
fyrir mig? En af hverju koma
svona hlutir fyrir hvern sem
er, af hverju ekki mig frekar
en einhvern sem kannski
hefði bugast? Maður er settur
á þessa jörð til að læra
ákveðna lexíu og þetta var
það verkefni sem ég fékk í
lífinu.“

Get tekist á viðGet tekist á viðGet tekist á viðGet tekist á viðGet tekist á við
hvað sem erhvað sem erhvað sem erhvað sem erhvað sem er

Steinunn segist einnig von-
ast til þess að saga hennar
opni augu fólks fyrir því góða
starfi sem kírópraktorar vinna.

„Eins og ég lærði á svo
beinskeyttan hátt, þá er það
ekkert grín þegar eitthvað
amar að stoðkerfi líkamans.
Það hefur hreinlega áhrif á
allt. Á Íslandi eru margir sem
telja þetta skottulækningar
en í Bandaríkjunum vinna
læknar og kírópraktorar sam-
an. Nám kírópraktora í Banda-
ríkjunum er fimm ára nám á
háskólastigi og kírópraktík er
þriðji stærsti heilbrigðisgeiri í
heimi.

Pabbi hafði af eigin raun
kynnst því hversu gott starf
kírópraktorar vinna, en hann
fór til Egils þegar hann var
nýkominn frá Bandaríkjun-
um. Þá hafði pabba verið
sagt að hann yrði að hætta
að vinna eftir að hann greind-
ist með kölkun í baki árið
1998. Hann hélt nú ekki og
leitaði þar til hann fann Egil
sem hefur haldið pabba
gangandi síðan. Pabbi er
enn vinnandi fulla vinnu í
dag.

– Þannig að þú átt ekki
langt að sækja þrjóskuna?

„Ó nei, vestfirska þrjóskan
er náttúrlega alveg sérstök.
Enda er pabbi úr Skötufirði
og mamma úr Súgandafirði
þannig að ég held að ég sé
með góða þrjóskublöndu,“
segir Steinunn með glott á
vör og blaðamann undrar
að þessi brosmilda og jarð-
bundna unga kona hafi verið
bundin við hjólastól í lok síð-
asta árs. „Í dag er ég jafnvel
betri en ég var áður en ég
veiktist og ég veit núna að
ég get tekist á við hvað sem
er.“

– Thelma Hjaltadóttir.
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Sælkerar vikunnar eru Tinna Hrund Hlynsdóttir og Hlynur Steinn

Góður sumardúettGóður sumardúettGóður sumardúettGóður sumardúettGóður sumardúett
Við ætlum að bjóða lesend-

um BB upp á léttgrafna rauð-
sprettu og gleymdu kökuna
hennar mömmu í eftirrétt.

Léttgrafin rauðspretta
Rauðsprettuflök með roði

(c.a. 200gr per mann)
Kryddhjúpur:
2msk paprika
2msk púðursykur
2msk salt
1/2 tsk kúmen
2msk chilli
1/4 tsk cayenne pipar
Öllu blandað saman og nudd-

að á fiskinn síðan skal smyrja

hunangi utan á fiskinn og látið
bíða í u.þ.b. 2 klst. Pensla síðann
fiskinn með olíu og grilla hann í
4 mínútur á hvorri hlið. Gott er
að enda á að kreista sítrónu yfir
fiskinn.

Gott meðlæti: Sætar kartöflur,
skornar í flögur penslaðar með
olíu og salti og grillaðar.

Eftirréttur
Gleymda kakan hennar
mömmu, æðislega fersk og góð
við öll tækifæri.
6 eggjahvítur
300 g sykur
1 peli rjómi

Ávextir eftir smekk
Nóa kropp

Stífþeytið eggjahvíturnar, syk-
urinn og  setjið í smurt eldfast
mót. Bakið við 170° hita í 30-40
mín. Slökkvið á ofninum og látið
kökuna kólna inn í ofninum.
Miðjan á kökunni á að falla sam-
an. Þeytið rjómann og setjið á
kökuna ofan á rjómann er svo
sett fullt af ávöxtum eftir smekk
og nóa kropp. Hugmyndir af
ávöxtum: Jarðaber, vínber, epli,
bananar o.s.frv.

Við skorum á Ester og Stefán
að vera næstu sælkerar vikunnar.

Fuglinn skammar þingmenn
og hlustar á Bubba Morthens

Guðbjörg María Halldóru-
dóttir flutti til Ísafjarðar árið
1999 og hefur búið hér síðan
eftir fimm ára dvöl annars
staðar. Hún er næst yngst af
sex systkinum og hefur starf-
að hjá Stúdíó Dan (Stebba
Dan) meira en áratug þar
sem hún sér um þrif og að-
stoð við afgreiðslu. Hún segist
alltaf hafa haft áhuga á dýr-
um og átti mörg dýr þegar
hún var krakki. Sá áhugi hefur
heldur aukist en minnkað
með árunum og hún hefur
verið sölumaður fyrir gælu-
dýraverslunina Furðufugla í
Reykjavík frá árinu 1997.

EineltiEineltiEineltiEineltiEinelti
Guðbjörg María upplifiði

mikið einelti alla sína skóla-
göngu og fann fyrir miklum
stuðningi frá gæludýrunum
á því tímabili. Þau hafa verið
til staðar fyrir hana í gegnum
sorgir og erfiðleika en í dag
á hún sex fugla sem heita
Daisy, Tvítví, Tímon, Diego,
Glóð og Dísa, en þau eru öll
Stefánsdætur og synir.

„Fyrsta dýrið sem ég fékk
var dísarpáfagaukur (cocat-
iel) sem hét Soní. Dag einn
kom Már bróðir Stebba Dan
til mín og var að setja upp
ljós. Þá tók Soní upp á því að
stríða honum með því að
fljúga upp á hausinn á hon-
um og fikta í hárinu. Már rak
hann ítrekað af höfðinu á sér
en alltaf kom Soní til baka.
Þá bætti ég við hann milli-
nafni og kallaði hann upp

sofa segir hún: „Daisy fara
að sofa, góða nótt,“ og gerir
kossahljóð. Hún kann líka að
krúnka eins og hrafn, mjálma
og gelta og hlæja á ýmsan
hátt ásamt því að ropa og
gera ýmsar eftirhermur,“ segir
Guðbjörg María af uppá-
tækjum Daisy.

Þegar Guðbjörg fer í vinn-
una veifar Daisy henni með
fætinum og segir bless. Hún
kann mörg fleiri orð og hefur
mjög gaman af tónlist. Hún
er sérstaklega hrifin af Elvis
Presley, Bubba Morthens og
Mugison. Þegar hún heyrir
tónlist eða einhver syngur fyrir
hana dansar hún.

African Grey getur orðið
allt að 60 ára gamall eða
jafnvel eldri, þannig að hægt
er að eyða nánast öllu lífinu
með sama fuglinum. „Ástæð-
an fyrir því að ég valdi Daisy
er að hún er með skemmti-
legan persónuleika og sér-
stök eins og ég. Hún fæddist
með smá fötlun en neðri
hlutinn af goggnum er skakk-
ur og það er líka ofvöxtur í
honum. Áður en ég eignaðist
hana gerðist það nokkrum
sinnum að fyrri eigendur
treystu sér ekki til að sinna
henni og skiluðu henni því
aftur. Ég ákvað að fara á
námskeið til að læra hvernig
hægt væri að sinna henni
sem best,“ segir Guðbjörg,
en þeim semur einstaklega
vel, henni og Daisy. Það hefur
reynst Guðbjörgu vel að eiga
fuglana og segir hún þá
góðan félagsskap sem alltaf
getur fengið hana til að
brosa í gegnum erfiða tíma.

hordur@bb.is

frá því Soní Má þar sem fugl-
inn heillaðist svo af Má,“ segir
Guðbjörg María, en fjöl-
skylda Más studdi hana mikið
eftir að hún flutti til Ísafjarðar
og er hún þeim óendanlega
þakklát fyrir það.

Daisy: African GreyDaisy: African GreyDaisy: African GreyDaisy: African GreyDaisy: African Grey
Fyrir tveimur árum fékk

Guðbjörg sér African Grey
páfagauk sem heitir Daisy
og er sjö ára gamall í dag.
Tegundin kemur uppruna-
lega frá Afríku en Daisy sjálf
er fædd í Hollandi og innflutt
þaðan. African Grey er með
gáfuðustu páfagaukum heims
og er með greind á við fimm

ára barn. Hún sér liti og getur
lært yfir 2000 orð. Daisy getur
skipt skapi eins og mann-
fólkið en er yfirleitt mjög feim-
in að sögn Guðbjargar.

„Dag einn var ég að baka
í eldhúsinu en Daisy sat á
sófanum í stofunni. Það var
kveikt á sjónvarpinu og frétt-
irnar voru í gangi. Þá heyrði
ég að Daisy var að skamma
einhvern fullum hálsi og
sagði: „Suss, hættu þessu!
Uss, vertu góður! Hættu
þessu, suss!“ Ég hafði ekki
orðið vör við að hún segði
þetta áður og var forvitin að
vita við hvern hún væri að
tala. Í sjónvarpinu voru al-

þingismenn í hörkusamræð-
um og Daisy leist ekki á blik-
una og tók því upp á að
skamma þá. Hún er væntan-
lega ekki á leiðinni á þing.

Í annað skiptið var Daisy
laus í íbúðinni og ég var mjög
þreytt eftir vinnudaginn. Ég
hafði sofnað yfir kvöldfréttun-
um, hrökk við og fór inn í eld-
hús. Þá var Daisy búin að
bíta snúruna á hraðsuðukatl-
inum í sundur á nokkrum stöð-
um.

Hún talar annars mikið og
kann að segja orð eins og
Halló Daisy, uss, vertu góð,
bæ bæ og ókei bæ, hættu
þessu. Þegar hún vill fara að
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Vestfirðingurinn
Nafn:Nafn:Nafn:Nafn:Nafn:

Gunnlaugur Jónasson
Aldur:Aldur:Aldur:Aldur:Aldur:

27 ára
Atvinna:Atvinna:Atvinna:Atvinna:Atvinna:

Nemi í sjúkraþjálfun í HÍ
Stjörnumerki:Stjörnumerki:Stjörnumerki:Stjörnumerki:Stjörnumerki:

Naut
Maki:Maki:Maki:Maki:Maki:

Neibb, en síminn hjá
mér opinn milli 8:00 og 23:00

Börn:Börn:Börn:Börn:Börn:
Engin ennþá, þrátt fyrir

mikla pressu frá móður minni.

Hvað ertu að gera þessa dagana?Hvað ertu að gera þessa dagana?Hvað ertu að gera þessa dagana?Hvað ertu að gera þessa dagana?Hvað ertu að gera þessa dagana?
Ég er að vinna á endurhæfingunni á sjúkrahúsinu í sumarfríinu

mínu.
Hvaða fjögur orð lýsa þér best?Hvaða fjögur orð lýsa þér best?Hvaða fjögur orð lýsa þér best?Hvaða fjögur orð lýsa þér best?Hvaða fjögur orð lýsa þér best?
Jákvæðni, bjartsýni, áhyggjuleysi (sumir vilja eflaust skipta

þessu út fyrir kæruleysi) og morgunfúll.
Hvernig færðu útrás fyrir gremju?Hvernig færðu útrás fyrir gremju?Hvernig færðu útrás fyrir gremju?Hvernig færðu útrás fyrir gremju?Hvernig færðu útrás fyrir gremju?
Andvarpa hátt og duglega eða flétta saman nokkrum vel

völdum kjarnyrtum íslenskum blótsyrðum.
Í hvernig klæðnaði líður þér best?Í hvernig klæðnaði líður þér best?Í hvernig klæðnaði líður þér best?Í hvernig klæðnaði líður þér best?Í hvernig klæðnaði líður þér best?
Helst sem minnstum en þegar aðstæður krefjast þess af mér þá

líður mér nú alltaf best bara í stuttbuxum og hlýrabol.
Hver er mesta eftirsjá þín í lífinu?Hver er mesta eftirsjá þín í lífinu?Hver er mesta eftirsjá þín í lífinu?Hver er mesta eftirsjá þín í lífinu?Hver er mesta eftirsjá þín í lífinu?
Ég reyni nú að forðast allt svoleiðis, þú græðir ekkert á því horfa

til baka. En ég hefði kannski átt að stunda tónlistarnám mitt betur
á sínum tíma ef ég á að nefna eitthvað.

Hver er óvenjulegasta lífsreynsla sem þú hefur lent í?Hver er óvenjulegasta lífsreynsla sem þú hefur lent í?Hver er óvenjulegasta lífsreynsla sem þú hefur lent í?Hver er óvenjulegasta lífsreynsla sem þú hefur lent í?Hver er óvenjulegasta lífsreynsla sem þú hefur lent í?
Ég var einu sinni staddur í smábæ í Hondúras sem hafði aug-

ljóslega ekki séð marga túrista í gegnum tíðina. Foreldrar gripu í
börnin sín, gæludýr hlupu í felur og fólk hringdi sín á milli til að láta
vita af útlendingnum í bænum því hvítari mann höfðu þau ekki
séð. Viðbrögðin voru örugglega sambærileg því ef að grænn
marsbúi myndi labba niður Hafnarstrætið. Það sem gerir þetta
ennþá sorglegra er að ég var búinn að vera þrjár vikur í Brasilíu
áður og fannst ég bara vel á veg kominn með tanið mitt.

Hefurðu komplexa?Hefurðu komplexa?Hefurðu komplexa?Hefurðu komplexa?Hefurðu komplexa?
Eftir þessa Hondúras ferð já.
Hver er besta kvikmynd allra tíma?Hver er besta kvikmynd allra tíma?Hver er besta kvikmynd allra tíma?Hver er besta kvikmynd allra tíma?Hver er besta kvikmynd allra tíma?
Verður maður ekki að segja Forrest Gump? Það eina sem gæti

gert þá mynd betri væri ef að hún væri sannsöguleg.
Hvernig Facebook-týpa ertu?Hvernig Facebook-týpa ertu?Hvernig Facebook-týpa ertu?Hvernig Facebook-týpa ertu?Hvernig Facebook-týpa ertu?
Ég reyni allavega að vera fyndinn. Stundum heppnast það og

stundum ekki. Hafið gefur og hafið tekur.
Hvað fer mest í taugarnar á þér?Hvað fer mest í taugarnar á þér?Hvað fer mest í taugarnar á þér?Hvað fer mest í taugarnar á þér?Hvað fer mest í taugarnar á þér?
Fólk sem lætur hluti fara í taugarnar á sér
Hefur þú gert uppreisn?Hefur þú gert uppreisn?Hefur þú gert uppreisn?Hefur þú gert uppreisn?Hefur þú gert uppreisn?
Fullt af þeim. En ég gleymi þeim iðulega á innan við klukkutíma.
Hver er eftirlætis bókin þín?Hver er eftirlætis bókin þín?Hver er eftirlætis bókin þín?Hver er eftirlætis bókin þín?Hver er eftirlætis bókin þín?
Uppvöxtur litla trés eftir Forest Carter. Einstaklega falleg saga,

svo falleg að ef hún væri maður þá héti hún Pétur Markan.
Áttu þér óuppfylltan draum?Áttu þér óuppfylltan draum?Áttu þér óuppfylltan draum?Áttu þér óuppfylltan draum?Áttu þér óuppfylltan draum?
Alveg heilan helling af þeim. Þetta væri tilgangslaust gigg ef

maður ætti enga óuppfyllta drauma.
Hvernig bregstu við höfnun?Hvernig bregstu við höfnun?Hvernig bregstu við höfnun?Hvernig bregstu við höfnun?Hvernig bregstu við höfnun?
Segi ok og held áfram með lífið.
Hver er þín versta martröð?Hver er þín versta martröð?Hver er þín versta martröð?Hver er þín versta martröð?Hver er þín versta martröð?
Að vera staddur inni í geitungabúi. Ef það gerist einhvern tím-

ann mun ég pottþétt missa kúlið.
Hvert er helsta takmark þitt í lífinu?Hvert er helsta takmark þitt í lífinu?Hvert er helsta takmark þitt í lífinu?Hvert er helsta takmark þitt í lífinu?Hvert er helsta takmark þitt í lífinu?
Halda áfram að brosa, það hefur reynst mér vel hingað til og

ég er að hugsa um að halda því áfram.
Hvenær og hvar ertu hamingjusamastur?Hvenær og hvar ertu hamingjusamastur?Hvenær og hvar ertu hamingjusamastur?Hvenær og hvar ertu hamingjusamastur?Hvenær og hvar ertu hamingjusamastur?
Í Skutulsfirðinum sama hvaða tíma árs, meira að segja á geit-

ungatímabilinu í ágúst.
Hver er besta setning eða orðtak sem þú hefur heyrt?Hver er besta setning eða orðtak sem þú hefur heyrt?Hver er besta setning eða orðtak sem þú hefur heyrt?Hver er besta setning eða orðtak sem þú hefur heyrt?Hver er besta setning eða orðtak sem þú hefur heyrt?
Ekki eyða orku í að reyna að breyta hlutum sem þú getur ekki

breytt.
Hvaða fræga persóna mundir þú vilja vera og af hverju?Hvaða fræga persóna mundir þú vilja vera og af hverju?Hvaða fræga persóna mundir þú vilja vera og af hverju?Hvaða fræga persóna mundir þú vilja vera og af hverju?Hvaða fræga persóna mundir þú vilja vera og af hverju?

Þegar ég var lítill borðaði ég alltaf pizzu bara með þremur puttum
af því að mig langaði svo að vera einn af Turtles og þeir eru bara
með þrjá putta. Ég held samt að það væri hagkvæmara fyrir mig
að vera Paul Bettany eða Neil Patrick Harris, þá þyrfti ég ekki að
standa í því að skipta um passamynd á skilríkjunum mínum.

Hvar er fallegast á Vestfjörðum að þínu mati?Hvar er fallegast á Vestfjörðum að þínu mati?Hvar er fallegast á Vestfjörðum að þínu mati?Hvar er fallegast á Vestfjörðum að þínu mati?Hvar er fallegast á Vestfjörðum að þínu mati?
Grenihlíð í Tunguskógi. Þar er oftar en ekki fullt af fallegu fólki í

fallegu umhverfi.
Hvar er fallegast á landinu öllu (fyrir utan Vestfirði)?Hvar er fallegast á landinu öllu (fyrir utan Vestfirði)?Hvar er fallegast á landinu öllu (fyrir utan Vestfirði)?Hvar er fallegast á landinu öllu (fyrir utan Vestfirði)?Hvar er fallegast á landinu öllu (fyrir utan Vestfirði)?
Mér finnst nú Reykjavík býsna falleg, sérstaklega þegar ég

horfi á hana í baksýnisspeglinum. Annars keyrði ég Snæfellsnesið
í fyrra og líkaði það sem ég sá.

Hvaða stað í heiminum langar þig til að heimsækja?Hvaða stað í heiminum langar þig til að heimsækja?Hvaða stað í heiminum langar þig til að heimsækja?Hvaða stað í heiminum langar þig til að heimsækja?Hvaða stað í heiminum langar þig til að heimsækja?
Það langar náttúrulega alla til tunglsins (og verða fyrst/ur til

þess?) þannig að ég er ekkert að taka það fram. Ferðalag á
Suðurskautið er hins vegar eitthvað sem ég er tilbúinn til að hliðra
dagskránni minni fyrir.

Ertu bjartsýn(n) á framtíð Vestfjarða?Ertu bjartsýn(n) á framtíð Vestfjarða?Ertu bjartsýn(n) á framtíð Vestfjarða?Ertu bjartsýn(n) á framtíð Vestfjarða?Ertu bjartsýn(n) á framtíð Vestfjarða?
Já. Hér er allt of mikið af þrjósku og dugnaði til þess að þörf sé

á að vera svartsýnn.
Hvað skortir á Vestfirði að þínu mati?Hvað skortir á Vestfirði að þínu mati?Hvað skortir á Vestfirði að þínu mati?Hvað skortir á Vestfirði að þínu mati?Hvað skortir á Vestfirði að þínu mati?
Fólk á aldrinum 20-35 ára. Allt of margir sem fara suður í nám

án þess að koma aftur. Kannski vegna skorts á úrræðum og
möguleikum? En það er vonandi að breytast.

Hvernig hljóma síðustu SMS-skilaboð sem þú fékkst í símannHvernig hljóma síðustu SMS-skilaboð sem þú fékkst í símannHvernig hljóma síðustu SMS-skilaboð sem þú fékkst í símannHvernig hljóma síðustu SMS-skilaboð sem þú fékkst í símannHvernig hljóma síðustu SMS-skilaboð sem þú fékkst í símann
þinn?þinn?þinn?þinn?þinn?

Ég fékk PIN númerið á debetkortinu mínu sent og þar sem að
það eru allar líkur á því að ég muni týna því fljótlega og einhver
muni finna það ætla ég að halda því fyrir sjálfan mig.
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Lykilatriði að við
reynum að vera sjálfbær
ar.

Allt þetta og meira til um
æsku og uppvaxtarár Gísla
hefur verið rakið ítarlega í
viðtali við hann sem birtist í
Bæjarins besta í fyrra. Vegna
þess og annars er ljóst að á
þessum tímamótum er óþarft
að kynna manninn fyrir fólki
á norðanverðum Vestfjörðum
eða dyggum lesendum blaðs-
ins. Það er því næst lagi að
vinda sér að þeirri spurningu
hvort mikilla breytinga megi
vænta í ljósi þeirrar ákvörð-
unar fráfarandi formanns
bæjarráðs og oddvita sjálf-
stæðismanna á Ísafirði, Eiríks
Finns Greipssonar, að halda
suður á bóginn til annarra verk-
efna.

Fylgir ekki öllumFylgir ekki öllumFylgir ekki öllumFylgir ekki öllumFylgir ekki öllum
forsendum Eiríks Finnsforsendum Eiríks Finnsforsendum Eiríks Finnsforsendum Eiríks Finnsforsendum Eiríks Finns

„Með nýjum mönnum í for-
svari koma auðvitað að
einhverju leyti breyttar áhersl-
ur, því það er nú þannig að
við sjálfstæðismenn erum alls
ekki allir eins, líkt og margir
pólitískir andstæðingar vilja
vera láta. Eiríkur Finnur hefur
unnið sitt starf afskaplega vel
og komið mörgum góðum
málum áleiðis og samstarf
okkar í bæjarmálunum verið
mjög gott. Það er kosturinn
við þá breidd sem er í flokkn-
um, að menn geta haft mjög
ólíkar skoðanir á ýmsum mál-
efnum og vissulega ber hver
sína reynslu og vonir inn í
svona starf. Ég tek við keflinu
af honum sem formaður bæj-
arráðs af brennandi áhuga
og virðingu fyrir hans störfum
en mun örugglega vinna
ákveðna hluti á allt öðrum
forsendum.“

Gísli segir að um langa hríð
hafi til að mynda verið við-
urkenndur ágreiningsmunur
á milli bæjarfulltrúa meirihlut-
ans um sjávarútvegsmálin og
kvótakerfið, en að slíkur ágrein-
ingur hafi ekki orðið fólki til
trafala við að vinna að öðr-
um málum. Eins telur hann
ágæta samstöðu hafa verið
á milli meirihlutans og minni-
hlutans í ýmsum málum og
auðvelt að taka undir ýmsar
athugasemdir sem komi
fram, t.a.m. nú nýverið um
auknar áherslur á skapandi
greinar við mótun atvinnu-

Gísli Halldór Halldórsson er
nýkjörinn formaður bæjar-
ráðs Ísafjarðarbæjar, borinn
og barnfæddur Ísfirðingur,
og segir sagan að forfeður
hans hafi verið meðal fyrstu
landfrjálsra frumbyggja kaup-
staðarins á Eyri við Skutuls-
fjörð. Hann er af stórri fjöl-
skyldu sem kalla mætti Mjó-
götufjölskylduna, en þar búa
foreldrar hans, Halldór Her-
mannsson og Katrín Gísla-
dóttir, hafa gert stóran hluta
ævi sinnar og ólu þar sín sjö
börn. Halldór faðir Gísla er
fæddur á Svalbarði við Ögur-
víkina í Ísafjarðardjúpi, en
Kata móðir hans er systir Láru
í Bókhlöðunni og Maríu hans
Bjössa Helga, íþróttafrömuð-
ar á Ísafirði. Kona Gísla er
Gerður Eðvarsdóttir og börn
þeirra eru þrjú, Tómas Ari,
Katrín María og Erlingur Fann-

stefnu bæjarins sem vinna á
að áður en sumarfrí bæjar-
fulltrúa taka við.

MeingallaðMeingallaðMeingallaðMeingallaðMeingallað
sjávarútvegskerfisjávarútvegskerfisjávarútvegskerfisjávarútvegskerfisjávarútvegskerfi

„Það hefur verið skýr af-
staða mín, og ég hef ekkert
legið á henni, að það er að
stórum hluta þetta meingall-
aða sjávarútvegskerfi sem
hefur dregið mátt úr byggð-
unum og sér í lagi sjávar-
þorpum og bæjum eins og
þeim sem mynda sveitarfé-
lagið Ísafjarðarbæ. Um það
eru skiptar skoðanir meðal
sjálfstæðismanna og ég hef
haft umdeildar skoðanir, ofar
flokkslínum að mínu mati, í
þeim málum. En ég mun
vinna heils hugar að því sem
Eiríkur Finnur talaði um í kveðju-
ræðu sinni á bæjarstjórnar-
fundi nú vor, sem er að íbúar
bæjarfélaganna sem mynda
sveitarfélagið Ísafjarðarbæ
finni sig sem eina heild.

Honum fannst hafa gengið
heldur hægt að vinna að
því máli og að margir væru
með neikvæðar hugmyndir
um miðstýringuna frá Ísa-
fjarðarbæ. Í þeim fjárhags-
erfiðleikum sem bærinn hefur
átt við að etja er það vissu-
lega staðan, að margar
nauðsynlegar framkvæmdir
hafa setið á hakanum og
íbúar hverfanna, ef ég leyfi
mér að nota það tæknilega
heiti, eru misjafnlega sáttir
við framgang mála í sínum
kjörnum.

Ég mun heils hugar beita
mér fyrir því að dreifingin
verði jöfn þegar við getum
loks gengið í hin nauðsyn-
legu viðhaldsverkefni sem
fyrir höndum eru í bænum,
en jafnframt hvet ég íbúa
bæjarins til þess að hafa
frumkvæði að því að bæta
samskiptin við bæjaryfirvöld.

Íbúasamtök og hverfisráðÍbúasamtök og hverfisráðÍbúasamtök og hverfisráðÍbúasamtök og hverfisráðÍbúasamtök og hverfisráð
Í bæjarmálasamþykktinni

er að finna skýrt ákvæði í 61.
grein um starfsemi hverfis-
ráða í bænum. Það eru bara
íbúar Þingeyrar sem hafa
samþykkt að gera sín íbúa-
samtök að hverfisráði með
þeirri ábyrgð, skyldum og
áhrifum sem slíkt fyrirkomulag
hefur. Bæjaryfirvöld geta ekki

skyldað hverfin til að stofna
sín ráð, sumir telja sig ekki
þurfa þess með, og annars
staðar, eins og í Hnífsdal, eru
íbúasamtökin virk en hafa
ekki sótt um stöðu hverfisráðs
til að njóta þess fjármagns
sem því fylgir.

Við höfum verið víðfeðmt
en að sama skapi vanmátt-
ugt bæjarfélag síðan stofn-
að var til þess fyrir atbeina
ríkisvaldsins, að því er virðist
aðeins í þágu sparnaðar. Því
fylgdi hvorki nægilegt fjár-
magn né tækar lausnir til að
svona fjölkjarna sveitarfélag
gengi fyllilega upp. Við höf-
um verið að prófa okkur
áfram og tökum til að mynda
ákvarðanir í þágu mannlífsins
þegar við leitum leiða til að
styrkja og efla skólastarf á
Flateyri frekar en að leita
leiða til að leggja niður óhag-
stæða rekstrareiningu. Enda
tel ég að hagræn áhrif þess
séu jákvæð þegar upp verð-
ur staðið og allt er talið.

Við megum nefnilega ekki
horfa til þess á landsvísu að
sveitarfélög séu sameinuð til
að það sé ódýrara að reka
þau, heldur fyrst og síðast til
að styrkja og efla samfélögin.
Í framtíðinni verður því mjög
líklega meira um samstarfs-
verkefni eins og við sjáum
meðal annars vegna mál-
efna fatlaðra á vettvangi Fjórð-
ungssambandsins heldur en
að til frekari sameiningar
sveitarfélaga komi.“

„Snjóhengja“ vel yfir„Snjóhengja“ vel yfir„Snjóhengja“ vel yfir„Snjóhengja“ vel yfir„Snjóhengja“ vel yfir
hálfum milljarðihálfum milljarðihálfum milljarðihálfum milljarðihálfum milljarði

Gísli telur að óleyst við-
haldsverkefni bæjarins séu
nokkurs konar „snjóhengja“
bæjaryfirvalda og hlaupi á
hundruðum milljóna, vel yfir
hálfum milljarði. Sú snjóhengja
geti þó vonandi farið að
bráðna í ljósi góðs árangurs
í rekstri bæjarsjóðs. Fyrirhug-
aðar framkvæmdir í sumar
séu meðal annars í gatna-
gerð í Hnífsdal og verkefni
bíði úrlausnar á skólalóð Suð-
ureyrar og á Flateyri. Drjúga
stund tekur að telja allt upp
sem mest væri um vert að
ljúka sem fyrst en óvæntur
sparnaður vegna kostnaðar-
liða eins og aðflutning efnis í
ljósi nýtilkominna strandflutn-

inga mun koma mjög til
góða.

Menningarmálin í Ísafjarð-
arbæ eru Gísla einnig hug-
leikin og má þar nefna að
hann sat í stjórn Edinborgar-
hússins nánast frá stofnun
þess þar til að hann tók sæti
í bæjarstjórn. Hann hefur
einnig sterkar skoðanir á að
efla megi hlutverk skapandi
greina í atvinnustefnu bæjar-
ins. Gísli segir Vestfirðinga
verða að horfast í augu við
það að 75-80% hagkerfisins
snúist um sjávarútveg en til
framtíðar bindi hann miklar
vonir við eflingu þess þekk-
ingarsamfélags sem hafi
myndast í kringum Þróunar-
setur Vestfjarða, Háskólasetr-
ið og þau tækifæri til nýsköp-
unar sem í þeim felast. Hann
segir að hvert sem horft sé í
þessum efnum, þá verði allir
vaxtarbroddar í atvinnustarf-
seminni að hafa sjálfbærn-
ina að leiðarljósi, auðvelt sé
að missa sjónar á því, t.d. í
örum vexti ferðaþjónustu og
fiskeldis.

„Það er lykilatriði fyrir okkur
Vestfirðinga, ekki aðeins
hvað varðar aðflutning mat-
væla eða förgun sorps, að
við reynum að vera sjálfbær.
Við þurfum að efla mennta-
stofnanirnar hér og byggja
upp þekkingu og hæfileika
á svæðinu. Við búum hér í
samheldnu og góðu samfé-
lagi og eigum að nýta þann
styrk sem í því felst til að styðja
hvert annað til góðra verka.
Þannig haldast ekki aðeins
nýsköpun og þróun í sjávarút-
vegi og þekkingariðnaðurinn
í hendur, heldur líka efling
mennta og menningar á
svæðinu.“

Meistaragráða í Haf- ogMeistaragráða í Haf- ogMeistaragráða í Haf- ogMeistaragráða í Haf- ogMeistaragráða í Haf- og
strandsvæðastjórnunstrandsvæðastjórnunstrandsvæðastjórnunstrandsvæðastjórnunstrandsvæðastjórnun

Gísli var í fyrsta útskriftar-
árgangi meistaranema úr
haf- og strandsvæðastjórn-
unarnámi árið 2010 og gerði
lokaverkefni sitt um reynsluna
af fyrsta ári strandveiðakerfis-
ins. En það var ekki aðeins
áhugi á atvinnulífi og upp-
byggingarstarfi sem leiddi
hann þangað, heldur og sýn
hans á skipulagsmál. Gísli tel-
ur að taka verði tillit til hags-
muna vaxandi ferðaþjónustu
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Þjónustuauglýsingar

á Vestfjörðum en um leið
verði að taka á þeim málum
heildrænt fyrir alla Vestfirði
og skoða þau með tilliti til
uppbyggingar vaxandi greina
í sjávarútvegi, eins og fiskeld-
isins. Gæta verði hagsmuna
framtíðarinnar í báðum tilvik-
um.

„Við megum ekki með
skammsýni glata því sem við
höfum, hvorki til þess að búa
til gerviumhverfi fyrir túrista
né til að fiskeldismógúlar geti
farið sínu fram, án þess að
skipulagsyfirvöld eða sjónar-

mið sjálfbærni séu tekin inn í
umræðuna. Upplýsingaöflun
og upplýsingagjöf er mikil-
væg í þessu ljósi og við meg-
um standa okkur betur í þeim
efnum, eins og sýndi sig um
daginn þegar umræðan um
Austurvöll fór á flug, alveg
án þess að tillit væri tekið til
þess að stefnt er að því að
færa garðinn til upprunalegs
horfs og gera hann að mikil-
vægum þætti bæði í bæjar-
lífinu og skólastarfinu.

Virkt íbúalýðræði byggir á
upplýsingum og er mikilvæg-

ur hlekkur í því að við getum
litið á það sem svo að um-
ræða sé tekin alvarlega og
að almenningur hafi eitthvað
að segja um sitt nærum-
hverfi. Nærtækt dæmi sem
heppnaðist frábærlega er
aðalskipulag Ísafjarðarbæj-
ar, sem hann hefur hlotið
verðlaun og viðurkenningu
fyrir. Umræðan er það sem
er mikilvægast, því það er
enginn einn svo alvitur að
hann geti fundið bestu lausn-
ina fyrir Ísafjarðarbæ og alla
íbúa hans.“
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Krossgátan

Dagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar Íslands
27. júní 1920: 27. júní 1920: 27. júní 1920: 27. júní 1920: 27. júní 1920: Barn beið

bana þegar það varð fyrir
flugvél í Vatnsmýrinni í

Reykjavík. Þetta var fyrsta slys
af völdum flugvélar hérlendis.

27. júní 1990:27. júní 1990:27. júní 1990:27. júní 1990:27. júní 1990: Bob Dylan,
hinn þekkti bandaríski söng-
vari og lagahöfundur, hélt
tónleika í Laugardalshöll í
tengslum við Listahátíð.

28. júní 1977:28. júní 1977:28. júní 1977:28. júní 1977:28. júní 1977: Stór stafur var
aftur tekinn upp í þjóðarheit-

um og nöfnum á íbúum
landa og landshluta þegar
menntamálaráðuneytið gaf
út auglýsingu um breytingar

á þriggja ára gömlum
reglum um íslenska staf-

setningu.
29. júní 1960: 29. júní 1960: 29. júní 1960: 29. júní 1960: 29. júní 1960: Flutningaskip-
ið Drangajökull sökk í Pent-

landsfirði við Skotland.
Mannbjörg varð.

29. júní 1980:29. júní 1980:29. júní 1980:29. júní 1980:29. júní 1980: Vigdís Finn-
bogadóttir, 50 ára leikhús-

stjóri, var kjörinn forseti
Íslands. Hún hlaut 34%

atkvæða, Gunnlaugur Þorv-
aldsson 32%, Albert Guðm-

undasson 20% og Pétur
Thorsteinsson 14%. Vigdís var
fyrsta konan í heiminum sem

kosin var þjóðhöfðingi í
lýðræðislegum kosningum.

30. júní 1954:30. júní 1954:30. júní 1954:30. júní 1954:30. júní 1954: Almyrkvi var á
sólu og sást hann best við

suðurströndina. Myrkur féll yfir
landið í nokkrar mínútur og
stjörnur skinu á himni. Þetta
var fyrsti almyrkvinn hér á
landi í meira en hálfa öld.

Næsta almyrkva má vænta
12. ágúst 2026.

1. júlí 1931:1. júlí 1931:1. júlí 1931:1. júlí 1931:1. júlí 1931: Þýska loftskipið
Grad Zeppelin kom til Reykja-

víkur með póst og tók hér
fyrsta flugpóst til útlanda.
2. júlí 1937: 2. júlí 1937: 2. júlí 1937: 2. júlí 1937: 2. júlí 1937: Einkasnekkja
Adlofs Hitlers, Aviso Grilla,

kom til Reykjavíkur.

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Vestan 8-15 m/s og skúrir, en

skýjað með köflum á
Austurlandi. Hiti 7 til 15 stig,

hljýjast A-til.

Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:
Sunnan 5-10. Skýjað að

mestu en úrkomulítið S- og V-
lands en annars léttskýjað.
Hiti 10-15 stig, hljýjast NA-til.

Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:
Suðaustlægar áttir, 8-15 m/s.
Rigning, einkum S-lands. Hiti

10-15 stig, hlýjast NA-til.

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið
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Lausn á síðustu krossgátu

Sudoku þrautir
Afhjúpaður hefur verið í eynni

Vigur á Ísafjarðardjúpi minnis-
varði um Sigurð Bjarnason frá
Vigur, en hann lést í janúar á
síðasta ári, 96 ára að aldri.
Sigurður lét eftir sig eiginkonu,
Ólöfu Pálsdóttur myndhöggvara,
og tvö börn, Hildi Helgu og Ólaf
Pál.

Jón Páll Halldórsson á Ísafirði
hafði frumkvæði að því að
Norður-Ísfirðingar heiðruðu störf
Sigurðar Bjarnasonar með virðu-
legum hætti. Hafði hann samband
við Ólaf Kristjánsson fv. bæjar-
stjóra Bolungarvíkur og bað hann
um að ganga í málið með sér.

Í bréfi þeirra til styrktaraðila
segir m.a.: „Óþarft er að fjölyrða
um framlag Sigurðar til upp-
byggingar byggðanna á Vest-
fjörðum og margvíslegra menn-
ingarmála á öldinni sem leið. Við
teljum að Vestfirðingar standi í
ómældri þakkarskuld fyrir þetta

og vel fara á því, að honum verði
reistur minnisvarði á æsku-
stöðvum hans við Djúp, sem
orðnar eru einn vinsælasti og
fjölsóttasti ferðamannastaður á
Vestfjörðum.“

Ólöf, eftirlifandi eiginkona
Sigurðar, var í bréfasambandi við
Jón Pál í byrjun árs 2008 og
greindi frá því að hún hefði gerði
brjóstmynd af manni sínum í
gifsi. Jóni Páli þótti tilvalið að
vinir Sigurðar fyrir vestan eign-
uðust styttuna og úr því varð.
Styttan var steypt í brons hjá
Morris Singer á Englandi og sá
Helgi Gíslason myndhöggvari
um gerð skjaldar og áletrun hans.

Hildur Helga, dóttir Sigurðar,
afhjúpaði minnisvarðann við
hátíðlega athöfn sem hófst með
því að Ólafur Kristjánsson bauð
gesti velkomna og sagði lítillega
frá forsögu minnisvarðans.

Sigurður frá Vigur var meðal

annars ritstjóri Morgunblaðsins
á árunum 1959 til 1970, alþingis-
maður og sendiherra. Hann
kvaddi síðastur þeirra sem áttu
sæti á Alþingi við lýðveldis-
stofnunina 1944, en þá var hann
aðeins 28 ára gamall. Í viðtali
við Gísla Sigurðsson í Morgun-
blaðinu á 50 ára afmæli lýðveldis-
ins lýsti hann lýðveldisstofnunni
svo:

„Eins og aðrir í mínum þing-
flokki var ég hraðskilnaðar-
maður. Danmörk var hernumin
og engir vissu hverjar lyktirnar
yrðu. Við vorum á einu máli um
að fresta ekki aðskilnaði og
lýðveldisstofnun. Allir vita
hvernig þjóðaratkvæðagreiðslan
fór og allt í einu er runnin upp
þessi stóra stund í slagviðrinu á
Þingvöllum. Það var tvímæla-
laust stærsti atburðurinn á mínum
stjórnmálaferli.“

harpa@bb.is

Minnisvarði um Sigurð
Bjarnason frá Vigur

Við minnisvarðann: Einar K. Guðfinnsson, Jón Páll Halldórsson, Hildur Helga
Sigurðardóttir og Ólafur Kristjánsson. Ljósm. Þorsteinn Tómasson.

Jafnvel þau allra yngstu hlustuðu af andakt
Örn Elías Guðmundsson, betur

þekktur sem Mugison, kom fram
í Grunnskólanum á Ísafirði á
fyrstu hádegistónleikum hátíðar-
innar Við Djúpið í síðustu viku.

„Alls voru líklega um hundrað
manns sem hlýddu á dásamlega
tónleika Mugisons. Lög hans
voru afar hjartnæm, bæði þau
sem hann flutti á íslensku og
ensku. Ungir jafnt sem aldnir
hlustuðu af athygli og nutu þess
að slaka á í notalegu andrúms-
lofti. Jafnvel þau allra yngstu
hlustuðu af andakt og hreyfðu
sum þeirra fingur og hummuðu

við taktinn,“ sagði Madara
Liepina, einn af sjálfboðaliðum
SEEDS á Íslandi, en eitt af

verkefnum þeirra var að hjálpa
til við hátíðina.

harpa@bb.is

Mugison á tónleikum í Grunnskólanum. Ljósm. Madara
Liepina.



2020202020 FIMMTUDAGUR     27. JÚNÍ 2013


