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Ég kom til Íslands aftur í glansgallanum, í silki frá toppi til táar, agaleg 
amerísk pæja sem passaði ekki inn í íslenskan raunveruleika og fór í síðpilsi í 
sveitina.” minnist Auður með glettni og skömmu seinna fer hún til Ísafjarðar 
að vinna í fiski og hin og þessi störf sem myndu hjálpa henni að safna pening 
hratt og örugglega, því til Bandaríkjanna skyldi hún flytja. Eitt sinn er hún var 
að vinna á Hótel Ísafirði kemur þangað Gísli Jón fyrrum sveitungi hennar með 
vin sinn Guðmund með sér og til að gera langa sögu afar stutta, þá flutti Auður 
ekki til Bandaríkjanna aftur. 

Hamingjugenið hennar Auðar 
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Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma

Hildur Einarsdóttir
Bolungarvík

lést á Hjúkrunarheimilinu í Bolungarvík mánudaginn 27. júní.
Útförin fer fram frá Hólskirkju í Bolungarvík, laugardaginn 9 júlí kl 14:00.

   Einar Benediktsson,               María Guðmundsdóttir
   Halldóra Benediktsdóttir,        Sören Pedersen
   Bjarni Benediktsson,              Bjarnveig Eiríksdóttir
   Ómar Benediktsson,              Guðrún Þorvaldsdóttir,
         

ömmubörn og langömmubörn.

Þeim sem vilja minnast hennar er vinsamlegast bent á orgelsjóð Hóls-
kirkju í Bolungarvík, rnr. 1176-18-911908, kt.630169-5269.

– Sjónarmið –  Kristinn H. Gunnarsson

Stjórnmálin á Íslandi ein-
kennast öðru fremur af van-
trausti og vantrú.  Efnhags-
hrunið 2008 kom þjóðinni 
algerlega á óvart. Afleiðingin 
varð reiði og svo vantraust. 
Stjórnmálaflokkarnir sem eink-
um báru ábyrgð á landsmálun-
um fyrir hrun voru Sjálfstæðis-
flokkur og Framsóknarflokkur. 
Þeir flokkar fengu báðir afleita 
kosningu í alþingiskosningun-
um 2009 og kjósendur ákváðu 
að fela Samfylkingu og Vinstri 
grænum stjórn landsins. Í fyrsta 
sinn í stjórnmálasögu Íslands 
fengu tveir vinstri sinnaðir 
flokkar hreinan meirihluta at-
kvæða og meirihluta þingsæta. 
Þeim flokkum mistókst að 
standa undir trausti kjósenda og 
fengu herfilega útreið í síðustu 
kosningum. Þá snerust málin 
til fyrra horfs og Sjálfstæðis-
flokkur og Framsóknarflokkur 
fengu góðan þingmeirihluta á 
nýjan leik. 

Hrunið traust
Þeim hefur ekki gengið vel 

og hafa um langt skeið verið 
rúnir trausti þorra kjósenda. 
Það hefur hins vegar ekki leitt 
til aukins fylgis Samfylkingar 
og Vinstri grænna á nýjan leik. 
Öðru nær. Flokkarnir hafa 
lengst af varla mælst með það 
fylgi sem þeir fengu í alþing-

iskosningunum 2013 og jafnvel 
sigið enn neðar. Síðustu mánuði 
hefur þó fylgi Vinstri grænna 
lyfst uppfyrir kosningaúrslitin 
2013. Það fer ekki á milli mála 
að vantraust ríkir í garð þeirra. 
Það sést best á því að Píratar 
hafa mælst með geysimikið fylgi 
undanfarið ár og  eru enn með 
mest fylgi allra stjórnmálaflokka. 
Til viðbótar er svo kominn nýr 
stjórnmálaflokkur, Viðreisn, sem 
nýtur  fylgis um 10% kjósenda.   

Úr þessu má lesa nokkuð skýra 
vísbendingar um vantraust á 
þá flokka sem hafa farið með 
völdin frá hruni.  Það á við þá 
alla að eitt eru yfirlýsingar og 
kosningastefna og annað eru 
efndir.  Það sjást of skýr merki 
klækjastjórnmála þar sem spilað 
er með kjósendur. Gefin eru fyr-
irheit eða skýr loforð og síðan er 
snúið við blaðinu eins og ekkert 
sé og ekki einu sinni talin þörf á 
því að útskýra vanefndirnar fyrir 
vonsviknum kjósendum. 

Núverandi ríkisstjórn missti 
trúverðugleikann sinn og þá sér-
staklega Sjálfstæðisflokkurinn 
þegar ekki voru efnd skýr og 
marggefin loforð um að efna til 
almennrar atkvæðagreiðslu um 
framhald viðræðna um aðild að 
Evrópusambandinu. Forystu-
menn flokkanna hafa ekki áttað 
sig á því að nú á tímum er allt 
til á netinu og ekkert gleymist. 

Spilaðar hafa verið yfirlýsingar 
og ummæli allra ráðherra Sjálf-
stæðisflokksins sem gefin voru 
fyrir kosningar þar sem þeir 
lofa því að kosið verið um ESB 
viðræðurnar og svo farið eftir 
vilja kjósenda hver svo sem hann 
kynni að verða.

Eftir kosningar var snúið við 
blaðinu og sömu einstaklingar 
horfðu framan í sjónvarpsvélarn-
ar án þess einu sinni að blikna.  
Kjósendum varð ljóst að í augum 
þessara ráðherra voru loforðin 
bara leikaðferð til þess að fá 
atkvæðin. Eftir kosningarnar 
kom ekki greina að efna fyrir-
heitin því takmarkinu var náð. 
Þetta birtist kjósendum eins og 
að það sé sjálfsagt að hafa rangt 
við í atkvæðaleiknum rétt eins 
og í knattspyrnunni. En á því 
er einn munur. Í knattspyrnunni 
komast menn stundum upp með 
að blekkja dómarann og þótt það 
sannist eftir á verður engu breytt. 
En í stjórnmálunum eru kjósend-
ur dómararnir og þeir gleyma 
ekki svo glatt þegar leikið hefur 
verið á þá. Sjálfstæðisflokkurinn 
og Framsóknarflokkurinn eru að 
finna fyrir því um þessar mund-
ir og ekki eru sjáanleg merki 
þess að þeir muni sleppa undan 
refsingu kjósenda í næstu alþing-
iskosningum. Nýi flokkurinn  
Viðreisn er  stofnaður mikið til af 
illa sviknum sjálfstæðismönnum. 

Heiðarleg stjórnmál

Samfylkingin og Vinstri græn-
ir sitja líka uppi með ásýnd 
klækjastjórnmála eftir þeirra 
stjórnartíð. Í stærsta ágrein-
ingsmáli íslenskra stjórnmála 
síðasta aldarfjórðunginn, fisk-
veiðistjórninni, höfðu flokkarnir 
borið fram skýra stefnu um 
innköllun og endurúthlutun 
veiðiheimilda en reyndu ekki 
einn dag að efna loforð sín og 
lögðu svo til eftir langa mæðu 
að kvótaaðallinn héldu kvótanum 
a.m.k. aldarfjórðung í viðbót. 
Engar skýringar hafa verið gefnar 
á þessum vanefndum. Kjósendur 
flokkanna í kosningunum 2009 
eru ekki litnir viðlits og ekki þess 
verðir að fá skýringar hvað þá 
afsökunarbeiðni.

Allir valdaflokkarnir eru meira 
og minna tortryggðir í afstöðunni 
til Reykjavíkurflugvallar þar sem 
að minnsta kosti einn Skerja-
fjörður er milli orða og gerða 
flokkanna í borgarstjórn Reykja-
víkur og í stjórnarandstöðu á 
Alþingi. Enn eykst tortryggnin 
þegar litið er til digurbarkalegra 
yfirlýsinga um stjórnarskrár-
breytingar sem sérstaklega eiga 
að tryggja að fram fari þjóðarat-
kvæðagreiðsla um umdeild mál.  
Fjölmennasta undirskriftasöfn-
unin varðar framtíð Reykjavíkur-
flugvallar. Engu að síður hafa 

flokkarnir sem eru í meirihluta 
í Reykjavíkurborg hunsað þær 
óskir og jafnvel gert gys að 
þeim. Ríkisstjórnarflokkunum 
er í lófa lagið að setja lög um 
framtíð Reykjavíkurflugvallar 
þar sem m.a. yrði ákveðið að 
setja málið í dóm kjósenda. En 
það hafa þeir ekki gert og munu 
ekki gera.

Flokkarnir virðast vera sam-
mála um að aðeins eigi að fara 
fram þjóðaratkvæðagreiðsla 
um mál ef þeirra vilji í mál-
inu er undir og þá til þess að 
koma í veg fyrir tap. Sé hins 
vegar líklegt að kjósendur vilji 
aðra niðurstöðu en viðkomandi 
flokkur þá verður sá flokkur 
um leið andsnúinn því að hún 
fari fram. Í þeirra augum er 
þjóðaratkvæðagreiðsla aðeins 
tæki til nota í klækjabúskap 
stjórnmálanna. Valdið er í 
þeirra augum  flokkanna en 
ekki kjósenda. Kjósendur eru 
að krefjast þess að flokkarnir 
hætti að umgangast valdið með 
þessum hætti. Uppreisnin gegn 
valdinu er jafnframt uppreisn 
gegn spillingu, sérhagsmunum 
og bragðarefum. Það er krafa 
um heiðarleg stjórnmál.

Kristinn H. Gunnarsson

Uppreisnin gegn valdinu

 

 

Mat á umhverfisáhrifum  
Athugun Skipulagsstofnunar 

Hvalárvirkjun í Ófeigsfirði, Árneshreppi  
Vesturverk hefur tilkynnt til athugunar Skipulagsstofnunar frummats-
skýrslu um  Hvalárvirkjun í Ófeigsfirði. 

Kynning á frummatsskýrslu:Tillaga að ofangreindri framkvæmd og 
skýrsla um mat á umhverfisáhrifum hennar liggur frammi til kynningar 
frá 1. júlí til 29. ágúst næstkomandi á eftirtöldum stöðum: Í Kaupfélagi 
Steingrímsfjarðar, á Landsbókasafni og hjá Skipulagsstofnun.  Frum-
matsskýrslan er aðgengileg á vef Skipulagsstofnunar www.skipulag.is. 

Athugasemdafrestur: Allir geta kynnt sér frummatsskýrsluna og 
lagt fram athugasemdir.  Athugasemdir skulu vera skriflegar og berast 
eigi síðar en 29. ágúst 2016 til Skipulagsstofnunar, Laugavegi 166, 105 
Reykjavík eða með tölvupósti á skipulag@skipulag.is. 

Kynningarfundir: Vakin er athygli á að Vesturverk stendur fyrir 
kynningarfundi á frummatsskýrslu í félagsheimilinu í Trékyllisvík mið-
vikudaginn 6. júlí næstkomandi kl. 14:00 og miðvikudaginn 10.  
ágúst hjá Verkís, Ofanleiti 2 í Reykjavík, kl 14:00. Allir eru velkomnir.  

Auglýsingasími 
bb.is er 

456 4560
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Verð gilda til og með 3. júlí eða meðan birgðir endast

GOTT VERÐ Í BÓNUS

KS Lambalærissneiðar 
Frosnar

1.498
kr. kg

Bónus Salernispappír 
9 rúllur, 3 laga - Verð áður 798 kr.

698
kr. 9 rl.

100kr
Verðlækkun

9x250m
rúllur

Íslandslamb
Lambalærissneiðar

Kryddlegnar, 1.flokkur, ferskar

2.598
kr. kg

Íslandslamb Lambakótilettur
Kryddlegnar, ferskar

2.598
kr. kg

Bónus Grísakótilettur
Með beini, kryddaðar

1.298
kr. kg

Íslenskt lambakjöt

Kjarnafæði Lambakótilettur
Í raspi, frosnar

1.998
kr. kg

Kjarnafæði Nautgripaborgarar
10x120 g, frosnir

1.498
kr. 10 stk.

Aðeins 150kr
stykkið

Íslandslamb 
Lambalærissneiðar

Kryddlegnar, blandaðar, ferskar

1.998
kr. kg

Bónus 
Kjallarabollur  
með osti, 4 stk.

359
kr. 4 stk. Euro Shopper Eldhúsrúllur 

4 rúllur í pakka

198
kr. pk.

Bónus Kringlur  
4 stk.

259
kr. 4 stk.

NÝBAKAÐ! NÝBAKAÐ!

Grand salat
200 g

195
kr. 200 g

Bónus Skúffukaka  
430 g

379
kr. 430 g
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Ritstjórnargrein

Kirkjan stígur fram

Ný skógræktarstofnun

SKÓGRÆKTIN
tekur 1. júlí við hlutverki og skyldum Skógræktar ríkisins og landshlutaverkefnanna í skógrækt,

þ.e. Héraðs- og Austurlandsskóga, Suðurlandsskóga, Vesturlandsskóga, Skjólskóga á Vestfjörðum og 
Norðurlandsskóga. Stofnunin þjónar öllum skógræktendum, fagfólki í skógrækt og áhugafólki um allt land.

Á þessum tímamótum er efnt til skógargöngu í öllum landshlutum
á fimmtudag og föstudag.

Göngurnar verða sem hér segir:
Rannsóknastöð skógræktar, Mógilsá: Starfsfólk stöðvarinnar tekur á móti gestum í skóginum við stöðina

föstudag 1. júlí kl. 14-16.
Suðurland: Galtalækur í Biskupstungum Bláskógabyggð (ekki Galtalækjarskógur í Rangárþingi ytra) –  Bændur á Galtalæk 

ásamt starfsfólki Skógræktarinnar taka á móti gestum og ganga til skógar föstudag 1. júlí kl. 14-16.
Vesturland: Oddsstaðir í Lundarreykjadal Borgarfirði –  Heimafólk og starfsfólk Skógræktarinnar tekur á móti gestum

í skóginum föstudag 1. júlí kl. 14-17.
Vestfirðir: Innri-Hjarðardalur í Önundarfirði – Skógarbændurnir Sólveig Bessa Magnúsdóttir og Björgvin Sveinsson taka

á móti gestum í skóginum ásamt starfsfólki Skógræktarinnar föstudag 1. júlí kl. 16-18.
Norðurland: Silfrastaðir í Akrahreppi Skagafirði. Skógarbændurnir Johan Holst og Hrefna Jóhannesdóttir taka á móti gestum

ásamt Félagi skógarbænda á Norðurlandi og starfsfólki Skógræktarinnar fimmtudag 30. júní kl. 19.
Sigrún Magnúsdóttir, umhverfis- og auðlindaráðherra, tekur þátt í göngunni og flytur stutt ávarp.

Austurland: Strönd á Völlum Fljótsdalshéraði, afleggjari að Ásholti (Strandarási). Heimamenn og starfsfólk Skógræktarinnar 
taka á móti gestum í skóginum föstudag 1. júlí kl. 14-16.

Rjúkandi ketilka� að hætti skógarmanna og kleinur eða annað góðgæti með.

Klæðum landið skógi og byggjum upp skógarauðlind!

SKÓGRÆKTIN

Evrópumeistaramótið í 
mýrarbolta verður haldið á 
sínum stað á Ísafirði á verslun-
armannahelginni 2016. Drullu-
sokkur mótsins í ár er Thelma 
Rut Jóhannsdóttir en í 13 ára 
sögu þessa skemmtilega við-
burðar hefur kvenmaður aldrei 
verið Drullusokkur. Það þótti 
stjórn mýrarboltafélagsins sér 
til skammar. Að sögn Thelmu 
Rutar gengur undirbúningur 
vel. „Það hefur nýr hópur tekið 
við mótinu og við munum koma 
til með að vera með einhverjar 
nýjungar, fríska aðeins upp 
á hlutina. Hvað það verður 
kemur í ljós á næstu vikum,“ 
segir hún. Auk mótsins sjálfs 
sem fjölmargir sækja verður 
ýmislegt um að vera fyrir hina 
skemmtanaglöðu. Tónlistar-
menn sem koma fram á hinum 

ýmsu skemmtistöðum bæjarins 
verða meðal annars rapparinn 
Blaz Roca, Steinar, AronCan, 
DJ matti, Stuðlabandið og Páll 

Ætla að fríska upp á mýrarboltann
Óskar. Þá segir Thelma að ein-
hverjir gætu bæst við þennan 
lista þegar nær dregur. 

harpa@bb.is

Kristín Þórunn Tómasdóttir, sóknarprestur Laugarneskirkju, og 
Toshiki Toma, prestur innflytjenda, gengu á mánudag fram fyrir 
skjöldu og veittu tveimur ungum flóttamönnum skjól í Laugarnes-
kirkju. Annar þeirra er aðeins 16 ára gamall, jafngamall fallegu 
börnunum okkar sem útskrifast úr Grunnskólanum, sum meira að 
segja  í upphlut og öll eru þau hrein, falleg, södd og örugg. Hvern-
ig má það vera að það sé mögulegt í okkar frábæra samfélagi að 
ennþá sendum við börn út í óvissuna og stundum nánast í opinn 
dauðann, höfum við ekkert lært frá seinni heimstyrjöld. Þessir tveir 
prestar hafa svo sannarlega sýnt að þeir búa yfir miklum kærleika 
og hugrekki, þeir halda á loft þeim gildum sem við öll vildum svo 
gjarnan geta kallað kristin gildi.

Á sama tíma og þjóðin fagnaði, jafnvel Evrópa gjörvöll fyrir utan 
England, stórkostlegum sigri karlalandsliðs Íslands á liði Engilsaxa, 
þá sat hnípinn 16 ára gamall piltur í Laugarneskirkju, fjölskyldulaus 
og heimilislaus og kveið framtíðinni. Okkar fallegu og hraustu 
menn í landsliðinu sem við höfum fóstrað og sinnt eins vel og 
við getum, uppskera nú árangur erfiðis síns og allra foreldrasjálf-
boðaliða landsins. Þeir hafa aldrei verið svangir, kaldir og hraktir, 
einir og hræddir, nema kannski við könguló. En barnið sem beið í 
Laugarneskirkju hefði vel getað verið sómi síns eigin lands, lands 
sem nú hefur hrakið hann á flótta og hann gæti orðið sómi okkar 
lands ef við gefum honum tækifæri til þess. 

Á sama tíma og við unnum Englendinga, töpuðum við fyrir 
sjálfum okkur.

Smári Karlsson

Og þjóðin hefur nú kosið sér nýjan forseta, valið var erfitt því 
margir góðir kostir voru í boði. Bæjarins besta hefur fulla trú á 
að Guðni Th. Jóhannesson verði okkur til sóma og sendir honum 
hamingjuóskir. Sömuleiðis eiga aðrir frambjóðendur til þessa mikla 
embættis þakkir skyldir fyrir drengilega og skemmtilega baráttu.

Bæjarins besta sendir sömuleiðs góðar óskir til landsliðsins sem 
hefur séð okkur á liðnum vikum fyrir góðri skemmtun. Ótrúlegasta 
fólk situr límt við sjónvarpsskjáinn og fagnar með öllum kroppnum 
þegar boltinn skellur í net andstæðingsins eða þegar Hannes okkar 
allra grípur boltann í markinu af ótrúlegu öryggi. Snillingar þessir 
strákar, ekkert annað.

BS
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Byggjum á betra verði

HEFST Á FIMMTUDAG

Allt að 50% afsláttur

HLUTI AF BYGMA

Trjáplöntur og runnar 50% afsláttur
Sumarblóm 20-40% afsláttur
Bensín sláttuvélar 20% afsláttur
Rafmagnssláttuvélar 25%  afsláttur
Garðverkfæri 25% afsláttur
Hekkklippur 30% afsláttur
Keðjusagir 30% afsláttur
Panill og vatns-
klæðning 20-30% afsláttur
Háþrýstidælur 20% afsláttur
Álstigar og tröppur 25% afsláttur
Black & Decker 
rafmagnsverkfæri 30% afsláttur
Hitachi rafmagnsverkfæri 20% afsláttur
Úðarar og slönguhjól 30% afsláttur

Útipottar 30% afsláttur
Garðstyttur 30% afsláttur
Garðálfar 30%  afsláttur
Reiðhjól 30% afsláttur
Garðhúsgögn 25% afsláttur
Ferðahúsgögn 25% afsláttur
Innihurðir 20-30% afsláttur
Inni og útimálning 25% afsláttur
Viðarvörn og pallaolía 20% afsláttur

... og margt fleira!

Heimilistæki valdar vörur á lækkuðu verði.
Hreinlætis- og blöndunartæki valdar vörur á lækkuðu verði.

BRJÁLUÐ TILBOÐ - BRJÁLUÐ TILBOÐ - BRJÁLUÐ TILBOÐ - BRJÁLUÐ TILBOÐ - BRJÁLUÐ TILBOÐ - BRJÁLUÐ TILBOÐ - BRJÁLUÐ TILboð

20% - 30% - 40% - 50% - 40% - 30% - 20% - 30% - 40% - 50% - 20% - 30% - 40% - 50% - 40% - 50% - 60% - 70% 

BRJÁLUÐ TILBOÐ - BRJÁLUÐ TILBOÐ - BRJÁLUÐ TILBOÐ - BRJÁLUÐ TILBOÐ - BRJÁLUÐ TILBOÐ - BRJÁLUÐ TILBOÐ - BRJÁLUÐ TILboð

20% - 30% - 40% - 50% - 40% - 30% - 20% - 30% - 40% - 50% - 20% - 30% - 40% - 50% - 40% - 50% - 60% - 70% 
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Auður Ólafsdóttir hjúkrunar-
fræðingur á Ísafirði hefur komið 
inn líf margra íbúa á norðan-
verðum Vestfjörðum í gegnum 
störf sín við Heilbrigðisstofnun 
Vestfjarða. Hún hefur verið 
óþreytandi við að stuðla að 
bættri geðheilbrigðisþjónustu, 
meðal annars á námskeiðum 
með aðferðum hugrænnar atferl-
ismeðferðar (HAM). Þetta starf 
hennar og áhugi hafa leitt til þess 
að Auður er nú í þjálfun sem einn 
af fulltrúum Íslands í áfallateymi 
á vegum Rauða krossins sem 
mun starfa á alþjóðavettvangi, til 
að mynda á hamfarasvæðum, við 
þjálfun fólks í að veita sálrænan 
stuðning.  

Auður er ekki allskostar ókunn 
átökum í eigin lífi líkt og lesa má 
um í viðtalinu, en undanfarin ár 
hefur hún staðið í ströngu þar 
sem erfðamál hafa splundrað 
áður samhentum systkinahópi 
hennar. Einnig má í viðtalinu 
lesa um fjölbreytta skólagöngu 
hennar og hvernig örlögin réðu 
því að hún settist að á Ísafirði en 
ekki í Bandaríkjunum líkt og hún 
hafði séð fyrir sér.  

Uppruninn
Auður er fædd á Ísafirði árið 

1963 og ólst upp á Rauðamýri 
í Ísafjarðardjúpi, næst yngst og 
eina stelpan í sjö systkina hópi. 
Ólafur faðir Auðar hóf búskap á 
Rauðamýri árið 1953, en hann 
kom frá Laugalandi í Skjald-
fannardal og þótti ráðahagur hans 
ekki lofa góðu, þar sem engin 

Hamingjugenið í fólgið í þakklætinu
var húsfreyjan. Ekki leið þó á 
löngu þar til Jóna, ung stúlka 
úr Hnífsdal réði sig sem kaupa-
konu á Arngerðareyri skammt 
undan og lauk þeirri vinnuferð 
með þeim hætti að ástir tókust 
með þeim þrátt fyrir þrettán ára 
aldursmun. Árið 1954 hefja þau 
búskap saman og næsta ár byrjaði 
barnalánið mikla að leika við 
hjónin og næstu tólf árin eign-
uðust þau sjö börn.  

„Það var náttúrlega ekkert 
annað að gera í sveitinni en að 
búa til börn,“ segir Auður og 
hlær. „Ég get ekki ímyndað mér 
hversu brjálæðislegt álag þetta 
var fyrir mömmu, en þetta var 
í það minnsta skemmtilegt fyrir 
okkur systkinin. Við vorum 
vakin af mömmu og hún gaf 
okkur morgunmat og síðan í 
framhaldinu allar aðrar máltíðir 
dagsins, hún var alltaf þarna 
þegar við þurftum á henni að 
halda hvort sem það var fyrir 
plástur eða eitthvað annað.“

Auður segir að eftir því sem 
árin líði þá verði henni oftar 
hugsað til þess hvernig aðstæð-
ur mamma hennar bjó við. „Ég 
hugsa um hvernig lífið í sveitinni 
var þegar að hún var tvítug með 
þrjú lítil börn og ekkert rafmagn, 
engan síma, enga þvottavél, enga 
frystikistu, ekkert sjónvarp og 
sannarlega engar Pampers baby 
dry. Það var ekkert.“ Auður segir 
hálf ótrúlegt til þess að hugsa að 
móðir hennar minnist sveitarinn-
ar með svo mikilli hlýju sem hún 
gerir, því auðvelt væri að skilja 

að minningin vekti upp aðrar 
tilfinningar.

Fjölskyldan stundaði sauð-
fjárbúskap í sveitinni ásamt að 
vera með nokkrar kýr. Auður 
minnist þess hversu ljúft það var 
að stelast í mjólkurbrúsana sem 
geymdir voru í bæjarlæknum 
og dýfa rabarbara í rjómann og 
fleyta honum ofan af. Hún reynd-
ar hélt ekki uppteknum hætti við 
rjómastuldinn um langa hríð eftir 
að mjólkinni var eitt sinn skilað 
vegna þess að fituinnihald hennar 
var of lágt.  

Skólaganga um víðan völl
Auður hóf skólagöngu með 

því að sækja vor- og haustskóla 
í barnaskólanum í Reykjanesi 
þegar hún var sjö ára. Skóla-
gangan í Reykjanesi fékk reyndar 
skjótan endi þegar Auður var ell-
efu ára og skólabróðir hennar brá 
fyrir hana fæti er hún kom hlaup-
andi út úr matsalnum eitt sinn, 
með þeim afleiðingum að önnur 
hnéskelin brotnaði, sem ekki var 
nú gert neitt sérlega mikið mál 
úr og næstu daga bar skólasystir 
hennar hana leiða sinna. Eftir 
viku tíma eða svo var komið 
að næsta helgarfríi og ákvað 
mamma Auðar að fara með hana 
á Ísafjörð til skoðunar og kom þá 
í ljós brotið sem hafði þegar við 
illan leik tekið að gróa saman 
aftur. Foreldrum Auðar var svo 
ofboðið að hún var með það 
sama tekin úr skólanum og fór 
ekki þangað meir. Farið var með 
hana til Reykjavíkur til bæklun-

arlæknis þar sem endurhæfing 
tók við og næsta vetur stundaði 
hún nám við Langholtsskóla þar 
í borg og næstu tvo vetur þar 
á eftir að Skógum undir Eyja-
fjöllum og grunnskólagöngunni 
lauk hún við Héraðsskólann á 
Laugarvatni. Á sama stað hóf hún 
einnig menntaskólagöngu sína. 

Auður segir að veturinn sá 
hafi verið ansi skrautlegur og 
skemmtilegur, fyrir hana í það 
minnsta. Foreldrum og starfs-
fólki skólans hafi nú sennilega 
verið minna skemmt en henni yfir 
uppátækjunum, sem endaði með 
því að hún skilaði engri einkunn. 
Mamma hennar og pabbi höfðu 
af þessu talsverðar áhyggjur og 
sáu framtíð dóttur sinnar ekki 
fyrir sér áfram á Laugarvatni 
og var Auður send í Reykholt 
og mikill hlátur brýst út við 
eldhúsborðið í Hæstakaupstað 
þar sem viðtalið fer fram þegar  
hún segist hafa verið að rannsaka 
íslenska menntakerfið innan frá. 
„Mamma og pabbi voru ekkert 
fyrir það að skamma okkur. 
Mamma var mikill sáttasemjari 
og pabbi varð þögull ef eitthvað 
fór ekki eins og ætlað var og 
ég vissi strax eftir dvöl mína á 
Laugarvatni að þó ég hefði ekki 
verið mikið skömmuð, þá væri 
ég ekki að fara að endurtaka 
leikinn.“

Í Reykholti var allt annað upp 
á teningnum en á Laugarvatni og 
var Auður hin spakasta, meira að 
segja tók hún til við að æfa sund 
og keppti í skriðsundi og spilaði 

körfubolta. „Ég var mikil íþrótta-
manneskja veturinn í Reykholti 
og slíkt hafði ég hvorki gert fyrr 
og hef ekki endurtekið síðar.“ 

Ekki var könnun Auðar á 
innviðum hins íslenska mennta-
kerfis með öllu lokið þarna held-
ur hélt hún næsta vetur til náms 
við Kvennaskólann í Reykjavík 
þar sem hún rúmum tveimur 
árum síðar útskrifaðist sem stúd-
ent. „Eftir dvölina í Reykholti 
vissi ég að tími var til kominn að 
ég færi meira að standa á eigin 
fótum og sá ég auglýsta lausa 
stöðu húsvarðar við Húsmæðra-
skólann við Sólvallagötu og því 
fylgdi húsnæði. Ég sótti um og 
fékk stöðuna og þar bjó ég árin 
sem ég var í Kvennó. Á þessum 
tíma mátti maður alveg vinna 
átján ára, stelpurnar í skólanum 
voru á svipuðum aldri og ég og 
átti ég að sjá til þess að þær fengju 
sér kvöldmat og að læsa húsinu. 
Jakobína skólastjóri tók mig al-
gerlega undir sinn verndarvæng 
og meira að segja var það svo að 
hún ljáði sal skólans og aðstöðu 
í stúdentsveislu mína.”

Á blæjubíl í Bandaríkjunum
Að stúdentsprófi loknu fór 

Auður út á vinnumarkaðinn, en 
einhverju síðar heyrir hún af vin-
konu sinni sem hafði fengið starf 
í Bandaríkjunum við að passa 
börn fyrir íslenskan flugmann 
og frétti af því að starfsbróðir 
mannsins og kona hans sem vann 
fyrir tölvurisann IBM í Arizona 
vantaði einnig barnapíu fyrir 
kornunga tvíbura sína. Það varð 
úr að Brian, fjölskyldufaðirinn, 
kom til Íslands að sækja Auði. 

Auður kímir við tilhugsun-
ina er smáborgardaman leið-
sagði honum um verslunargötur 
Reykjavíkurborgar, en hann 
hafði spurt um verslunarmiðstöð 
og hún hélt nú að það væri slík 
í borginni og fór með hann í 
Kjörgarð sem þá var það allra 
heitasta í borginni. Er hún kom 
svo til Bandaríkjanna, land 
verslunarmiðstöðvanna, sá hún 
að verslunarmiðstöð væri í raun 
engin á þeim tíma á Íslandi. 

Þegar Auður og Brian voru í 
flugvélinni á leiðinni vestur yfir 
haf, tjáir hann Auði það að þau 
hjónin séu í raun skilin. „Þau áttu 
í hatrammri baráttu um börnin 
og þau kepptust við að vera góð 
við mig sem kom sér reyndar 
afar vel fyrir mig, til að mynda 
keypti Brian fyrir mig blæjubíl 
til afnota sem ég rúntaði á um 
götur Phoenix.”

Auður réði sig til eins árs, 
en vegabréfsáritun hennar var 
einungis til hálfs árs, svo að því 
loknu var hún send í frí með 
Kötlu vinkonu sinni til Bahama-
eyja til endurnýjunar á árituninni. 
„Síðasta daginn okkar hittum við 
hrikalega hressa breska stráka 
sem voru að fara á nærliggjandi 
eyju til helgardvalar þar sem þeir 
ætluðu meðal annars að kafa í 
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kristaltærum sjónum. Þeir buðu 
okkur með og við vorum að 
vonum mjög spenntar fyrir því, 
en við áttum bókaðan flugmiða 
heim næsta dag og engir gemsar 
ekki neitt til að láta vita af okkur. 
Á endanum náðum við að hringja 
í konuna sem Katla var hjá í 
gegnum tíkallasíma og láta vita 
af því að við myndum ekki koma 
aftur fyrr en þremur dögum síðar. 
Svo sitjum við á ströndinni, búnar 
að breyta fluginu heim, peninga-
lausar og föttum að við vissum 
ekki einu sinni nöfnin á þessum 
strákum sem við ætlum í ferðalag 
með, eða hvort þeir myndu mæta 
– sem þeir reyndar gerðu nú og 
við fórum með þeim í snekkju á 
pínulitla einkaeyju þar sem þeir 
hefðu getað brytjað okkur niður í 
tunnu því enginn vissi af ferðum 
okkar. Það var reyndar ekki svo 
og var þetta algert ævintýri. 

Svo kom að heimferðinni og 
við vegabréfsskoðunina sagði 
tollvörðurinn alveg geta séð 
hvað væri í gangi, enda margar 
stúlkur að vinna sem barnapíur 
í Bandaríkjunum á þessum tíma 
og ég fékk mánaðaráritun og tjáð 
að ég skyldi hypja mig á brott að 
honum loknum og ekki láta sjá 
mig aftur.“ Auður fór nú reyndar 
ekki heim að þessum mánuði 
loknum heldur kláraði árið líkt 
og um var samið í upphafi. Hún 
kom aftur til Íslands og hafði ekki 
í hyggju að stoppa lengi.

Örlögin ráðin á Ísafirði
„Ég kom til Íslands aftur í 

glansgallanum, í silki frá toppi 
til táar, agaleg amerísk pæja 
sem passaði ekki inn í íslenskan 
raunveruleika og fór í síðpilsi í 
sveitina.” minnist Auður með 
glettni og skömmu seinna fer 
hún til Ísafjarðar að vinna í fiski 
og hin og þessi störf sem myndu 
hjálpa henni að safna pening hratt 
og örugglega, því til Bandaríkj-
anna skyldi hún flytja. Eitt sinn er 
hún var að vinna á Hótel Ísafirði 
kemur þangað Gísli Jón fyrrum 
sveitungi hennar með vin sinn 
Guðmund með sér og til að gera 
langa sögu afar stutta, þá flutti 
Auður ekki til Bandaríkjanna 
aftur. 

Skömmu eftir að Auður og 
Gummi fóru að skjóta sér saman 
voru örlögin ráðin og Auður varð 
ólétt af elstu dóttur þeirra. „Mér 
finnst ég alveg brjálæðislega 
heppin. Auðvitað hef ég stundum 
velt fyrir mér hvort ég hefði vilj-
að gera hlutina öðruvísi, en mér 
finnst lífið bara svo skemmtilegt 
eins og það er, að ég myndi ekki 
vilja skipta.“ Allar götur síðan 
hafa þau ferðast saman í gegnum 
lífsins stræti og eiga saman þrjú 
börn. Þau fluttu til Reykjavíkur 
árið 1987 þar sem Auður fór að 
vinna í banka, en þremur árum 
seinna, fjölskyldu og vinum til 
mikillar undrunar, tilkynnti hún 
að hún ætlaði að læra hjúkrun, 
sem hún og gerði og árið 1996 
að námi loknu kom fjölskyldan 
til árs dvalar á Ísafirði sem hefur 
heldur betur teygst í annan end-
ann, því þau eru hér enn og ekki 
á leiðinni suður. 

Börnin erfa landið
Auður segir að það hafi verið 

afar gott að alast upp meðal sex 
bræðra. „Þeir voru alltaf svo 
góðir við mig, ég var algjör 
dekurrófa og við systkinin afar 
samrýmd, allt þar til mamma og 
pabbi ákveða að láta okkur hafa 
Rauðamýrarjörðina árið 1998. 

Rauðamýri var ríkisjörð og 
mamma og pabbi leigðu hana 
fyrir lítinn pening, enda fór allur 
þeirra peningur í að mennta okk-
ur krakkana, þar sem þau voru 
oft með fjóra púka í heimavist-
arskóla á sama tíma, sem kostaði 
skildinginn – enda þau ekki 
að eyða neinum pening í sjálf 
sig. En á endanum vildu þau 
kaupa jörðina og upphófst ára-
langar samningaviðræður við 
ríkið um það og á endanum fá 
þau jörðina keypta árið 1998, 
þremur árum eftir að þau sjálf 
voru flutt af henni. Þau voru 
þá með íbúðarhúsið þar og tvo 
sumarbústaði sem þau starfræktu 
í ferðaþjónustu. 

Þegar að kaupin fóru í gegn 
ákváðu þau að láta okkur krakk-
ana fá jörðina, þannig að við 
tökum bara við láninu sem á 
henni hvíldi, með henni fylgdi 
íbúðarhúsið og þau hlunnindi 

sem jörðinni fylgdu líkt og lax-
veiðin. Svo okkur voru þarna allir 
vegir færir, en við höfum ekki 
gert nokkurn skapaðan hlut því 
við höfum ekki náð að sammæl-
ast um hvað við viljum gera.“

Auður segir að foreldra henn-
ar hafi nú kannski grunað að 
krakkagrislingarnir þeirra, líkt 
og hún orðar það myndi ekki 
endilega ná að dansa í takt með 
framtíð Rauðamýrar, svo þau 
settu ákvæði inn í samninginn 
að ekki mætti selja landið, 
nema hvert öðru, fyrr en að 
tuttugu árum liðnum, en hefðu 
þau gert sér í hugarlund þær 
miklu deilur sem í framtíðinni 
sköpuðust hefðu þau jafnvel 
hugsað sig tvisvar um áður en 
gjörningurinn var framkvæmdur 
því erfðamál forfeðranna hafa 
orðið að miklum illdeilum innan 
fjölskyldunnar og sundrað áður 
samstilltum systkinahópi og gert 
móður þeirra sem enn er á lífi þá 
einna mestu skráveifu sem börn 
geta valdið aldraðri móður sinni 
og hefur hún í tvígang verið 
dregin fyrir dómstóla, án þess að 
enn sjái fyrir endann á deilunum.

„Þegar að pabbi deyr árið 
2006, fékk mamma leyfi okkar 
systkinanna til að sitja áfram í 
óskiptu búi. Hún átti þessa íbúð 
sem þau keyptu sér í Reykjavík, 
sumarbústaðina á Rauðamýri 
og land sem hún hafði erft eftir 
frænda sinn á Neðri-Bakka og 
um það snúast mestu deilurnar, 
en hún selur jörðina að stærstum 
hluta árið 2007. Mér finnst ekkert 
óeðlilegt við það eftir 52ja ára 
búskap og sjö börn að pabbi 
myndi samþykkja að mamma 
ætti bara sína jörð, sem hann 
tengdist aldrei og svo fengi hún 
íbúðina þeirra og um þetta gera 
þau kaupmála. Þau voru búin að 
láta okkur fá hlunnindajörðina.

Í málaferlum við móður sína
„Nokkrum árum eftir að pabbi 

deyr kynnist mamma alveg 
yndislegum manni og þau fara að 
búa saman og í júlí 2014 ákveða 
þau að gifta sig og þá fellur í raun 
niður heimild hennar til að sitja 
í óskiptu búi og þá er hluti af 
bræðrunum sem ekki kannast við 
að þessi jörð sé í eigu mömmu. 
Mamma var þá með kaupmál-
ana sem hún var í fullri trú á að 
væru góðir og gildir og búið að 
þinglýsa þeim án athugasemda. 
Þetta verður á endanum dómsmál 
þar sem fjórir bræðranna draga 
mömmu fyrir rétt vegna gruns um 
að þessir kaupmálar séu falsaðir. 
Hún tapar málinu fyrir Héraðs-
dómi, sem segir að líkur séu á 
að kaupmálarnir séu falsaðir, 
eftir að rithandarsérfræðingur var 
búinn að rýna í rithönd pabba, 
hann gaf reyndar þann fyrirvara 
að hann vissi ekki fyllilega ástand 
hans er kaupmálarnir voru gerðir 
og þeir væru ljósrit af ljósriti. 

Mamma var auðvitað ekki 
sátt við þessa niðurstöðu og 

kærir úrskurðinn og í Hæstarétti 
var komist að þeirri niðurstöðu 
að kaupmálarnir væru ógildir, 
en núna vegna þess að annar 
votturinn mundi ekki eftir því 
hvort hún var viðstödd er þau 
undirrituðu kaupmálann og það 
er svo samkvæmt lögum að báðir 
vottar þurfa að vera viðstaddir 
á sama tíma við undirritun og 
voru af þeim sökum kaupmál-
arnir dæmdir ógildir vegna 
formgalla.“

Auður segir að þetta ferli hafi 
verið bæði skrýtið og óþægilegt, 
í Héraðsdómi voru systkinin þrjú 
sem stóðu með kaupmálunum 
ásamt móður þeirra í hlutverki 
varnaraðila og segir Auður að 
hún hafi ekki einu sinni getað 
fengið sér lögfræðing þar sem 
hún vissi ekki fyrir hverju átti að 
verja hana, nema þá að verjast því 
að hún treysti því að kaupmálar 
sem voru dagsettir, undirritaðir, 
vottaðir, þinglýstir og birtir í 

Lögbirtingarblaðinu væri góðir 
og gildir.

En hvernig heldur hún að 
bræður hennar hafi hugsað sér 
þetta?

„Ég hugsa að þeir hafi ekki 
hugsað almennilega þegar þeir 
fóru af stað „hvernig vil ég að 
þetta endi?“ Þar sem þú þarft í 
rauninni að geta búið þér til eitt-
hvað sjónarsvið þar sem þú sérð 
að mamma sé að plata eignir út 
úr pabba. Hann er dáinn og ekki 
hér til að svara fyrir þetta og þú 
verður einhvern vegin að geta 
trúað að þessi kona sem fæddi þig 
af sér og ól þig upp sé fær um að 
svíkja manninn sem hún varði lífi 
sínu með frá því hún var í raun 
barn að aldri og hugsaði um þar 
til hann dó er hún var komin fast 
að sjötugu.“

Auður segir afleiðingarnar sem 
þetta hefur haft á fjölskylduna 
afleitar og hópurinn sé alvar-
lega splundraður. „Ég myndi 
svo miklu frekar vilja að þetta 
væru þá bara deilur á milli okkar 
systkinanna, mér finnst ofboðs-
lega ósanngjarnt að það sé verið 
að draga mömmu svona inn í 

dómssal. Hún er að verða áttræð 
á næsta ári og í mínum huga er 
verið að svipta hana lífsgæðum 
á fullorðinsárum og mér finnst 
við bara hafa svipt hana nógu 
miklum lífsgæðum þegar hún 
var að ala okkur upp, ég hefði í 
það minnsta alls ekki viljað vera 
í hennar sporum með okkur sjö 
í sveitinni. Mér finnst svo rangt 
að gera svona við konuna sem 
kom okkur í heiminn og hún er 
fullkomlega varnarlaus.“

Þegar að móður Auðar selur 
Neðri-Bakka þá fær hún fyrir 
jörðina 57 milljónir og einnig 
selur hún íbúðina Reykjavík er 
hún hefur búskap með núverandi 
manni sínum og keypti hún sér 
hús í Ólafsvík og varði hún stór-
um hluta andvirðisins til hinna 
ýmsu góðgerðamála. Auður 
segir að það sé ekki eftir miklu 
að seilast eins og staðan er í dag, 
í besta falli nái bræður hennar að 
gera móður sína gjaldþrota og 

hafa af henni húsið sem hún nú 
býr í, öðru sé ekki til að dreifa. Nú 
standa málin þannig að verið er 
að fara yfir bókhald móður henn-
ar til að sjá hvert peningarnir hafa 
farið, því þeir þessu samkvæmt 
áttu að renna til dánarbúsins. 
Auður segist fagna því að móðir 
hennar hafi undanfarin ár geta 
gert vel við sig og leyft sér hluti 
sem hún aldrei í lífi sínu áður gat, 
hún sjái það engum ofsjónum. 
Hún segist frekar vilja trúa því 
að landskikar sem með öllu eru 
hlunnindalausir og tilheyra að 
hluta til hinum systkinunum og 
móðir þeirra tók frá er hún seldi 
Neðri-Bakkann séu það sem 
bræður hennar séu á eftir og vildi 
hún að þeir hefðu því farið í mál 
við þau með einhverjum hætti í 
stað þess að leggja þessa miklu 
sorg á aldraða móður þeirra. 

Auður á sjálf landsskika á 
Neðri-Bakka sem hún fékk í 
landi sem bróðir hennar erfði, 
frændinn vildi honum hluta 
landsins sem Jóna fékk, vegna 
þess hversu liðtækur hann var að 
aðstoða hann um dagana. Auður 
vildi fá að setja sumarbústað sem 
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henni var gefið á Rauðamýri, en 
fékk ekki afsal af skika á eigin 
jörð undir hann og fékk hún því 
land hjá bróður sínum. Hún segir 
að foreldrar þeirra hafi tryggt 
að mestu veraldlegu verðmæti 
þeirra, Rauðamýri sjálf sem telur 
5000 hektara með heitu vatni og 
laxveiðihlunnindum hafi farið í 
eigu þeirra systkinanna, en þar 
hafi ekkert verið gert og ekkert 
þeirra mátt byggja sér bústað þar 
vegna deilanna, sem sé innileg 
synd og skömm. 

„Ég held að ef þeir myndu 
koma og sjá móður sína þá 
myndu þeir hætta við þetta, en 
þeir hafa ekki séð hana síðan þeir 
fóru af stað í málaferlin og aldrei 
mætt í dómssal sjálfir, heldur 
bara sent lögfræðinga sína. Ég 
held að það myndi enginn vilja 
horfa upp á móður sína líkt og 
móður okkar í dag. Ég held að 
það sé svo sem ekkert náttúru-
lögmál að elska foreldra sína, 
en mér finnst að enginn ætti að 
vera vondur við þá. Ég get engan 
vegin skilið hvernig einhver 
getur gert svona nokkuð og ég 
vona satt að segja að ég skilji 
það aldrei.“

Hjálpar fólki að hjálpa sér 
sjálft

Tal okkar berst að vinnu Auðar 
með fólki í gegnum HAM (hug-
ræn atferlismeðferð) sem hún 

hefur tileinkað sér af miklum 
krafti og einlægni. Hún hefur 
alltaf haft áhuga  á geðheilbrigð-
isgeiranum og á kjörári hennar  
eftir hjúkrunarfræðinámið valdi 
hún að vinna á geðdeildum og 
undanfarin fimm ár hefur hún 
í æ meira mæli helgað honum 
krafta sína. Auður segir að það 
hafi oft verið erfitt að vinna inn 
á geðdeildum á þeim tíma sem 
hún var þar, þeim hafi verið 
þröngt skorinn stakkurinn og þó 
að fólkið þar inni væri allt af vilja 
gert þá hafi oft þurft að útskrifa 
skjólstæðinga of fljótt af yfir-
fullum deildunum og segir hún 
ástandið í geðheilbrigðismálum 
ekki hafa batnað síðan þá, því 
fari síður og heilbrigðiskerfið í 
raun allt að hruni komið verði 
ekkert að gert. 

„Eftir að ég kom til Ísafjarðar 
þá var ekki mikið um úrræði fyrir 
fólk sem hafði beðið einhver 
skipsbrot í lífinu, ef einhver 

leitaði til okkar þá fannst mér 
mjög vont að það væri ekkert 
í boði fyrir einstaklingana eftir 
að þeir útskrifuðust frá okkur, 
til að hjálpa þeim að fóta sig í 
lífinu að nýju. Á þessum tíma var 
Harpa Guðmundsdóttir iðjuþjálfi 
að vinna með mér og við fórum 
að hitta fólk utan vinnutíma í 
litlum hópum. Harpa fór svo í 
frumkvöðlanám á Bifröst sem 
bar heitið „Í krafti kvenna” og 
þar varð geðræktarmiðstöðin 
Vesturafl til í kjölfarið. 

Svo gerir Heilbrigðisstofn-
unin geðheilbrigðissamning við 
Landsspítalann sem fól í sér 
komu sálfræðinga vestur. Fyrst 
voru tveir sálfræðingar sem 
komu aðra hvora viku með viðtöl 
og HAM námskeið, en þjónustan 
var mjög háð því hvort það var 
flogið. Elfa Björt Hreinsdóttir 
tók svo við starfinu og ákveður 
að fá hjúkrunarfræðinga við 
stofnunina með sér við umsjón 
HAM námskeiðanna, bæði til 
að geta verið með þau vikulega 
og líka að ef ekki væri flogið þá 
þyrfti námskeiðið ekki að falla 
niður. Þannig að hún þjálfaði 
tvo hjúkrunarfræðinga, mig og 
Svönu Guðnadóttur í þetta.”

Auður segist afar þakklát fyrir 
að hafa fengið tækifærið til að 
læra þetta af Elfu og samstarfið 
hafi verið frábært og svo hafi það 
þróast þannig að hún hafi haldið 

starfinu áfram. „Í kjölfarið hef 
ég sótt fjölmörg námskeið til að 
dýpka og þróa skilning minn á 
sálrænum stuðningi og hugrænni 
atferlismeðferð.”

Hún segist algjörlega elska 
að fá að liðsinna fólki við að 
finna leiðir til að rétta sig af 
með aðferðum hugrænnar at-
ferlismeðferðar og segir hún fólk 
almennt svo frábært og hafa svo 
mikla hæfni til að finna sjálft 
svörin sem það leitar eftir og 
með smávægilegri handleiðslu 
geti það gert við sig sjálft, ef svo 
megi að orði komast. 

„Mér finnst gott að líta á þetta 
þannig að ef að þú tekur egg og 
brýtur það utan frá, þá slokknar 
líf, en ef að egg brotnar innan 
frá, þá kviknar líf. Þú getur ekki 
troðið einhverjum skoðunum og 
hugmyndum inn hjá fólki, fólk 
verður að fá að finna sjálft svörin 
í eigin lífi. Ég sé svo oft hvernig 
það kviknar ljós hjá fólki þegar 

það áttar sig sjálft á leiðum sem 
það vill fara í aðstæðunum sem 
það er í.“

Auður segir að með einfaldaðri 
nálgun HAM sé það hvernig við 
hugsum um hlutina, fremur en 
hluturinn sjálfur sem getur valdið 
okkur vanlíðan og við höfum 
vald yfir hugsunum okkar og þar 
af leiðandi vald til að láta okkur 
líða vel í lífinu. Hún segir að 
af öllu sem hægt er að taka frá 
okkur sé ekki hægt að taka það 
frá okkur að geta hugsað eins og 
við viljum. Auður segir að stund-
um sé það svo að einstaklingar 
þurfi á dýpri meðferð að halda 
og stundum þurfi lyf til að geta 
tekist á við vandann og oft þurfi 
að leiða fólk í gegnum vandann 
og styðja þangað til að það hefur 
lært að labba sjálft.

Nýjar áskoranir 
Fyrir átta árum var Auði sagt 

upp starfi sínu sem deildarstjóri 
við Heilbrigðisstofnunina vegna 
skipulagsbreytinga er stjórn-
endastöðum þar var fækkað og 
var hún á biðlaunum í eitt ár eftir 
uppsögnina og mátti í raun ekki 
vinna annað starf á meðan. 

„Ég var mjög hrædd um að 
ég yrði þunglynd við aðgerðar-
leysið, svo ég ákvað strax að ég 
myndi halda áfram að vakna á 
morgnanna líkt og ég var vön og 
finna mér einhver verkefni. Svo 
það varð úr að Bryndís Friðgeirs 
hjá Rauða krossinum ættleiddi 
mig og sendi mig til dæmis á 
námskeið í sálrænum stuðningi 
og almennri skyndihjálp, þannig 
að ég öðlaðist kennsluréttindi 
í því.”

Eitt hefur leitt af öðru í störfum 
Auðar fyrir Rauða krossinn og 
fyrir nokkru síðan þurfti hún að 
skjótast á Ísafjarðarflugvöll með 
pakka og þar var fyrir Jóhann 
Thorarensen sálfræðingur, sem 
meðal annars hefur mikið starfað 
í áfallateymi Rauða krossins. 
„Hann spyr mig þarna hvort hann 
megi benda á mig sem fulltrúa 
í alþjóðlegt áfallahjálparteymi 
sem Rauði krossinn var að koma 
á laggirnar og þar sem ég kann 
ekki að segja nei þá sagði ég strax 
já við því, enda þótti mér það afar 
spennandi.“

Auður fékk í kjölfarið boð um 
að koma í viðtal og hefur hún nú 
verið valin ein af níu íslendingum 
til starfans. Auður segist afar 
montin af því að hafa verið valin í 
þennan hóp og er hún eini hjúkr-
unarfræðingurinn í hópnum, 
sem að mestu samanstendur af 
sálfræðingum. Hún hefur verið 
við þjálfun um hríð og á eftir að 
ljúka tveimur námskeiðum með 
félögum sínum í teyminu áður 
en byrjað verður að senda þau 
á vettvang þar sem þau munu 
þjálfa upp fólk um allan heim, 
oftar en ekki á hamfarasvæðum, 
við að veita sálrænan stuðning. 
Ef hamfaraástand skapast eða 
flóttamannaaðstoðar er þörf 

getur teymið með stuttum fyr-
irvara verið kallað til og er þá í 
þeirra verkahring að þjálfa upp 
fólk á vegum Rauða krossins á 
viðkomandi stað, bæði í að veita 
sálrænan stuðning og að vinna að 
verkefnum líkt og að skapa skjól 
fyrir börn sem eru afar varnarlaus 
inn í aðstæðum sem þessum. 

„Mér finnst þetta verkefni gíf-
urlega spennandi og á sama tíma 
upplifi ég líka raunveruleikann 
við að þurfa að fara inn í aðstæður 
sem kunna að vera afar krefjandi. 
Á námskeiði sem ég sat um 
daginn fengum við að leita lausna 
við aðstæðum sem höfðu í raun 
og veru skapast og ég fann alveg 
fyrir þunganum af því.”

Mikil tengsl á milli andlegrar 
og líkamlegrar heilsu

Auður virðist með öllu óþreyt-
andi í störfum sínum að bættri 
líðan fólksins í samfélaginu, því 
auk þess að vera að vinna fulla 
vinnu við Heilbrigðisstofnunina 
kennir hún námskeið bæði við 
Fræðslumiðstöð Vestfjarða sem 
og Starfsendurhæfinguna. Hún 
segir að sennilega megi finna 
hjá henni einhverja ofvirkni-
tendensa en á sama tíma finnist 
henni líka bara svo gaman að 
vinna þetta gefandi starf. 

„Fjölskyldan mín myndi 
reyndar segja að ég væri meira 
en lítið ofvirk og ég veit ekki 
hvað það eru mörg ár síðan ég 
horfði síðast á sjónvarpsfréttir. 
Mér finnst manneskjur bara svo 
ofboðslega spennandi að ég er 
yfirleitt alltaf að sækja mér meiri 
þekkingu á hvernig við virkum. 
Ég hef svo gaman af fólki, 
sérstaklega þeim sem hugsa á 
annan hátt en ég, einu sinni var 
það þannig að ég var næstum 
því hneyksluð ef fólk var með 
aðrar skoðanir en ég, en í dag 
elska ég það. 

Ég myndi ekki vilja vera að 
ganga í gegnum þessar hörm-
ungar sem við höfum skapað 
í minni fjölskyldu með sama 
hugarfar og ég var með fyrir 10-
15 árum þar sem ég var sannfærð 
um að öll dýrin í skóginum þyrftu 
að vera vinir og ég var alltaf að 
passa að það yrðu engir árekstrar. 
Það er svo vonlaus staða að vera 
í, því höfum ekki vald yfir öðru 

fólki og þar af leiðandi getum við 
ekki borið ábyrgð á því.”

Auður segist í starfi sínu sjá 
gífurleg tengsl á milli andlegs 
og líkamslegs heilbrigðis. „Það 
er svo miklu auðveldara í okkar 
samfélagi að leita sér aðstoðar ef 
maður er með verk í bakinu, held-
ur en vegna andlegrar vanheilsu, 
þá mætum við oft fordómum og 
þá ekki síst okkar eigin. Þó það 
hafi verið mikil opnun þá er enn 
fólk sem sífellt leitar lækninga 
vegna líkamlegra einkenna þegar 
það er í raun eitthvað andlegt 
sem er að hrjá það, en eins og 
heilbrigðisþjónustan er upp-
byggð þá er yfirleitt ekki hægt 
að komast að því í 15 mínútna 
læknisheimsókn. 

Tökum sem dæmi vefjagigt, 
þar sem oftar en ekki eiga í hlut 
einstaklingar með áfallasögu. 
Þetta eru raunverulega mjög 
sárir verkir og fólki líður alveg 
hræðilega, en við vitum að rótin 
er af andlegum toga og þá er ég 
alls ekki að tala um að fólk þjáist 
af einhverri ímyndunarveiki. 
Heldur er búið að berja svo á 
fólki tilfinningalega að það er 
komið út í líkamleg einkenni. Við 
þurfum að horfa miklu meira á 
manneskjur sem bæði líkama og 
sál og andleg veikindi eru ekki 
þannig að það sé bara hægt að 
gefa fólki einhverjar töflur og þá 
lagist það bara. Það þarf hjálpa 
fólki að finna lausn. Alveg eins 
og að fólk hamast við að halda 
líkamanum í lagi þá þarf að 
leggja rækt við andlegu hliðina 
og við megum alveg spyrja 
okkur reglulega hvað við séum 
að gera til að viðhalda andlegu 
heilbrigði. Við getum ekki hlaðið 
endalaust á okkur án þess að 
taka reglulega til. Ég held að 
við þurfum að læra að stoppa og 
finna leiðir til að hlaða batteríin 
og taka ábyrgð á góðri geðheilsu. 

Þetta er líka spurning um af-
stöðu, við getum valið að horfa 
alltaf á það sem okkur vantar 
frekar en að horfa á það sem við 
höfum og eftir að grunnþörfum 
hefur verið mætt þá er ham-
ingjugenið í fólgið í því að vera 
þakklát fyrir það sem við höfum,” 
segir Auður að lokum.

annska@bb.is
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DÁ

TRJÁ-
TEGUNDAR

Krossgátan

Dagar Íslands

30. júní 1579:
Í Bæ á Rauðasandi var 
framið rán er erlendir 

hvalveiðimenn rændu Egg-
erti Hannessyni sýslumanni 

og heimtuðu fyrir hann 
lausnargjald.

30. júní 1968:
Kristján Eldjárn var kjörinn 

forseti Íslands.

1. júlí 1928: 
Líflátshegning var afnumin 
á Íslandi og hafði ekki verið 

beitt í nær heila öld.

1. júlí 1958:
Ný umferðarlög tóku gildi 

og hækkuðu hámarkshraða 
í þéttbýli úr 30 í 45 km/klst 
og utan þéttbýlis úr 60 í 70 
km/klst. Um leið lækkaði 
bílprófsaldur úr 18 árum í 

17 ár.

2. júlí 1876:
Alls 752 Norðlendingar 
fluttust búferlum til Ame-

ríku; þeir lögðu af stað með 
skoska gufuskipinu Verona 

frá Akureyri til Glasgow 
þennan dag og sigldu síðan 
þaðan til Ameríku. Þetta var 
stærsti hópurinn sem fór í 

einni ferð til vesturheims. Tíu 
dögum síðar fór 400 manna 

hópur með sama skipi frá 
Seyðisfirði.

4. júlí 1685:
Halldór Finnbogason var 

brenndur á báli á Þingvöll-
um, gefið að sök að hafa 
snúið Faðirvorinu upp á 

andskotann. Þetta var síð-
asta galdrabrenna á Íslandi.

5. júlí 1942:
Fjögur flutningaskip og eitt 
herskip fórust þegar þau 

sigldu á tundurdufl skammt 
norðan við Vestfirði í slæmu 
skyggni. Skipin voru á leið 
frá Múrmansk í Rússlandi 
og til Hvalfjarðar. Yfir 250 

mann fórust og er það 
því stærsta sjóslys Íslands-

sögunnar.
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Lausn á síðustu krossgátu

Sudoku þrautir
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