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Kristín Grímsdóttir
Ævintýra- og hugsjónakonaSTARTARAR OG

ALTERNATORAR
fyrir allar gerðir bíla, báta og vinnuvéla

Frí heimsending um allt land
Glerárgata 34b v/ Hvannavelli · 600 Akureyri
Sími: 461 1092 · E-mail: asco@asco.is ÁSCOÁSCO

Einar Skúlason landpóstur.

Hvað gerir okkur raunveruleg og sönn? Ofan í kjölinn á því skyggnist Bol
víkingurinn, Kristín Grímsdóttir, í bók sem hún hefur nú ritað upp á enska 
tungu og ber nafnið REAL. Það er auðvelt að finna til innblásturs yfir verkum 
Kristínar, sem einn góðan veðurdag sagði upp góðri, tiltölulega nýfenginni 
stöðu, við sænskan háskóla til þess að hjóla um Evrópu með það að markmiði 
að hitta af handahófi 100 manns og heyra sögur þeirra.
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NILFISK háþrýstidælur

Hjá útibúi Olís Bolungarvík færðu Nilfisk gólfþvottavélar, 
háþrýstidælur, atvinnuryksugur og ýmis tæki til iðnaðarnota.

– Sjónarmið –  Andrea Sigrún Harðardóttir

Þegar þessi orð eru fest á blað 
eru kosningar nýafstaðnar og 
úrslit þeirra ljós. Niðurstaðan 
er ánægjuleg fyrir hluta kjós
enda en aðrir hafa orðið fyrir 
vonbrigðum og spyrja sig hvað 
hafi eiginlega klikkað. Ástæður 
kosninganna verða ekki tíund
aðar hér en ljóst er að breytinga 
var þörf. Ólgan og óánægjan 
í samfélaginu var einfaldlega 
þannig að eitthvað varð að gera. 
Þá höfum við þetta kerfi sem 
kallast lýðræði. Það þurfti að 
stokka spilin upp á nýtt. 

Hugmyndin að baki lýð
ræðinu er göfug, fólkið velur 
sér leiðtoga sem stjórna í 
þeirra nafni. Líklega finnst 
okkur flestum þetta kerfi gott 
og æskilegt, við erum alin 
upp við það og finnst við 
skipta máli þegar barist er 
um atkvæði okkar. Slagorð 
og kosningaloforð minna á 
hvatningarfrasa og stríðsóp 
bardagahópa eða íþróttaliða. 
Oft minna kosningar nefnilega 
á íþróttakappleiki. Við skiptum 
okkur í lið og höldum með okk
ar fólki, réttlætum gjörðir þess 
og ákvarðanir á sama tíma og 

við gagnrýnum andstæðingana 
fyrir þeirra heimskulegu gjörðir 
og ákvarðanir, sem eru kannski 
ósköp svipaðar og okkar fólks 
nema að þær eru ekki teknar af 
okkar fólki.

Ekki er ætlunin hér að lýsa 
því yfir hvaða flokkur er bestur 
eða verstur eða hvaða lífssýn er 
göfugust. Hverjum þykir sinn 
fugl fagur og sitt lið best, það 
á líka við um mig. Jú, reyndar 
verð ég að segja að einn flokkur 
í Norðvesturkjördæmi stóð fyrir 
viðhorf sem ég get með engu 
móti réttlætt og ætla ekki einu 
sinni að reyna að sýna þeim 
skoðunum umburðarlyndi eða 
skilning. Sá flokkur fékk sem 
betur fer lítið fylgi.

Það er gaman að velta fyrir sér 
hvers vegna við hópum okkur 
saman í fylkingar við hinar ýmsu 
aðstæður. Kannski þarf svo sem 
ekki að velta því fyrir sér, svarið 
er frekar augljóst. Okkur líður 
vel innan um hóp af fólki sem 
endurspeglar skoðanir okkar 
eða hefur ánægju af því sama 
og við. Það er gott að geta talað 
við einhvern eða einhverja um 
það sem okkur liggur á hjarta 

og vekur áhuga, þá sem skilja 
okkur og deila sama áhuganum. 
Við erum hluti af heild.  

Svo eru aðrir sem halda sig við 
ákveðinn flokk, hóp eða lið, því 
þeir vita hvað þeir hafa þar og 
finna öryggi í því. Öryggið skiptir 
meira máli en trú á málstað, 
óttinn við hið óþekkta eða óttinn 
við að verða settur til hliðar, að fá 
ekki að vera með, að njóta ekki 
viðurkenningar þeirra sem litið er 
upp til eða að fá ekki brauðmola 
sem velta af borði leiðtoganna. 
Engar áhættur eru teknar. Þess
um aðilum líður e.t.v. ekki vel í 
hópnum en vilja frekar tilheyra 
einhverjum en engum, hafa ekki 
kjark til að gera uppreisn og færa 
sig eitthvert annað.

Ég er svo heppin að tilheyra 
hópi sem sameiginlegt áhugamál 
sameinar. Hópi sem hefur það 
að markmiði að gleðja sjálfa sig 
og aðra. Hópinn einkennir sam
eigin leg trú á málstaðinn, áhættur 
eru teknar (sumir eru að vísu 
áhættusæknari en aðrir en þeir 
varkáru láta oftast tala sig til, því 
að spennan kitlar) og hvatning 
og samstaða svífur yfir vötnum. 
Í hópnum eru ólíkir einstaklingar, 

með ólíka sýn á menn og málefni 
en geta sameinast um eitt mál, 
sönginn. Já, einfalt en satt. Eitt 
sameiginlegt ánægjuefni getur 
sameinað einstaklinga á þann 
hátt að þeir verði einhuga um að 
leggja sig fram um að hljóma sem 
ein heild, eitt hljóðfæri. Í mótbyr 
þjappar hópurinn sér saman og 
hver einstaklingur fær styrk og 
stuðning frá hinum. Þegar vel 
gengur nýtur hópurinn þess sem 
heild, því að allir eiga hlutdeild í 
velgengninni. Þessi hópur heitir 
Kvennakór Ísafjarðar. 

Um miðjan október fór kór
inn í sína fyrstu utanlandsferð, 
til Salzburgar í Austurríki og 
Kaufering í Þýskalandi. Sú ferð 
heppnaðist vel og móttökur 
gestgjafanna voru dásamlegar. 
Undirbúningur fyrir ferðina, 
ferðin sjálf og samveran með 
kórfélögum og þeim fylgifiskum 
sem fengu að fljóta með, sýndi 
og sannaði hvað það er gott 
að tilheyra góðum hópi. Allir 
lögðu sig fram um að láta hlutina 
ganga og pössuðu hverjir upp á 
aðra en virtu samtímis svigrúm 
hvers og eins til að fá sem mest 
út úr ferðinni. Hljómar eins og 

ævintýri og útópía, ekki satt? Í 
þessu tilfelli var það samt sem 
áður raunin. Auðvitað er stund
um tekist á, skárra væri það nú 
þegar hópur ákveðinna kvenna 
kemur saman.  En þau mál eru 
leyst, af því að viljinn er fyrir 
hendi til að leysa þau. Vonandi 
verður svo um ókomna tíð.

Já, kosningar eru að baki. 
Mikið vildi ég óska að stjórn
málamenn okkar gætu starfað 
eins og góður kór. Tekist á, rök
rætt, pirrast en komist að þeirri 
niðurstöðu að sameiginlegt 
markmið, það að láta raddir allra 
hljóma eins og eitt hljóðfæri, sé 
það sem öllu máli skiptir fyrir 
samfélagið. Þá þurfa líka allir 
að leggja sig fram, hugsa um 
félagann og átta sig á því að 
samfélagið snýst um samsöng, 
ekki eingöngu sólóatriði. Sólóið 
getur að vísu verið nauðsynlegt 
einstaka sinnum til að ná fram 
ákveðnum blæbrigðum en í 
þeim tilfellum eru bakraddirnar 
ekki síður mikilvægur rammi, 
því án þeirra er sólóið ekkert 
sóló.

Andrea Sigrún Harðardóttir

Að tilheyra hópi



FIMMTUdagUr 3. NÓVEMBER 2016 3
Opnunartími í Bónus:  Mánudaga-Fimmtudaga; 11:00-18:30 • Föstudaga; 10:00-19:30 • Laugardaga; 10:00-18:00 • Sunnudaga; 12:00-18:00

Verð gildir til og með 6. nóvember eða meðan birgðir endast

GOTT VERÐ Í BÓNUS
100%
Íslenskt
ungnautakjöt

Íslandsnaut Ungnautahakk
Ferskt

1.698
kr. kg

Ceres Jóla Hvítöl
Danskt, 330 ml

129
kr. 330 ml

Nicky Salernispappír
16 rúllur í pakka - Verð áður 998 kr.

898
kr. pk.

Nicky Eldhúsrúllur
3 rúllur í pakka - Verð áður 359 kr.

298
kr. pk.

Ný sending

LÆGRA VERÐ Ný sending

LÆGRA VERÐ

Íslandslamb Lambalæri 
Ferskt, kryddað, sérskorið

1.398
kr. kg

Bónus Piparkökur
400 g

298
kr. 400 g

ES Kjúklingabringur 
Frosnar, 900 g 

1.279
kr. 900 g Rose Kjúklingalæri

Frosin, úrbeinuð, 700 g

1.259
kr. 700 gDanpo Kjúklingur 

Danskur, heill, frosinn

498
kr. kg

Heima Basmati Hrísgrjón
Í suðupokum, 5x100 g

198
kr. pk.

Patak’s Sósur
2 tegundir, 450 g

259
kr. 450 g

Sérskorið
LAMBALÆRI

Mannbroddar
4 stærðir

998
kr. parið
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Ritstjórnargrein

Undarlegir tímar

Spurning vikunnar

Hversu oft í viku ferðu í bað eða sturtu?

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

Alls svöruðu 293
Baða mig daglega, sögðu 100 eða 34%

Fjórum til sex sinnum, sögðu 94 eða 32%
Tvisvar til þrisvar í viku, sögðu 65 eða 22%

Einu sinni í viku, sögðu 22 eða 8%
Baða mig oftar en einu sinni á dag, sögðu 12 eða 4%

Eina ferðina enn gengum við mörlandar til kosninga og það verður 
að segjast eins og er að pólitísk atburðarrás ársins er afar farsakennd.

Tveir stjórnarflokkar voru við stjórn, báðir formenn reyndust 
hafa geymt, eða gert tilraun til að geyma, fé í skattaskjóli. Annar 
fór með rakin ósannindi í fjölmiðlum, hinn bar við gleymni og 
ríkisstjórnin varð að víkja eftir ein fjölmennustu mótmæli Íslands
sögunnar. Báðir eru kosnir aftur á þing, sá sem laug með sinn flokk 
í tapi, sá sem gleymdi með sinn flokk í gróða. Af því drögum við 
þá ályktun að það er verra að plata en að gleyma en engu skiptir 
hvort stjórnmálamenn vilji geyma auð sinn í skjóli fyrir lög og rétt 
og hinum ljóta skattmann.

Tveir stjórnmálaflokkar hafa skipt um formenn á árinu, báðir 
grúttapa kosningum. Annar formaðurinn segir af sér, hinn situr sem 
fastast, báðir almennt vel liðnir og þykja bæði vænt og vel gefið 
fólk. Annar fyrrverandi formaðurinn bægslast um með gífuryrðum, 
hinn féll af þingi og þegir.

Einn stjórnmálaflokkur sem þrefaldaði sig á þingi, dæmir sig á 
bekkinn á fyrsta degi, vill styðja minnihlutastjórn til vinstri en skil
yrðin hafa ekki verið gefin upp. Mun í þeirri stöðu ekki bera ábyrgð 
á væntanlegum lagasetningum á kjaradeilur sem framundan eru, 
óleysanlegar kjaradeildur í kjölfar úrskurðar kjararáðs á dögunum. 
Hvernig sem ríkisstjórnin verður skipuð, kjaradeilur næstu mánaðar 
gætu vel orðið hennar banabiti.

Eftir stendur að á þingi er aðeins einn sterkur flokkur sem for
takslaust og án feluleiks stendur fyrir það að vernda lítilmagnann, 
flokkur sem hiklaust skilgreinar sig „vinstri“ og einn sterkur flokkur 
sem skilyrðislaust verndar hagmuni þeirra betur settu og heiðarlega 
staðsetur sig „til hægri“, þetta eru heiðarlegir pólar og ljóst fyrir hvað 
þeir standa, báðir bættu sig í þessum kosningum. Inn á milli dansa 
svo aðrir flokkar sem ekki vilja gefa upp hvort þeir séu félags eða 
einstaklingshyggjuflokkar, grípa frekar þau tækifæri sem gefast og 
þá er undir hælinn lagt hvaða hópur samfélagsins græðir.

Þegar þetta er skrifað er ekki búið að mynda ríkisstjórn.
                                                              

BS

Það var lif og fjör á kosn
ingaskrifstofum flokkana á 
Ísafirði á kjördag. Tíðindakona 
bb.is gekk milli bæja og tók út 
veitingarnar. Þar skal fyrstan 
telja Framsóknarflokkinn sem 
flaggaði sinni víðfrægu rækju
brauðtertu sem engan svíkur 
og það lá vel á mannskapnum 
enda er litlu breytt þegar nú er 
komið sögu. Efstu menn á lista 
Framsóknar voru ekki á staðn
um en sélegur aðstoðarmaður 
Gunnars Braga, Ísfirðingurinn 
Gauti Geirsson taldi það ekki 
eftir sér að spjalla við gesti. 

Í kosningakaffi Sjálfstæðis
flokksins var fjölmenni og þar 
stóð fjórði maður á lista, Hafdís 

Gunnarsdóttir varaþingmaður 
vaktina og spjallaði við gesti 
og gangandi, veitingarnar voru 
ekki síðri en hjá Framsóknar
flokknum og það lá vel á 
gestum. 

VG hafði hreiðrað um sig í 
Bræðraborg á þessari lýðveldis
hátíð en það er nýyrði yfir 
kjör dag og greinilegt að þar 
ríkti mikil bjartsýni enda höfðu 
kannanir gefið sterklega til 
kynna að Lilja Rafney Magnús
dóttir og VG væru á blússandi 
siglingu. Á þessari skrifstofu 
var hægt að heilsa upp á þing
mann, þann eina í kjördæminu. 
Og ekki sviku veitingarnar, 
þegar hér var komið sögu í 

heimsóknum var tíðindakonan 
orðin vel birg af sætabrauði 
og koffíni.

Og síðasti sopinn var teygað
ur hjá Samfylkingunni í Kaffi 
Ísól og þrátt fyrir lélegt gengi 
Samfylkingar í könnunum lá 
vel á gestum og þar eins og 
hjá skrifstofum hinna flokkana 
var gestkvæmt. Tíðindakonan 
lét sér nægja appelsín með 
brauðtertunni sem fékk fyrstu 
einkunn.

Og þrátt fyrir metfjölda fram
boða var það bara hinn illræmdi 
fjórflokkur sem splæsti í kosn
ingakaffi og spjall við kjósend
ur á Ísafirði á kjördag.

Glæsileg kosningakaffi
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Nánari upplýsingar gefur Þór Reynisson 
í síma 431-1001 eða í netfangi thorr@postur.is

Umsóknarfrestur er til 18. nóvember 2016
Viðkomandi þarf að geta hafið störf 15. febrúar 2017
Umsóknum skal skilað rafrænt á umsokn.postur.is

Pósturinn á Ísafirði óskar eftir að ráða í stöðu stöðvarstjóra. 
Stöðvarstjóri hefur umsjón með afgreiðslu, vinnslu og dreifingu 
á svæðinu eins og starfsmannaumsjón og skipulagningu 
verkþátta.

Stöðvarstjóri
á Ísafirði

Menntun sem nýtist í starfi, stúdentspróf og/eða rekstrarreynsla. 
Góð tölvukunnátta, þekking á SAP bókhaldskerfi er kostur.
Sjálfstæði, nákvæmni og öguð vinnubrögð ásamt jákvæðni og ríkri 
þjónustulund.

Menntun/reynsla
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Hvað gerir okkur raunveru
leg og sönn? Ofan í kjölinn á 
því skyggnist Bolvíkingurinn, 
Kristín Grímsdóttir, í bók sem 
hún hefur nú ritað upp á enska 
tungu og ber nafnið REAL. Það 
er auðvelt að finna til innblásturs 
yfir verkum Kristínar, sem einn 
góðan veðurdag sagði upp góðri, 
tiltölulega nýfenginni stöðu, við 
sænskan háskóla til þess að hjóla 
um Evrópu með það að markmiði 
að hitta af handahófi 100 manns 
og heyra sögur þeirra.

Manni verður fljótt ljóst við 
að skoða sögu Kristínar að þar 
er eldheit hugsjónamanneskja á 
ferð, sem lætur ekkert stoppa sig 
finni hún til þess hvötina að láta 
vaða. Hún er nú búsett í Svíþjóð 
eftir að hafa farið fyrir rúmum 
sex árum í skiptinám sem átti að 
vara eina önn, en hefur frá því 
ekki snúið heim nema sem gestur.

Kristín er dóttir Unnar Inga
dóttur kennara og Gríms Lúð
víkssonar sem vann á Bolafjalli. 

Þau fluttu til Bolungarvíkur árið 
1996 er Grímur var ráðinn við 
ratsjárstöðina á Bolafjalli. Upp
runaóðir Vestfirðingar myndu 
sennilega seint kalla Kristínu 
hreinræktaðan Víkara, en hvað 
sem því líður höfðu uppvaxtar
árin í Bolungarvík djúp áhrif á 
hana og lítur hún á Bolungarvík 
sem sinn heimabæ. 

Innblástur fenginn úr fjöl-
menningunni, fiskvinnslunni 

og frelsinu
Barnæskan í Bolungarvík var 

mjög góð að sögn Kristínar og 
segist hún hugsa til baka með 
hlýjum hug. Fjölskyldan var í 
Víkinni í 10 ár, en síðustu árin var 
Kristín þó þar einungis yfir sum
armánuðina er hún stundaði nám 
við Menntaskólann á Akureyri. 

„Bolungarvík er góður staður 
til að alast upp á. Allt það frelsi 
sem ég naut hafði gífurleg áhrif 
á mig. Það að geta leikið sér 
áhyggjulaus úti, að treysta öllum 

og finna að manni er treyst til 
að gera það sem maður vill að 
miklu leyti, hefur gefið mér gott 
veganesti.

Ég æfði fótbolta með UMFB 
og síðar BÍ/Bolungarvík, æfði 
á harmonikku í tónlistarskól
anum og vann í fiski á sumrin 
í fiskvinnslunni Vík og þjálfaði 
fótbolta. Reyndar var mitt fyrsta 
starf um 14 ára aldur að selja 
BB ásamt Ingibjörgu Þórdísi 
vinkonu minni. 

Ég var mjög heppin að vera 
heimagangur hjá Vagnsfjöl
skyldunni í Bolungarvík, og 
þá sérstaklega hjá Ingu Vagns 
heitinni, en dóttir hennar, Kristín, 
var ein af mínum bestu vinkonum 
og við vorum mikið saman. Ég 
sá það ekki fyrr en síðar hversu 
mikið það hefur mótað mig að fá 
að hafa það sem hluta af minni 
heimsmynd í litlu Bolungarvík 
að allir geta hjálpað öðrum hvar 
sem maður er staddur í heimin
um. Inga var virkilega einstök 

að því leyti.“ 
Vestfirðir hafa löngum verið 

fjölmenningarsamfélag og segir 
Kristín sem nú hefur sannarlega 
fært út kvíarnar er kemur að því 
að tengjast og leggja rækt við 
samskipti við fólk af ólíkum 
uppruna, það að alast upp í Bol
ungarvík hafa gefið tóninn fyrir 
það sem koma skyldi. Einnig 
hefur það mótað viðhorf hennar í 
lífinu að hafa unnið í fiskvinnslu 
á unglingsárunum. 

„Ég get ekki sleppt því að 
minnast á fjölbreytileikann í 
þessu litla samfélagi okkar. 
Ég tel það hafa verið mikið 
happ fyrir mig að hafa haft 
knattspyrnuþjálfara frá fyrrver
andi Júgó slavíu, tónlistarkennara 
frá Rússlandi, danskennara frá 
Thailandi, að vinna með einstak
lingum frá Póllandi í fiski og svo 
framvegis, þar sem ég fékk að 
kynnast ólíkum heimsmyndum 
og menningarheimum frá blautu 
barnsbeini. Fyrir það er ég óend

anlega þakklát. 
Ég tel líka að það hafi gefið 

mér mikið að hafa byrjað minn 
starfsferil í fiskvinnslu, vinnu 
sem er líkamlega krefjandi og 
illa lyktandi. Ég held það hafi 
kennt mér hugarfarið að maður 
getur gert allt skemmtilegt og 
jákvætt, sérstaklega ef maður 
hefur gott fólk með sér. Ég gæti 
eflaust haldið áfram. Ég er mjög 
þakklát fyrir að hafa alist upp á 
Vestfjörðum, við fjöllin og hafið. 
Ég fór í svo í Menntaskólann 
á Akureyri 2002 en kom alltaf 
heim á sumrin til að vinna í fiski 
og þjálfa.“

 
Ferðin yfir hafið sem 

lengdist í annan endann
Efir að menntaskólanum 

sleppti fór Kristín til Reykja
víkur þar sem hún stundaði nám 
við Háskólann í Reykjavík við 
Rekstrarverkfræði. En svo fór að 
leita á hana hugmyndin að bregða 
sér til náms út fyrir landssteinana. 

Kristín Grímsdóttir

Ævintýra- og 
hugsjónakona
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„Eftir fyrsta árið mitt í Há
skólanum í Reykjavík, fór ég 
að skoða mig um til að sækja 
um skiptinám. Í fyrstu langaði 
mig að fara til Ástralíu eða Nýja 
Sjálands, en HR hafði enga 
samstarfsskóla þar. Þá, fyrir 
tilviljun, fór ég í bíó á sænsku 
myndina Stúlkan sem lék sér 
að eldinum, sem varð til að ég 
ákvað að skoða skóla í Svíþjóð. 
Þá fann ég Kungliga Tekniska 
Högskolan í Stokkhólmi, sótti 
um þar og komst inn. Ætlunin 
var að vera þar bara í eina önn.“

Þessi eina önn varð þó fljótt 
að ári, er hún fékk húsnæði í ár 
í skiptum fyrir barnapössun, en 
dvölin heldur áfram að lengjast 
í annan endann og er orðin rúm 
6 ár.

Kristín talaði enga sænsku 
þegar hún fór út og segir hún 
hana hafa komið nokkuð fljótt, 
þó enn tali hún hana með hreim. 
„Skólabókadanskan gerir það 
eflaust léttara að komast hratt 
inn í norðurlandamálin, og t.d. 
eftir aðeins 4 mánuði tók ég 
masterskúrs í því sem kallast 
Automatiseringsteknik á sænsku, 
sem er að forrita vélmenni og 
aðrar vélar, svo meðal fyrstu 
orðanna sem ég lærði voru 
„pneumatisk robot“ og „luftrycks 
cylinder“ – orð sem enn þann 
dag í dag veit ég ekki hvernig 
útleggjast á íslensku eða ensku.“

Kristín segist heldur ekki 
hafa verið í vandræðum með að 
aðlagast lífinu í Svíþjóð, hún hafi 
flutt oft yfir ævina og það reynist 
henni auðvelt, einnig segir hún 
menningarmun landanna tveggja 
ekki það mikinn að hún hafi 
upplifað eitthvað menningar
sjokk, heldur frekar flokkast 
flutningarnir undir áhugaverða 
og gefandi lífsreynslu. 

Þrátt fyrir að velja rekstrar
verkfræði, leitaði frumkvöðla
fræðin alltaf meir og meir á 
Kristínu. 

„Ég held ég hafi alltaf verið 
frumkvöðull í mér, en aldrei vitað 
hvað það var þar sem ég hafði 
engar fyrirmyndir í mínu nánasta 
umhverfi. Það var ekki fyrr en við 
tókum kúrs í Nýsköpun og stofn
un fyrirtækja á fyrsta árinu í HR 
að ég fann að þar átti ég heima. 
Þegar ég síðan fór til Stokkhólms 
átti ég flest valfögin mín eftir 

svo ég gat tekið að stórum hluta 
þá áfanga sem höfðuðu til mín, 
sem flestir tengdust nýsköpun 
og stofnun fyrirtækja á einn eða 
annan hátt.“

Persónugreindi vinina 
Sumt virðist fylgja okkur 

lengur en annað og er áhugi á 
sögum, lífi og afdrifum fólks 
eitthvað sem fylgt hefur Kristínu 
frá unga aldri.

„Ég man eftir því sem krakki 
í Bolungarvík að ég las lífs
reynslusögur í Vikunni, sem og 
á ýmsum sálfræðisíðum á netinu 
og minningagreinar í Morgun
blaðinu, sérstaklega hjá ungu 
fólki. Ég jafnvel klippti þær út og 
geymdi, og eflaust eru þær  ennþá 
til í einhverju boxi í bílskúrnum 
hjá mömmu og pabba. Ég faldi 
þó þennan áhuga fyrir öðrum 
þar sem þetta kannski þótti ekki 
beint eðlilegt, en ég man eftir að 
á tímabili gerði ég spurningalista 
útfrá „þekkingu minni“ og bauð 
vinum mínum út í laut og spurði 
þá þessara spurninga, og fór svo 
heim og persónugreindi þá. Það 
ætti líka að finnast í einhverjum 
gleymdum minningaboxum hjá 
mömmu og pabba. 

Ég man að ég hugsaði oft um 
hvað lífið væri óréttlátt, að sumt 
fólk dó ungt sem átti allt lífið 
framundan. Og þegar ég las öll 
fallegu orðin um þau hugsaði 
ég ósjálfrátt: Hvað ef ég dey á 
morgun? Eða eftir ár eða tíu? 
Hvað mun fólk skrifa um mig? 
Hvað er það sem skiptir máli? Og 
þegar á þeim tíma ákvað ég að ég 
myndi lifa lífinu mínu á þann hátt 
að hvenær sem minn tími myndi 
koma, þá myndi ég geta litið til 
baka stolt yfir að ég hefði verið 
trú sjálfri mér.“

Þessi áhugi Kristínar lifir góðu 
lífi í dag og eftir áralanga þjálfun 
í virkri hlustun og rannsóknum 
segir Kristín það sérstaklega 
tvennt sem veki áhuga hennar í 
frásögnum fólks. 

„Hið fyrra er hvað og hvernig 
fólk velur að segja frá. Það er 
hægt að lesa óramikið út úr því 
hvaða orð og hugtök fólk notar, 
hvernig dæmi það tekur, hvaða 
gildi liggja að baki ákvörðunum 
þeirra og þar fram eftir götunum. 
Hitt er einlægni. Ég veit ekki 
hvort það haldist í hendur, en 

áhugi minn fyrir persónulegum 
sögum hefur leitt mig til að 
hafa hlustað á mörg hundruð 
persónulegar sögur, og ég hef 
lært að hlusta með samkennd sem 
gerir það að verkum að ég „finn“ 
sögurnar. Ég sit bara og nýt þess 
að hlusta, og þegar fólk treystir 
mér, og velur í mestu einlægni að 
trúa mér fyrir sínum versta ótta 
sem og stærstu sigrum, þá finn ég 
það líkamlega. Hjartað slær örar, 
mér hitnar um allan líkamann og 
það myndast tengsl. 

Ég hef líka lært að mannrækt 
(e. human development) tengist 
mörgum fræðigreinum, s.s. sál
fræði, lífeðlisfræði, atferlisvís
indum og andlegum fræðum. Ég 
hef einnig fundið nýlegar greinar 
í eðlisfræði, og sjálf tengi ég þetta 
stærðfræði og mínum verkfræði
bakgrunni. Það er enn margt sem 
við eigum ólært, og ég hlakka 
til að grafa enn dýpra í hvernig 
okkar persónulegu sögur skipta 
máli fyrir heiminn.” 

Hver einasti dagur 
var ævintýri

Eftir að Kristín útskrifaðist úr 
náminu fékk hún vinnu við einka
rekinn háskóla í Stokkhólmi 
sem sameinar fimm stærstu 
háskóla Stokkhólms í nýsköpun 
og frumkvöðlafræðum. Í febrú
armánuði árið 2012 fékk Kristín 
flugu í höfuðið. Hún vildi hjóla 
um Evrópu og hitta 100 manns. 
Heyra sögur þeirra og með það 
að leiðarljósi að skilja betur 
hvers vegna fólk yfirleitt gerir 
það sem það gerir. Hún sat ekki 
við hugmyndina tóma og næsta 
dag sagði eldhuginn ungi upp 
starfinu og íbúðinni og tók til við 
að selja veraldlegar eigur sínar til 
að kaupa sér hjól og fjármagna 
ferðina. Tveimur mánuðum 
síðar lagði hún upp í ferð sem 
myndi um aldur og ævi breyta lífi 
hennar, með sannfæringu sína að 
vopni um að ef þú ert að gera það 
sem þú raunverulega elskar þá 
geti í raun ekkert farið úrskeiðis. 

Næstu 120 dagana hitti hún 
yfir 100 manns er hún hjólaði í 
gegnum 9 Evrópulönd frá Sví
þjóð til Grikklands. Á ferðum 
sínum hitti hún franskan slökkvi
liðsmann sem fór með hana heim 
til fjölskyldu sinnar, ágengan 
Ítala, stelpu í Pisa sem leiddi hana 

í gegnum magnaða hugleiðslu, 
grískan mann á ferju sem gaf 
henni hálsmen sem hann hafði 
fengið sem barn, sætan sænskan 
strák sem hún varð ástfangin af 
ásamt fjölda annarra. En síðast 
en ekki síst þá hitti hún fyrir á 
ferðalaginu sjálfa sig.  

Kristín segist hafa gert ráð 
fyrir því fyrirfram að það myndi 
koma að því í ferðinni að henni 
fyndist hún vera að gefast upp, 
en merkilegt nokk þá kom aldrei 
slík hugsun upp. 

„Hjólaferðin var byggð á öllu 
sem ég elskaði að gera: að vera 
úti, vera aktív, ferðast, hitta fólk, 
skrifa og byggja upp fyrirtæki. Ég 
lifði þarna öll mín mikilvægustu 
gildi, svo hver einasti dagur var 
ævintýri – jafnvel þeir dagar þar 
sem ég var rænd, hélt mér yrði 
nauðgað, svaf úti marga daga í 
röð í rigningu og svo framvegis. 

Það var virkilega dásamleg 
tilfinning að finnast maður nánast 
ósigrandi, bara af því maður var 
100% samkvæmur sjálfum sér, 
og ég á eflaust aldrei eftir að velja 
að sleppa þeirri tilfinningu, en í 
dag er hún enn rauði þráðurinn 
í lífi mínu og ákvarðanir sem 
ég tek eru í samræmi við mín 
persónulegu grunngildi. 

Það er afar erfitt að velja eitt
hvað eitt atvik segir Kristín spurð 
útí ævintýralegustu lífsreynsluna 
á ferðalaginu.  

„Vá. Ég var svo heppin að 
lenda í fullt af ævintýrum og alls
konar uppákomum.“ Hún nefnir 
þó fyrst ástarævintýrið og að hafa 
farið á stefnumót um alla Evrópu. 
„Þá var það ævintýri að vakna um 
miðja nótt umkringd villisvínum, 
sofa á fjallstoppi í Frakklandi og 
síðan fljúga svifflugi niður um 
morguninn, vera rænd í Aþenu, 
hlaupa óvænt heimsins stærsta 
hálfmaraþon, vera boðin óvænt 
gisting á svítu á snekkju af því 

fólk vorkenndi mér svo mikið 
að hjóla í grenjandi rigningu, að 
mynda tengsl við mann sem var 
mjög kynferðislega ágengur er 
ég hlustaði á sögu hans. Og svo 
miklu, miklu meira.“

Það er gömul saga og ný sem 
opinberast er Kristín svarar því 
hvað hafi haft mestu áhrifin á 
hana við að heyra sögu alls þessa 
fólks sem hún hitti á ferðalaginu. 

„Að sjá og upplifa hversu 
gott fólk er, að upplifa hversu 
mannlega þörfin er sterk fyrir að 
vera séð og heyrð án þess að vera 
dæmd og hversu tilbúið fólk er 
til að hjálpa ef því er bara gefið 
tækifærið.“ 

 Kristín lagði upp í ferðina 
með háleit markmið og hefur 
hún í hvívetna fylgt þessari 
umbreytandi reynslu eftir í lífi 
sínu, en það má þá segja að hið 
gamalkunna stef, ástin, hafi verið 
það sem hafði einna mestu áhrifin 
á lífið sem á eftir kom. Á áttunda 
degi ferðarinnar er Kristín var 
enn ekki komin yfir landamæri 
Svíþjóðar hitti hún mann sem átti 
eftir að breyta lífi hennar. 

„Á ferðalaginu svaf ég annað
hvort í litlu eins manns tjaldi 
eða hjá ókunnugum, og hann 
var einn af þeim sem ég fékk 
að gista hjá. Ég var hjá honum í 
tvo daga,“ segir Kristín og sýnir 
mér mynd sem hún tók og birti 
á sínum tíma á Fésbókarsíðu 
sinni af gestgjafanum, er þau 
voru í raun grunlaus um hvað 
framtíðin bæri í skauti sér. Það 
er skondið að sjá viðbrögðin við 
myndinni er vinkonur Kristínar 
hvetja hana bara til að láta staðar 
numið þarna. 

„Þegar ég var að fara að hjóla 
af stað aftur og ætlaði að kveðja 
sagði hann, „ég mun ekki kveðja. 
Við munum sjást aftur.“ Sem við 
og gerðum. Næstu daga, þegar 
ég var enn í um það bil 150 km 
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fjarlægð, kom hann þangað sem 
ég var eftir vinnu til að hitta mig 
„einu sinni enn.“ Síðan kom hann 
á austurströnd Svíþjóðar þar sem 
við hjóluðum saman um Gotland, 
hann heimsótti Kaupmannahöfn 
þegar ég var þar og kom einnig 
til Þýskalands þegar ég var í 
Frankfurt og við hjóluðum í 
Moseldalnum í nokkra daga. 
Þegar ég var í París ákváðum 
við að við vildum vera saman, og 
tókum þá ákvörðun að ég myndi 
hjóla til Grikklands og síðan 
flytja inn til hans, en hann bjó í 
gömlu húsi sem afi hans byggði 
á sjötta áratugnum á vesturströnd 
Svíþjóðar.“

Það varð úr að þau hófu bú
skap að ferðinni lokinni og í 
aprílmánuði árið 2014 fæddist 
þeim lítil dóttir, Perla Ísold. 
Kristín segir þau þó hafa verið 
ólíka einstaklinga með ólík gildi 
og því hafi þeim reynst erfitt að 
finna taktinn sem par, þau hafi á 
endanum séð að þau myndu ekki 
ná að sameina sinn ólíka lífstíl og 
slitu samvistum í vor. 

Skrifaði bók um lífsreynsluna
Með alla þá lífsreynslu í sálinni 

sem ferðin hafði skapað ákvað 
Kristín að setjast niður og skrifa 
bók um ferðina, en hún segir 
þann mikla sannleika sem hún 
hafi komist að vera fólginn í að 

raunveruleikinn sé ekkert annað 
en sögurnar sem við segjum 
okkur og veljum að trúa, þegar 
að öllu er á botninn hvolft. Sagan 
er persónuleg, raunveruleg saga 
um unga konu sem verður sönn, 
sem Kristín skilgreinir sem svo: 
„Sá sem er sannur, eða sú sem er 
sönn, eru þau sem hafa hugrekkið 
til að lifa þá raunsönnustu sögu 
sem þau trúa um sig, jafnvel þó 
það sigli á móti straumnum.

REAL er þegar þú hefur 
haft hugrekkið að kasta af þér 
öllum utanaðkomandi kröfum, 
væntingum og stöðlum til að geta 
verið þú sjálfur, trúr sjálfum þér 
og þeim gildum sem þér sjálfum 
finnst mikilvægust í lífinu, og á 
þann hátt vera sú einstaka mann
vera sem getur skapað eitthvað 
algjörlega nýtt sem enginn hefur 
gert áður, af því enginn annar 
hefur sömu reynslu, þekkingu, 
áhugasvið og ástríðu og þú.”

Kristín vitnar í samtal hestsins 
og kanínunnar í barnabókinni 
„The Velvetian Rabbit“ eftir 
Margery Williams, sem hún segir 
endurspegla vel eigin hugmyndir 
um hvað þurfi til að vera sannur, 
er hesturinn segir að það að vera 
raunverulegur snúist ekki um það 
hvernig þú ert í upphafi gerður. 
Það sé eitthvað sem gerist fyrir 
þig. Þegar barn ekki bara leikur 
við þig heldur ELSKAR þig 

raunverulega um langa hríð. Þá 
verðir þú sannur og það skipti 
jafnvel ekki máli þó það sé 
stundum sársaukafullt því það 
sé hluti af því.

Þá spyr kanínan hvort sársauk
inn hendi á einu augabragði, eða 
smátt og smátt.

Hesturinn svarar að það gerist 
ekki allt í einu: Þú verður. Það 
tekur langan tíma. Það er þess 
vegna sem það gerist ekki oft hjá 
fólki sem brotnar auðveldlega, 
eða hjá þeim sem hafa of hvassar 
brúnir, eða hjá þeim sem hafa 
verið verndaðir um of. Í flestum 
tilfellum er það svo að þegar þú 
ert orðinn sannur, þá er búið að 
elska af þér allan feldinn, augun 
hafa sokkið, liðamótin losnað 
og þú orðinn sjúskaður. En 
þessir hlutir skipta í raun engu 
máli, því þegar þú ert sannur þá 
getur þú ekki verið ljótur, það er 
einungis svo í augum þeirra sem 
ekki skilja.

 Er útkoman í takti við það 
sem lagt var upp með í fyrstu? 

 „Í raun hafði ég enga áætlun 
aðra en láta á það reyna að vera 
samkvæm sjálfri mér og gera að
eins það sem mér líður vel af, en 
þessi hjólaferð er samansafn allra 
þeirra gilda sem fá mig til að líða 
vel. Markmiðið var að hitta 100 
manns af algjöru handahófi og 
hlusta á sögur þeirra, til að skilja 
betur af hverju það gerir það sem 
það gerir, með þá von í brjósti að 
ég gæti nýtt þá þekkingu við að 
stofna fyrirtæki sem á einhvern 
hátt myndi styðja það sem ég 
trúi á: að fólk sem metur sjálft 
sig og aðra eftir því hvert það er 
en ekki hvað það er, sé fólk sem 
mun láta gott af sér leiða bæði í 
sínu nærumhverfi en einnig geta 
haft áhrif á heiminn til hins betra 
í stóra samhenginu. Það markmið 
náðist. 

Það sem breyttist þó var að í 
upphafi hafði ég hugsað mér að 
skrásetja allar sögurnar sem ég 
myndi heyra, en eftir nokkurn 
tíma sá ég að með því var ég ekki 
nógu nærverandi í samtölunum 
þar sem hugsunin var að reyna 
að fá sem mestar upplýsingar og 
muna þær. Ég breytti því taktík 
og ákvað í staðinn að finna fyrir 
sögunum (e. feel the stories), sem 

í er fólgið að upplifa þær með 
samkennd að leiðarljósi. 

Ferðin sjálf var kveikjan að 
bókinni, og öll þau undur og 
stórmerki sem gerðust á leiðinni. 
Bókin er í raun mín leið til að 
ljúka þessum kafla í lífi mínu 
sem breytti öllu, og taka saman 
alla þá lærdóma svo þeir geti nýst 
bæði mér og mögulega öðrum til 
að lifa því lífi sem fólki er ætlað 
að lifa.“

 Stundum er eitthvað sem 
smátt og smátt safnast saman í 
stærri áhrif, svona þegar maður 
horfir yfir farinn veg og heildar
myndin birtir manni eitthvað. 
Var eitthvað slíkt sem þú áttaðir 
þig á við skrifin, eða eftir þau?

„Ég fann mjög sterkt í þessari 
ferð að þetta er akkúrat það sem 
ég ætti að vera að gera: að vinna 
með sögur, og kafa dýpra en 
nokkur annar hefur nokkurn tím
ann gert. Ég hafði ekkert fyrir því 
að hitta fólk og fá það til að segja 
mér sögu sína, það gerðist bara, 
eins ótrúlegt og það hljómar. Það 
hafði góð áhrif á mig og það hafði 
góð áhrif á þá sem ég hitti. Oftar 
en einu sinni og oftar en tvisvar 
minntist fólk á áruna mína, 
eitthvað sem ég hvorki þekki til 
né trúi sérstaklega á, en það er 
eitthvað sem gerðist þarna sem ég 
ekki enn get útskýrt. Mér finnst 
ég enn vera aðeins að byrja, þó 
ég geri mér grein fyrir að ég hef 
komist þó nokkuð áleiðis, og ég 
hlakka mikið til að halda áfram 
að tengja punktana saman.“

Kristín gefur bókina út sjálf 
og er hún til að byrja með aðeins 
seld í takmörkuðu upplagi núna. 
Panta má bókina inn á www.
realthebook.com til 7. nóvember. 
Í framhaldinu verður bókin send 
í prentun og kemur út fyrir jól til 
þeirra sem hafa nælt sér í eintak.

Til að byrja með verður bókin 
einungis á ensku en ástæða þess 
að Kristín valdi það tungumál var 
að hún upplifði ferðina á ensku 
og því auðveldara í framhaldinu 
að koma hugsunum niður á blað 
á sama tungumáli. Hún segist 
þó gjarnan vilja fá hana þýdda 
yfir á íslensku, en það muni þó 
fara eftir viðtökum á bókinni og 
áhuga lesenda. 

 

Í leiðtogaþjálfun hjá IKEA
Kristín segir sögur fólks hafa 

verið mikinn drifkraft í lífi henn
ar og hún hafi á þeim mikinn 
áhuga.„Ég  hef mikla trú á að 
þeir sem hafa hugrekki til að vera 
þeir sjálfir, líði ekki bara betur 
heldur geti haft mikil jákvæð 
áhrif á umhverfi sitt. Fyrirtækið 
sem ég stofnaði eftir að ég kom úr 
hjólaferðinni hafði það að mark
miði að auka gagnsæi fyrirtækja 
með stafrænum sögum. Ég lagði 
þó fyrirtækið á hilluna vorið 2014 
áður en Perla fæddist 

Um haustið hóf ég nám í 
frumkvöðlafræði og viðskipta
hönnun við Chalmers háskóla. 
Þar fékk ég tækifæri til að gera 
viðfangsmikið lokaverkefni þar 
sem ég skoðaði gildi og sögur 
leiðtoga sem hafa æðra mark
mið en aðeins skapa gróða með 
fyrirtækjum sínum, þ.e. hafa þá 
hugsjón að hafa jákvæð áhrif á 
heiminn. Útkoma lokaverkefnis
ins var módel sem hefur þann 
möguleika að geta, ef ég ein
falda mjög, útskýrt af hverju við 
gerum það sem við gerum með 
stærðfræðilegum útreikningum 
á okkar persónulegum gildum.” 

Kristín skoðaði sérstaklega 
leiðtoga sem vilja hafa áhrif á 
heiminn til hins betra með fyrir
tækjum sínum eða samtökum. 
Hún segist hafa viljað skoða hvað 
greindi þá með æðri markmiðin 
frá hinum og segir í stuttu máli 
muninn fólginn í hærra vitundar
stigi og þá leiðtoga ósennilegri til 
að mismuna þeim sem ekki deila 
þeirra gildum og heimsmynd. 
Hún segir þá jafnframt mjög 
meðvitaða um af hverju þeir gera 
það sem þeir gera, sem hefur 
svo í framhaldinu ómeðvitaða 
birtingarmynd í verkum þeirra. 

Þegar Kristín var um það bil 
að ljúka meistaranáminu var 
haft samband við hana frá ráðn
ingaskrifstofu sem vildi fá hana 
í viðtal fyrir leiðtogaprógram 
hjá IKEA. 

„Til að gera langa sögu stutta, 
þá er ég núna í árs langri leiðtoga
þjálfun hjá IKEA þar sem ég er 
undirbúin undir það að taka við 
leiðtogastöðu í fyrirtækinu. Mitt 
helsta verkefni þar núna er að 
leiða inn nýja hugsun um hvernig 
við metum fjölbreytileika og 
hvernig það getur verið notað 
til að auka vaxtartækifæri bæði 
fyrir starfsmenn og fyrirtækið í 
heild sinni.“ 

Það verður án efa gaman að 
fylgjast með næstu skrefum 
þessarar ungu hugsjónakonu 
sem lætur fátt stöðva sig i þekk
ingarleitinni. Hún hefur vafalaust 
þegar vakið andann í brjósti 
einhverra með því að leggja upp í 
ævintýraferðina miklu með þeim 
hætti sem hún gerði og nú við 
útkomu bókarinnar og umfjöll
unina sem henni fylgir eru líkur 
á að saga Kristínar tendri neista 
í hjörtum fleiri og fleiri.

annska@bb.is

Hér eru nokkrar svipmyndir frá ferðalagi Kristínar, en svo óheppilega vildi til að símanum hennar var stolið undir lok ferðar 
og þar með öllum þeim myndum sem hún hafði tekið, þannig að þær myndir sem til eru frá þessu magnaða ævintýri eru þær 

sem hún hafði birt á Instagram á meðan á ferðalaginu stóð.
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Dagana 3. - 5. nóvember 
fer fram fjáröflunar átakið 

Neyðarkall  
björgunarsveitanna. 

Aukin verkefni 
björgunarsveitanna kalla 

á meira fé til starfseminnar og 
því hvetjum alla til þess að taka 

vel á móti okkar sjálfboðaliðum.
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Hlutverk sjóðsins er að stuðla að varðveislu og viðhaldi friðlýstra og 
friðaðra húsa og mannvirkja, sbr. reglur nr. 577/2016. Samkvæmt 
úthlutunarreglunum er heimilt að veita styrki úr sjóðnum til:  

 viðhalds og endurbóta á friðlýstum og friðuðum húsum og 
mannvirkjum.  

 viðhalds annarra húsa og mannvirkja sem hafa 
menningarsögulegt, vísindalegt eða listrænt gildi.  

 byggingarsögulegra rannsókna, þar með talið skráningu húsa 
og mannvirkja, og miðlun upplýsinga um þær. 

Umsóknir eru metnar með tilliti til varðveislugildis, t.d. vegna 
byggingarlistar, menningarsögu, umhverfis, upprunaleika og tæknilegs 
ástands ásamt gildis fyrir varðveislu byggingararfleifðarinnar.  

Umsóknareyðublað og nánari upplýsingar, m.a. úthlutunarreglur, er að finna 
á heimasíðu Minjastofnunar Íslands, www.minjastofnun.is.   

Umsóknarfrestur er til 1. desember 2016. Umsóknir sem berast eftir að 
umsóknarfresti lýkur koma ekki til álita við úthlutun. 

Minjastofnun Íslands hefur eftirlit með að styrkt verkefni séu viðunandi af 
hendi leyst og í samræmi við innsend umsóknargögn. Bent er á 
leiðbeiningarit um viðhald og endurbætur friðaðra og varðveisluverðra húsa 
sem finna má á heimasíðu Minjastofnunar Íslands, undir gagnasafn og á 
Húsverndarstofu í Borgarsögusafni Reykjavíkur/Árbæjarsafni. 
 

Suðurgötu 39,101 Reykjavík 

Sími: 570 1300  

www.minjastofnun.is 

husafridunarsjodur@minjastofnun.is 

Minjastofnun Íslands 
auglýsir eftir umsóknum um styrki úr 

húsafriðunarsjóði  
fyrir árið 2017 

Kærar þakkir fyrir það mikla 
traust sem þið sýnduð framboði 
Sjálfstæðisflokksins í Alþingis
kosningum 29. október sl. 
Markmið okkar um að fá þrjá 
þingmenn kjörna tókst. Slíku 
takmarki er ekki auðvelt að ná 
í kjördæmi sem aðeins hefur 8 
þingmenn og mörg framboð. En 
niðurstaðan er skýr, góður sigur 
framboðsins.

Sigrinum fylgir ábyrgð. Við 
lofuðum að vinna þjóðinni allt 
það gagn sem við gætum og 
kjördæminu okkar. Við lögðum 
sérstaka áherslu á ýmis úrbóta
mál sem þarf að vinna að. Þau 
eru mörg og breytileg í okkar 

Takk fyrir traustið

víðfeðma kjördæmi. En þau eru 
öll mál sem þið í þeim byggðum 
leggið áherslu á. Þannig á okkar 
starf að vera, vinna með fólkinu 
að betra samfélagi.

Við þökkum góðar móttökur 
í fyrirtækjum og stofnunum. Að 
þessu sinni náðist ekki að fara 
eins víða og æskilegt er. Baráttan 
var stutt og tíminn af skornum 
skammti. Það er einstaklega 
ánægjulegt að upplifa nú, þá 
miklu breytingar sem hafa orðið 
frá því að við kusum 2013. Nú 
ríkti bjartsýni og kraftur. Mik
ilvægast af öllu er að varðveita 
það. 

Sjálfstæðimenn um allt kjör

dæmið lögðu sig alla fram í 
þessari baráttu. Þeirra er sigurinn 
og þeirra er þessi árangur. Það 
er ekki sjálfgefið að svo margt 
hæfileikaríkt fólk leggi svo 
hart að sér í sjálfboðavinnu. En 
einmitt þannig látum við hvert 
og eitt verkin tala. Við viljum öll 
vinna samfélögum okkar gagn og 
standa með þeim.

Frambjóðendum annarra 
flokka sendum við okkar bestu 
kveðjur. Sú mikla vinna og 
álag sem fylgir ferðalögum og 
kosningabaráttu í NV kjördæmi 
er líka mikill skóli. Þann skóla 
höfum við allir frambjóðendur 
tekið og þakka ég drengilega og 
skemmtilega baráttu sem aldrei 
bar skugga á. 

Nú liggur fyrir að mynda 
sterka ríkisstjórn. Það er í mínum 
huga einboðið að Sjálfstæð
isflokkurinn eigi þar aðild og 
formaður okkar Bjarni Bene
diktsson leiði þá stjórn. Enda er 
ein niðurstaða kosninganna að 
engin stjórnmálaleiðtogi nýtur 
jafn mikils trausts. 

Kærar þakkir fyrir skemmti
lega október daga. 

Haraldur Benediktsson
1. þm NV kjördæmis.
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BRÚ LÍFEYRISSJÓÐUR starfsmanna sveitarfélaga býður 
sjóðfélögum sínum upp á tvo kosti:

Óverðtryggð lán, nú með 6,44% breytilegum vöxtum
Verðtryggð lán með 3,7% vöxtum

— Fasteignaveðlán, allt að 50 milljónir með 75% hámarksveðhlutfalli*
— Aðeins 0,5% lántökugjald
— Ekkert lántökugjald við endurármögnun á lánum frá sjóðnum **
— Ekkert uppgreiðslugjald
 
Hvernig lán hentar þér best? 
Skoðaðu lánareiknivélina á www.liru.is
Sjóðfélagar eru þeir sem hafa grei� iðgjöld í Brú lífeyrissjóð starfsmanna sveitarfélaga, Lífeyrissjóð starfsmanna Reykjavíkurborgar og 
Lífeyrissjóð starfsmanna Kópavogsbæjar.
*Skilyrði fyrir lánveitingu umfram 65% veðhlutfall er 1. veðré�ur og takmarkast við 35 ára lánstíma.
**Skilyrði að lán séu eldri en 12 mánaða. 

Hagstæðir LÁNAKOSTIR í boði

Sigtúni 42  I  105 Reykjavík  I  sími 540 0700  I   lanamal@li�ru.is
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Herbert er gamall vinur af 
Vesturgötunni. Hann átti það til 
að banka upp á og bjóðast til að 
kyrja fyrir nýkjörinn formann 
Alþýðuflokksins um miðjan 
níunda áratuginn. Því boði var 
yfirleitt þakksamlega tekið, og 
satt að segja jók þetta tiltæki 
Herberts okkur bjartsýni og trú á 
málstaðinn. Á þessum árum var 
hann farinn að leita huggunar hjá 
Búdda og hafði yfir sér áru ósvik

Stattu við þitt...
Can´t Walk Away – glæný heimildarmynd um líf og störf Herberts Guðmunds-
sonar, tónlistarmanns og lífskúnstners. Framleiðendur: Friðrik Grétarsson og
Ómar Sverrisson.

innar gleði og sannfæringar.
Þegar þarna var komið sögu, 

var Herbert orðinn „heimsfræg
ur á Íslandi“. Hann var gæddur 
náðargáfu tónlistarinnar og hafði 
rödd, sem var svo mjúk og þýð og 
ástleitin, að ungar stúlkur féllu í 
ómegin, bara við að heyra hann 
syngja.

Eftir á að hyggja, skynjum við, 
að Herbert hafði allt til að bera, 
sem þarf til að verða alþjóðlegt 
poppgoð eða rokkstjarna. Músík

in var í blóðinu.  Röddin, eins og 
fyrr er lýst, seiðmögnuð. Útlitið 
sakleysislega drengjalegt. Ein
lægnin skein úr augunum. Hann 
samdi bæði lög og texta. Það 
var í honum brot af skáldi (betra 
á ensku þó, að eigin sögn, en á 
ástkæra ylhýra), en samt fílaði 
hann stuðið á sviðinu. Unglinga
skarinn fann, að hann var ekta. 
Bara með réttum umboðsmanni, 
hefði hann meikað´a.

Við lifðum og hrærðumst í 
allt annarri veröld. Jón Baldvin 
var á námsárum sínum í Edin
borg samtímamaður Bítlanna, 
sem voru að byrja að leggja 
heiminn að fótum sér. Það fór 
nú samt alveg fram hjá honum! 
Hann hafði meiri mætur á Paul 
Robson í „Old Man River“ eða 
Donkósakkakórnum, en þessum 
strákpíslum frá Liverpool, sem 

unnið og gefið út á plötunni „Tree 
of Life“. Herbert átti sumsé sitt 
Vestfjarðatímabil. 

En hann lenti líka í ógöngum. 
Öfund og illgirni átti sinn þátt í 
því, eins og gengur. Annað var 
sjálfskaparvíti. Dópið og djamm
ið. Það er ekkert dregið undan í 
myndinni. Það er það, sem gerir 
þetta fína mynd. Þetta er heilmik
il saga, listilega sögð. Og þrátt 
fyrir mótlætið stendur söguhetjan 
upprétt í lokin vegna ódrepandi 
bjartsýni sinnar og mannkosta. 
Herbert er góður drengur. Hann 
hefur gefið meira á lífsleiðinni 
en hann  hefur þegið.

Bryndís og Jón Baldvin.

hann kallaði vælukjóa! Sjálfri 
þótti mér Svanavatn Tsaikovskys 
eða ballöður Chopins koma mér í 
samband við almættið, fremur en 
trúbadorar hversdagsins.  Ólíkar 
veraldir, já. En samt: pólitíkusinn 
þurfti líka að vera sviðslistamað
ur og ná sambandi við fólk. Það 
var eitthvað sameiginlegt.

Þrátt fyrir guðsgjafir í vöggu
gjöf, hefur líf Herberts síður en 
svo verið dans á rósum. Myndin 
rekur ferilinn. Hvað hétu allar 
þessar hljómsveitir aftur? Raf
lost, Eilífð, Tilvera, Stofnþel, 
Eik, Pelican, Dínamít og Kan, 
sem var reyndar gerð út frá 
Bolungarvík. Meðal þekktustu 
laga Kananna er Vestfjarðaóður, 
sem Herbert hefur nýverið endur
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Glæsilegur kaupauki* fylgir ef keyptar 
eru tvær vörur eða fleiri frá Clinique, 
dagana 3. - 9. nóvember. 

Clinique dagar í Lyfju Ísafirði

Pep-Start Hydroblur er 24 stunda olíulaust 
rakakrem sem gefur húðinni matta og fallega áferð. 
Fullkomið undir farða. Einnig til með sólarvörn.

Lyfja. is

Kaupaukinn inniheldur:
Liquid Facial Soap – 30ml
Moisture Surge Extended Thirst Relief – 15ml
All About Eyes Rich – 7ml
All About Shadow Duo
High Impact Mascara – 3.5ml
Long Last Soft Matte Lipstick - matte beauty, fulla stærð
Fallega Snyrtibuddu
 *á  meðan birgðir endast.

20%afsláttur af Clinique vörum3. - 9. nóvember

Sérfræðingur frá Clinique verður á 
staðnum föstudaginn 4. nóvember.
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ÞÁTT-
TAKANDI VEGUR EYÐI-

LEGGJA FRÁFALL GORTA

NAGDÝR

ELLEGAR
STEFNA

AÐFALL

MÁLA
HLJÓTA

AKSTURS-
ÍÞRÓTT

PENINGAR
ÞÖGN

TVEIR EINS

VIÐSKIPTI

HLJÓÐFÆRI

ALGER

RAUSA

ERFIÐ

HÓPUR

FJÖR
NAGAMANN-

VERA

STERTUR

RÓTA
ÍLÁTEYÐIMÖRK

LITLAUS

GRAS

FISKUR

SVELG

TVEIR 
EINS

FRAMA-
GOSI

TÓNVERK

GJALD-
MIÐILL

TVEIR EINS

LOFT-
TEGUND

VARKÁRNI

MÁLMUR

MANNESKJUR

BLÓÐVATN

ÚTHLUTUN

TVEIR EINS

FUGL

DANS

SKÍTUR

NASL

Í MIÐJU

SPOTT

ÆFA LASLEIKI SKARÐ SKRAMBIÍ RÖÐ

AFSPURN

SLÚTANDI

VAFISKYNJA

BÓK

GLAÐUR

Krossgátan

Sportið í beinni

fimmtudagur 3. nóvember
17:55 Sassuolo - Rapid Wien

17:55 Fenerbahçe - Man. Utd.
20:00 Southampton - Inter Milan
20:00 M. Tel-Aviv - AZ Alkmaar 

20:30 Golf - PGA Tour
föstudagur 4. nóvember

20:30 Golf - PGA Tour
00:00 Chicago Bulls - NY Knicks
laugardagur 5. nóvember
09:00 Golf - European Tour

20:30 Golf - PGA Tour
sunnudagur 6. nóvember
08:30 Golf - European Tour

20:30 Golf - PGA Tour

Helgarveðrið 

Á föstudag:
Norðaustanátt og dálítil él 
fyrir norðan og austan, en 

bjartviðri S- og V-lands. Hiti 0 
til 5 stig, en 0 til 5 stiga frost í 
innsveitum á N- og A-landi.

Á laugardag:
Hæg sunnanátt og víða 

léttskýjað, en skýjað V-lands. 
Frost víða 0 til 5 stig, en 0 til 5 
stiga hiti við S- og V-ströndina. 
Fer væntanlega að rigna vest-

ast um kvöldið.
Á sunnudag og mánudag:

Suðvestanátt, rigning eða 
súld og milt veður, en þurrt 

A-lands.

Dagar Íslands

3. nóvember 1660:
Kötlugos hófst og fylgdu því 
miklir jarðskjálftar og jökul-

hlaup. Gosið stóð fram á vetur. 
4. nóvember 1897:

Fjórir bátar fórust á Ísafjarðar-
djúpi í ofsaveðri og einn á 
Skjálfanda og með þeim 
tuttugu og tveir menn.
5. nóvember 1992:

Á Alþingi var felld tillaga um 
þjóðaratkvæðagreiðslu um 
inngöngu Íslands í Evrópska 
efnahagssvæðið. Tugir þús-
unda kjósenda höfðu sent 

Alþingi áskorun um þjóðarat-
kvæðagreiðslu. 

6. nóvember 1983:
Þorsteinn Pálsson var kjörinn 
formaður Sjálfstæðisflokksins 
næstur á eftir Geir Hallgríms-

syni, en hann gaf ekki kost 
á sér áfram. Þorsteinn var 
formaður í sjö og hálft ár. 

9. nóvember 1985: 
Minnisvarði var afhjúpaður 
á Skógum í Þorskafirði um 

Matthías Jochumsson skáld, 
sem fæddist þar 150 árum 

áður. 
9. nóvember 1989:
Berlínarmúrinn féll.
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Lausn á síðustu krossgátu

Sudoku þrautir
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Þjónustuauglýsingar

Til sölu – Tilboð óskast

Aðalstræti 9 Bolungarvík
Fasteignin er  á fjórum hæðum að kjallara 

meðtöldum, eignin er steypt og samtals 1108 
m² að stærð, byggð árið 1985 samkvæmt 

fasteignaskrá. Á jarðhæð hefur verið rekinn 
veitingastaður en á efri hæðum eru gistiher-

bergi. Í kjallara er geymslupláss.Húsið er 
skráð sem verslunarhúsnæði í fasteignaskrá   

Húsið þarfnast viðhalds en býður upp á mikla 
möguleika, m.a. á sviði ferðaþjónustu. Eignin 

selst í því ástandi sem hún er. Áhugasamir 
hafi samband við Fasteignasölu Vestfjarða – 

eignir@fsv.is s. 456-3244.

Einar Skúlason göngugarpur 
og nútíma landpóstur kom til 
Ísafjarðar á föstudag með mikil
væg bréf til Ísafjarðarbæjar, hann 
hafði þá gengið frá Reykjavík í 
slóð hinna fornu landpósta. Þór
dís Sif Sigurðardóttir staðgengill 
bæjarstjóra gekk á móti kappan
um og gekk með honum síðustu 
metrana í Stjórnsýsluhúsið. Þar 
var búið að hita súkkulaði og 
garpinum voru færðir hlýir sokk
ar, ekki eru staðfestar heimildir 
fyrir því að einhver hafi tekið að 
sér að draga af honum þá blautu 
en óneitanlega hefði það verið 
viðeigandi.

Einar hafði þá gengið 332 km 
á tólf dögum, hækkað sig samtals 
um 6.000 m og húkkað sér far 
76 km. Einar var við ferðalok 
bara brattur en reiknaði þó með 
að hann þyrfti eitthvað að hvíla 
sig. Á facebooksíðu verkefnisins 
kemur fram að Einar hugleiðir að 
setja ferðasöguna á blað enda á 
hann í fórum sínum eftir ferðina 
margar skemmtilegar myndir og 
án vafa hefur ferðin haft mikil 
áhrif á hann. Einvera og nærvera 
við náttúruna í svona langan 
tíma og tenging við forna tíma 
hlýtur að vekja þörf á að deila 
reynslunni með öðrum. 

Gangan hófst í Reykjavík 
þann 16. okt. Farið var gegnum 
Mosfellsbæ og í Mosfellsdal og 
framhjá Mosfelli, Skeggjastöð
um og um Svínaskarð í Kjós 
og Sandfellsheiði að Fossá og 
þaðan með þjóðveginum í Botns
vog og um Síldarmannagötur í 
Skorradal og þaðan yfir hálsinn 
í Lundarreykjadal og niður 
með Grímsá og yfir Hvítá við 

Landpósturinn fékk heitt 
súkkulaði og hlýja sokka

Hvítárvelli og þaðan að Svigna
skarði og á Brúnavatnsgötu sem 
liggur meðfram Langavatni og 
um Sópandaskarð í Laugardal. 
Þaðan var farið um Hörðudal og 
Búðardal og upp með Fáskrúð og 
á Ljárskógaheiði og yfir Gafl
fellsheiði í Bitrufjörð og þaðan 
Snartarstaðaheiði í Gilsfjörð. 
Gengið var meðfram ströndinni 
og yfir í Þorskafjörð og það
an upp á Þorskafjarðarheiði, í 
Langadal, Laugabólsdal, Ísafjörð 
og þaðan eftir Eyrarvegi yfir í 
Mjóafjörð og í Heydal og um 
Skötufjarðarheiði í Skötufjörð og 
um Hestfjarðarheiði í Hestfjörð 
og þaðan undir Lambadalsfjalli 
yfir á Álftafjarðarheiði og niður í 
Álftafjörð og í Súðavík og þaðan 
um Sauradal og Arnardal í Skut
ulsfjörð og endað í Ísafjarðarbæ.
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