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Hér á ég heima!Breyttur eftir
erfiða reynslu
Gústaf Gústafsson í Bolung-
arvík hefur að líkindum
kynnst krabbameini bet-
ur en flestir aðrir. Hann
deilir lífsreynslunni
með lesendum BB.

– sjá bls. 36-38 – sjá bls. 40-43.

Anna Gunnlaugsdóttir er Eyfirðingur að uppruna, fædd
á Brattavöllum á Ársskógsströnd, en hefur búið á Ísafirði
frá því hún var rétt að fylla átján árin haustið 1964. Þá
kom hún til að stunda nám í Húsmæðraskólanum Ósk,
kynntist eiginmannsefni sínu, Ólafu Njáli Guðmunssyni
og hér er hún enn, fjórum börnum, tólf barnabörnum
og einu langömmubarni seinna. BB kíkti í heim-
sókn til hennar á Urðarveginn og fékk að heyra
af uppvextinum, tilhugalífinu, og fólkinu í lífi
hennar sem var tekið svo ungt og án fyrirvara.

Gleðilega hátíð!
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Tveir mannanna fimm sem
lögreglan á Ísafirði handtók árla
morguns á laugardag, grunaða
um kynferðisafbrot, hafa verið
úrskurðaðir í farbann. Mennirnir
voru handteknir eftir að lögreglu
var tilkynnt um að kynferðisaf-
brot hefði átt sér stað í húsi á
Ísafirði. Ung kona var flutt til
skoðunar á Heilbrigðisstofnun
Vestfjarða á Ísafirði þar sem hún
naut einnig aðhlynningar.

Mönnunum var sleppt á þriðja
tímanum aðfararnótt sunnudags
að loknum yfirheyrslum sem
höfðu þá staðið yfir frá því síð-
degis á laugardag. Mennirnir eru
allir erlendir ríkisborgarar. Voru
þeir ekki úrskurðaðir í gæslu-
varðhald að loknum yfirheyrslum
og hafa tveir mannanna enn rétt-
arstöðu sakbornings.

Um hádegisbil á sunnudag úr-
skurðaði Héraðsdómur Vest-
fjarða, að kröfu lögreglustjórans
á Vestfjörðum, þá báða í farbann
til 17. febrúar. Rannsókn málsins
hefur miðað vel og hefur lögregl-
an á Vestfjörðum notið aðstoðar
tæknideildar lögreglunnar á höf-
uðborgarsvæðinu við tæknilega
þætti hennar.

Tveir úrskurð-
aðir í farbann

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
hefur samþykkt tillögu bæjarráðs
þess efnis að húseignin að Selja-
landsvegi 102 (Engi) verði tekin
eignarnámi. Sveitarfélagið hefur
um nokkurt skeið rætt við eigend-
ur fasteignarinnar og eigendur
Seljalandsvegs 100 (kúlúhússins

svokallaða), um kaup á eignunum
vegna ofanflóðavarna neðan Gleið-
arhjalla. Í tillögu bæjarráðs er
einungis vísað til fasteignarinnar
að Seljalandsvegi 102. Vegna
ágreining um fjárhæð eignarnáms-
bóta er ákvörðun um þær vísað
til matsnefndar eignarnámsbóta

í samræmi við lög um framkvæmd
eignarnáms. Ísafjarðarbær áskil-
ur sér rétt til að taka umráð hins
eignarnumda í samræmi við
ákvæði þessara sömu laga.

Í samtali við BB í byrjun des-
ember sagði Þorbjörn H. Jóhann-
esson eigandi og íbúi að Selja-

landsvegi 102. „Húsið var svo
sem ekki til sölu, en ég hef ekkert
á móti því að þeir fái það. Spurn-
ingin er hvað þeir eigi að láta
fyrir það.“ Daníel Jakobsson bæj-
arstjóri sagði aðila sammála um
að ekki náist saman um verðið,
og ekki fáist úr því skorið nema

með því að vísa til matsnefndar
eignarnáms.

„Með vísan til þess gildandi
hættumats fyrir Ísafjarðarbæ og
samþykktrar tillögu um gerð
varnarvirkja á svæðinu, sbr. m.a.
erindi Ísafjarðarbæjar dags. 28.
júní sl. til eigenda fasteignarinnar
Seljalandsvegar 102, Ísafirði og
þess að viðræður um kaup á fast-
eigninni hafa reynst árangurlaus-
ar, neytir bæjarstjórn Ísafjarðar-
bæjar heimildar sinnar sam-
kvæmt 4. mgr. 11. gr. laga nr. 49/
1997 og tekur hér með fasteignina
Seljalandsveg 102 ásamt öllu sem
henni fylgir og fylgja ber, þ.m.t.
lóðarréttindum, eignarnámi.“

Seljalandsvegur 102 tekinn eignarnámi

Engi við Seljalandsveg á Ísafirði.
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Ritstjórnargrein

Páfinn, Fjalla-Bensi
og Gísli á Uppsölum

Spurning vikunnar

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

Alls svöruðu 565.
Já sögðu 290 eða 51%
Nei sögðu 275 eða 49%

Hefur árið 2013 verið erfiðara
fyrir þig og þína en undanfarin ár?

Engu fé verður veitt til Heil-
brigðisstofnunarinnar Patreks-
firði á árinu 2014, samkvæmt
breytingartillögum meirihlutans
við fjárlagafrumvarp næsta árs.
Þannig verður ekki annað séð en
að enn sé stefnt að því að leggja
stofnunina niður, og bæta rekstri
heilbrigðisþjónustunnar á sunn-
anverðum Vestfjörðum við Heil-
brigðisstofnun Vestfjarða sem
hefur höfuðaðsetur á Ísafirði.

Fjárframlag sem áður var gert
ráð fyrir að yrði veitt til Heil-
brigðisstofnunarinnar á Patreks-
firði verður þess í stað veitt til

Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða,
en að auki verða þrjátíu milljónir
lagðar í rekstur stofnunarinnar
„til að styrkja rekstrargrunn
stofnunarinnar í samræmi við for-
gangsröðun í þágu heilbrigðis-
þjónustunnar og til undirbúnings
vegna sameiningar stofnana,“
eftir því sem kemur fram í áliti
meirihluta fjárlaganefndar. Fjár-
veiting Heilbrigðisstofnunar
Vestfjarða á næsta ári verður þá
í heild rúmlega einn og hálfur
milljarður.

Áform um sameiningu heil-
brigðisstofnana á svæðinu voru

tilkynntar sveitarfélögum með
umsagnarbeiðni í byrjun október,
en sveitarstjórnir allra fimm sveit-
arfélaganna á svæðinu hafa sam-
þykkt harðorðar ályktanir gegn
sameiningu. Þar er sérstaklega
bent á ástand samgangna á svæð-
inu, en hluti Vestfjarðavegar, sem
tengir norðan- og sunnanverða
Vestfirði, er í lægsta þjónustu-
flokki Vegagerðarinnar og verður
nær algjörlega ófær drjúgan part
ársins. Á þeim tíma er vegalengd-
in milli staðanna meiri en frá hvor-
um staðnum um sig til Reykja-
víkur.                – herbert@bb.is

Fjárveiting Heilbrigðisstofnunar-
innar Patreksfirði færð til Ísafjarðar

Vélasinnaðir nemar í Mennta-
skólanum á Ísafirði fá að líkind-
um í framtíðinni gott tækifæri til
að kynna sér hvernig rafbílar
virka því Orkubú Vestfjarða af-
henti skólanum á föstudag rafbíl
sem var í rekstri til skamms tíma
og hefur í almannatali gengið

undir nafninu „Læðan“. Orku-
búið festi kaup á nýjum rafbíl
fyrr í haust, og síðan hefur eldri
bíllinn staðið kyrr.

„Okkur fannst tilvalið að
Menntaskólinn fengi hann, frekar
en að vera að selja hann eitthvert,
en þarna fær hann gott framhalds-

líf. Markmiðið er að nemendur
geti kynnt sér hvernig þetta lítur
út, rifið vélina sundur og sett
saman aftur til að kynnast því
hvernig þetta virkar,“ Gylfi Guð-
mundsson innkaupstjóri Orku-
búsins.

– herbert@bb.is

Orkubú Vestfjarða
gefur rafbíl til kennslu

Læðan afhent í verkmenntahúsi Menntaskólans á Ísafirði.

Sterkt kann að þykja að orði kveðið, að undur og stórmerki hafi skeð
þegar sjálfur páfinn í Róm lýsir yfir að hann ætli að lifa látlausu lífi og
forðast prjálið, sem einkennt hefur embættið, draga úr orðskrúðinu um
andlegheitin. Ekki nóg með það. Páfinn reiðir til höggs gegn óréttlæti hins
alþjóðlega hagkerfis, skurðgoðadýrkun peninga, hins nýja gullkálfs og
valdaþorsta, sem eigi sér engin takmörk. Allt sé þetta rót óréttlætis og
geigvænlegrar  misskiptingar á gæðum móður jarðar milli barna jarðar-
kringlunnar.

Í meistaraverki sínu, ,,Aðventu“ lýsir Gunnar Gunnarsson, síðustu leit
Fjalla-Bensa að eftirlegukindum á fjarlægum fjallaslóðum, ásamt hund-
inum Leó, sem Benedikt hvað hinn mesta myndarpáfa, og forystusauðnum
Eitli; eftirleit, sem að venju hófst á fyrsta aðventusunnudegi og tók jafnan
um vikutíma, en stóð að þessu sinni allt fram að kveldi annars dags jóla,
er Benedikt komst við illan leik til mannabyggða eftir harðvítuga og tví-
sýna baráttu við illvíg náttúruöfl við smölun fáeinna flökkukinda, sem
þeim félögum fannst að yrðu að komast ,,heilu og höldnu  undir þak áður
en hátíðin mikla færðist yfir frónið kalda og kringlu heims og fyllti friði
og velþóknun hugi þeirra manna sem hafa ekki legið á liði sínu en lagt sig
alla fram.“

Inntak bókarinnar um Gísla á Uppsölum, sem út kom fyrir jólin í fyrra,
var áminning um að gæta að okkar minnstu bræðrum. Sjálfur varð Gísli
fyrir miklu einelti í æsku, sem hann galt fyrir alla ævi; einstæðingur sem
fáir vissu um og enginn trúði að nokkur maður byggi við slíkar aðstæður,
sem hann, í einu af ríkustu löndum heims, undir lok tuttugustu aldar.
Svona var það nú samt, þessi einn af hinum minnstu bræðrum samfélagsins
hafði einhvern veginn gleymst, utan alfaravegar.

Fjalla-Bensa fannst sem honum bæri skylda til að koma í veg fyrir að
flökkukindurnar króknuðu eða horféllu. Þetta voru jú lífverur gæddar
holdi og blóði. Gísla á  Uppsölum var boðskapurinn um að gleyma aldrei
hinum minnsta bróður, ríkur í huga. ,,Hamingjan góða hjálpaðu mér. /
Hugurinn gleði þráir. / Það er svo margt á móti hér, / en meðlætisdagar
fáir,“ var neyðaróp þessa mikla einstæðings. Hugarfarsbreyting páfans er
fagnaðarefni. Honum er ekki í kot vísað með Fjalla-Bensa og Gísla á Upp-
sölum. Flott þrenning.
*

Bæjarins besta sendir lesendum sínum og viðskiptavinum nær og fjær
hugheilar óskir um frið og fögnuð á jólahátíðinni og farsæld á nýju ári og
þakkar samfylgd á árinu, sem senn kveður.                                           s.h.
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Hátíð ljóss og vonar

StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur ritað viku-
lega pistla í BæjarinsBæjarinsBæjarinsBæjarinsBæjarins

bestabestabestabestabesta í mörg ár. Skoð-
anir hans á mönnum

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

bera ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á skrif-

um StakksStakksStakksStakksStakks     á meðan
hann notar dulnefni sitt.

Stakkur skrifar

Auglýsingasími Bæjarins besta og bb.is er 456 4560456 4560456 4560456 4560456 4560

Jólin eru önnur af stærstu hátíðum kristinna manna og þeim
fylgja ljós og von. Þeim fylgir einnig innspýting í efnahagslífið.
Birtingarmynd hennar eru mikil kaup jólagjafa. Þær eru nánast
undantekningarlaust gefnar af góðum hug, ástvinum og öðrum
sem gefandum þykir vænt um eða hafa tengsl við. Mikilvægasti
boðskapur jólanna er tengdur fæðingu Jesú Krists og þeim kær-
leik sem hann lagði herslu á. Okkur er öllum hollt að muna að
menn skuli koma þannig fram við aðra eins og þeir vilja að
framkoman sé við þá sjálfa. Velta má því fyrir sér hvort öllum
takist það. Flestir kristnir menn þekkja þessi boð og fara oftast
eftir þeim. Okkur verður öllum á og þá kemur fyrirgefning til
líkt og Kristur boðaði. Jólin eru tími samveru, sem fólk deilir
með ástvinum og sínum nánustu. Því er ekki að neita að stundum
virðist jólahaldið taka yfir boðskapinn og asinn, streitan og fjár-
útlátin verða of mikil.

Um jól leiðum við einnig hugann að þeim er minna mega sín.
Í samfélagi allsnægta á Íslandi er svo komið að hin norræna vel-
ferð nær ekki til allra. Of margir eiga í fjárhagserfiðleikum og
geta ekki haldið jól með börnum sínum. Þjóðkirkjan og ýmsir
aðrir hafa leitast við að koma til móts við þá sem í þeim sporum

standa. Sóknarprestar þekkja neyðina oft öðrum betur og
góðgerðarfélög leggja sitt af mörkum, en ávallt verða einhverjir
útundan. Verst kemur það niður á börnum, sem eiga erfitt með
að sætta sig við að geta ekki fengið jól líkt og önnur börn. Betur
megandi leggja margir eitthvað af mörkum, en stundum er það
þrautin þyngri að koma því til þeirra sem mest þurfandi eru.
Hugsum til þeirra sem ekki geta leyft sér jólahald og reynum að
styðja þá.

Þjóðkirkjan á undir högg að sækja úr ýmsum áttum Mörgum
er lítill fögnuður að horfa á eftir kennslu í kristnum fræðum út úr
grunnskólum. Í nafni jafnréttis hefur Reykjavíkurborg gengið
fram fyrir skjöldu í þeirri viðleitni að ýta kristni úr skólum undir
þrýstingi minnihlutahópa. Til eru önnur úrræði fyrir þá sem ekki
aðhyllast kristna trú. Öllu er snúið á hvolf þegar svo er komið að
meirihlutinn skuli víkja fyrir smáum minnihlutahópum.

Um jól er gott að fá andrúm til þess að rifja upp kærleiksboð-
skapinn og muna að virðing fyrir öðrum er ekki fólgin í því að
jólahald víki. Megi lesendur njóta jóla og gleðilegs nýs árs, sem
færi okkur gæfu og fram á veginn. Samfylgdin á líðandi ári er
þökkuð.

Sigurður sækist ekki eftir endurkjöri
Samfylkingin mun kanna mögu-

leika á áframhaldandi samstarfi
um Í-lista, en í ályktun sem sam-
þykkt var á aðalfundi Samfylk-
ingarinnar í Ísafjarðarbæ, Bol-
ungarvík og Súðavík er stjórn
félagsins falið það verk. Álykt-
unin var samþykkt eftir nokkra
umræðu um framboðsmál, en það
var almennt mat fundarmanna
að samstarf Í-lista hafi gefið góða
raun í gegnum tíðina. Á fundin-
um urðu einnig formannsskipti,
en Lína Björg Tryggvadóttir
hlaut einróma kjör og tekur því
við af Benedikt Bjarnasyni.

Á fundinum tilkynnti Sigurður
Pétursson, oddviti Í-listans, að
hann hygðist ekki sækjast eftir
endurkjöri í vor, en hann hefur
leitt Í-listann í síðustu tveimur
kosningum. „Mér þykja átta ár
alveg mátulegur tími sem bæjar-
fulltrúi. Það er hollt og gott að
stokka upp og koma að nýju fólki,
en ég mun halda áfram að berjast
fyrir þeim sjónarmiðum sem ég
hef barist fyrir hér í bænum og
styðja félaga mína til þess að ná
enn meiri áhrifum og leiða Ísa-
fjarðarbæ á næstu árum,“ segir
Sigurður um þessa ákvörðun sína.

Hann segir að hann muni nú
einbeita sér að störfum sínum
fyrir Verkalýðsfélag Vestfirð-
inga og öðrum verkefnum á sviði
sagnfræði, og vonast til að geta
sinnt þeim af meiri elju en hingað
til.

„Ég styð þá ályktun sem sam-
þykkt var á aðalfundinum, að
Samfylkingin leiti eftir samstarfi
við aðra aðila í bænum, eins og
hún hefur gert við síðustu tvær
kosningar,“ segir Sigurður. Í-list-
inn hefur í síðustu tveimur kosn-
ingum samanstaðið af fulltrúm
Samfylkingarinnar, Frjálslyndra,

Vinstri Grænna og óháðum ein-
staklingum, en á fundinum komu
fram skýrar óskir af hálfu fundar-
manna að leitað yrði eftir sam-
starfi við fleiri aðila. Fjöldi nýrra
framboða komu fram fyrir Al-
þingiskosningar í vor, en óvíst er
hvort einhver þeirra stefni á þátt-
töku í sveitarstjórnarkosningum
í Ísafjarðarbæ. Lýðræðisvaktin
hefur ályktað gegn þátttöku í
sveitarstjórnum, en bæði Björt
framtíð og Píratar hafa lýst yfir
áhuga á sveitarstjórnarframboð-
um.

– herbert@bb.isSigurður Pétursson.

Litli leikklúbburinn sviðsetur valdarán
Víkingur Kristjánsson leikari

hefur tekið að sér leikstjórn næstu
uppsetningar Litla leikklúbbsins
sem verður frumsýnt í apríl 2014.
Það verður söng- og gamanleik-
urinn Þið munið hann Jörund,
eftir Jónas Árnason, sem fer á
fjalirnar í vor. Verkið – eða hið
minnsta söngvar þess – ætti að
vera kunnugt alþjóð, en það
fjallar um danska ævintýramann-
inn Jørgen Jørgensen sem kom
hingað til lands sumarið 1809
sem túlkur kaupmannsins Sam-
uel Phelps en endaði á að steypa
danska yfirvaldinu og taka sér
konungstign um nokkurra mán-
aða skeið. Verkið er, eins og
áður segir, ekki síst þekkt fyrir
tónlistina, en þar eru á ferð þjóð-
lög frá Bretlandseyjum við texta
Jónasar. Aðspurður hvort við-
fangsefnið sé til marks um upp-
reisnargirni leikhópsins segir

Steingrímur Rúnar Guðmunds-
son, formaður LL, að svo sé ekki.
„Litli leikklúbburinn hefur alltaf
verið óhræddur við að setja upp
mismunandi verk. Við reynum
að höfða til breiðs hóps, og hafa
stuð og gaman. Annað er tímasó-
un.“

Áætlað er að hefja vinnu við
verkið fljótlega eftir áramót, en
Víkingur mun halda leiklistar-
námskeið um miðjan janúar sem
hluta af námskeiðaröð Litla leik-
klúbbsins. Er það hluti af nám-
skeiðafernu sem leikklúbburinn
stendur fyrir, en í haust var haldið
ljósanámskeið. Í framhaldinu
verður haldið námskeið í leik-
húsförðun, og annað námskeið
um tæknileg málefni, en nám-
skeiðin verða auglýst þegar nær
dregur. „Við hvetjum fólk ein-
dregið til að hafa samband við
okkur ef það hefur áhuga á að

taka þátt í námskeiðinu og Jör-
undi. Það leynast alltaf einhverjir
sem ganga með það í maganum
að fara á svið en eiga bara eftir
að stíga skrefið,“ segir Steingrím-

ur.
Nú þegar hefur verið tilkynnt

um fyrirætlanir Litla leikklúbbs-
ins árið 2015, en þá stendur til að
sýna ísfirska revíu í tilefni hálfrar

aldar afmælis félagsins. Undir-
búningur fyrir afmælisfögnuðinn
er nú þegar kominn í fullan gang,
og fastlega má gera ráð fyrir að
hann standi yfir allt næsta ár.

Víkingur Kristjánsson leikari hefur tekið að sér leikstjórn næstu uppsetningar Litla leikklúbbsins.
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Samkaup Úrval óskar viðskiptavinum sínum gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári
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Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða
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Stakkanesi 1 · ÍsafirðiStakkanesi 1 · ÍsafirðiStakkanesi 1 · ÍsafirðiStakkanesi 1 · ÍsafirðiStakkanesi 1 · Ísafirði

Grundarstræti 3 · SúðavíkGrundarstræti 3 · SúðavíkGrundarstræti 3 · SúðavíkGrundarstræti 3 · SúðavíkGrundarstræti 3 · Súðavík

SúðavíkurhreppurSúðavíkurhreppurSúðavíkurhreppurSúðavíkurhreppurSúðavíkurhreppur
Ártorgi 1 · SauðárkrókiÁrtorgi 1 · SauðárkrókiÁrtorgi 1 · SauðárkrókiÁrtorgi 1 · SauðárkrókiÁrtorgi 1 · Sauðárkróki

Gámaþjónusta Vestfjarða hyggst
setja upp tvöfalt tunnukerfi á Ísa-
firði, líkt og er við lýði í Súðavík
og Bolungarvík. „Það átti að vera
löngu búið að dreifa þeim, og
það var allt tilbúið til þess, en við
vorum beðin að hinkra aðeins
með það, því það er verið að skoða
einhverjar breytingar á flokkun-
arkerfinu og menn hugsuðu sér
jafnvel að kynna þetta á sama
tíma, en ég er orðinn svolítið
óþolinmóður og vil fara að koma
þessu út,“ segir Ragnar Ágúst
Kristinsson, framkvæmdastjóri.

„Það er allt tilbúið, tunnurnar
eru komnar vestur. Þetta er auð-
vitað svolítið mál að koma þessu
út, en þetta eru 1700 tunnur sem
við þurfum að dreifa, merkja, og
annað sem tengist.“

Bæta við sig menntun
Ellefu sjúkraflutningamenn á

Vestfjörðum þreyttu próf í neyð-
arflutningi á sunnudag, en þar er
um að ræða annað stig sjúkra-
flutninga. „Innan hópsins er mikil
ánægja með að vera komin með
þetta stóran hóp af vel menntuð-
um sjúkraflutningamönnum, og
við vonum að skjólstæðingar
okkar verði varir við það í fram-
tíðinni,“ segir Hlynur Kristjáns-
son, formaður Félags slökkviliðs-
og sjúkraflutningamanna í Ísa-
fjarðarbæ, en tíu þeirra sem tóku
prófin í gær starfa hjá Slökkviliði
Ísafjarðarbæjar.

Nokkur óvissa hefur ríkt und-
anfarið um framtíðarskipulag
sjúkraflutninga, en samningur
við Ísafjarðarbæ um rekstur
sjúkraflutninga fyrir Heilbrigð-
isstofnun Vestfjarða rennur út um
áramótin. „Við vitum ekkert
meira en aðrir um framhaldið,
bíðum bara og sjáum. Menntunin
verður alltaf til staðar, hvað sem
svo gerist. Það vilja allir losna

við þessa óvissu,“ segir Hlynur.
Hópurinn leitaði eftir styrkjum

til námsins í haust, og er afar

þakklátur fyrir viðtökurnar við
þeirri viðleitni. „Við viljum
þakka þeim sem studdu okkur.

Viðtökurnar voru mjög góðar,
miklu betri en við gerðum okkur
vonir um. Það skiptir okkur miklu

máli að finna fyrir svona jákvæðu
hugarfari.“

– herbert@bb.is

Sjúkraflutningamenn frá Slökkviliði Ísafjarðarbæjar sem þreyttu prófið.
Sjúkraflutningamaður frá Hólmavík tók prófið einnig, en var farinn á brott þegar ljósmyndara bar að.

Vélsmiðjan í umsjá Byggðasafnsins
Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar

hefur samþykkt tillögu bæjarráðs
um að Byggðasafn Vestfjarða
taki Vélsmiðju Guðmundar J.
Sigurðssonar á Þingeyri yfir í
samræmi við minnispunkta frá
fundi stjórnar Byggðasafns Vest-
fjarða, 6. nóvember síðstliðinn.
Stjórnir Byggðasafns Vestfjarða
og Sjálfseignarstofnunar Vél-

smiðju Guðmundar J. Sigurðs-
sonar telja að ástæða sé til að
fela Byggðasafninu umsjón með
smiðjunni. Byggðasafn Vest-
fjarða hefur því lagt til við eig-
endur safnsins, en það eru sveit-
arfélögin á norðanverðum Vest-
fjörðum, að þetta fyrirkomulag
verði tekið upp.

Í samtali við BB á dögunum

sagði Jón Sigurpálsson forstöðu-
maður Byggðarsafnsins að ósk
um þetta hafi komið frá sjálfs-
eignarstofnuninni. Í sjálfu sér sé
smiðjan safngripur eins og hún
er, og einstök hvað það varðar,
og segja megi að hún sé í nær
upprunalegu ástandi. „Meiningin
er að láta þetta svo þróast, að
byggðasafnið komi að sýningar-
hluta vélsmiðjunnar og tryggi að
hún verði í sýningarhæfu ástandi
og hafi daglega opnun yfir sum-
artímann. Henni yrði þá haldið
við, líkt og öðrum safnkosti. Það
á eftir að útfæra þetta nánar.“

Tvöfalt tunnu-
kerfi á Ísafirði

Vélsmiðja Guðmundar J. Sigurðssonar.
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Stefnt að nýrri borholu í stað bilaðrar
Hár húshitunarkostnaður á

Vestfjörðum er meðal afleiðinga
þess að óvíða má finna heitt vatn
í nýtilegri fjarlægð frá þéttbýli,
að minnsta kosti í því magni að
það nýtist við húshitun. Frá þessu
eru fáeinar undantekningar, en
hitaveita er á vegum Orkubús
Vestfjarða á Reykhólum og á
vegum íbúa á Drangsnesi. Einnig
má finna 67° heitt vatn í Súg-
andafirði. „Íbúarnir eru tengdir
rafkyntri hitaveitu, alveg eins og

er á Ísafirði, Bolungarvík og fleiri
stöðum, en við dælum jarðhita-
vatni inn á kyndistöðina, þar sem
það er notað til forhitunar,“ segir
Sölvi R. Sólbergsson, fram-
kvæmdastjóri orkusviðs hjá
Orkubúi Vestfjarða. Jarðhita-
vatnið er einnig notað við fisk-
þurrkun Klofnings og í potta
sundlaugarinnar, en affallsvatn
kyndistöðvarinnar er nýtt í sund-
laugina á Suðureyri.

Í ársskýrslum Orbubús Vest-

fjarða má finna upplýsingar um
skiptingu orkunnar í kyndistöð-
inni eftir framleiðslu, en árið
2012 voru 1.396 MWh úr jarðhita
á móti 5.243 MWh rafmagns sem
notað var til kyndingar. Er þetta
nokkru lægra hlutfall en árið áð-
ur, þegar 1.622 MWh jarðhita
komu á móti 5.278 MWh raf-
magns. Það er því ljóst að miklu
þyrfti að bæta við jarðhitann til
að nýta mætti hann einan til hús-
hitunar á Suðureyri.

Tvær borholur eru í Súganda-
firði, en önnur er ekki í rekstri,
og er heitavatnsmagnið nokkru
minna í samræmi við það. Sölvi
segir að orsökin sé bilun í tækja-
búnaði eða skemmd í holunni
sjálfri. Fallið hefur verið frá því
að setja varadælu í þó holu, en
vatnið sem kemur úr þeirri holu
er tíu gráðum kaldara. „Í staðinn
verður sett niður aðeins öflugri
dæla í holuna sem er í rekstri og
kanna hvort hún þoli meiri dæl-

ingu, bæði að hitastigið falli ekki
og að styrkur klóríðs aukist ekki
óhóflega.

Samhliða dæluskiptunum verð-
ur holan rannsökuð til að komast
að því hvernig æðin liggur, og
hvaðan vatnið kemur. Þá fyrst
treysta menn sér til þess að stað-
setja nýja holu. Gangi þetta allt
eftir verður væntanlega ákveðið
að bora nýja holu í stað þess að
gera við þá gömlu.“

– herbert@bb.is

„Við undirritaðir, smábátasjó-
menn á Suðureyri erum mjög
ósáttir með úthlutunarreglur þær
sem gilda um úthlutun byggða-
kvóta á Suðureyri,“ segir í tólf
samhljóða bréfum smábátasjó-
manna til Ísafjarðarbæjar, þar
sem gerðar eru athugasemdir við
núverandi fyrirkomulag á úthlut-
un byggðakvóta. Byggðakvóti
Suðureyrar er 124 þorskígildis-
tonn, en því til viðbótar hefur

Byggðastofnun ákveðið að reyna
að semja um úthlutun 400 tonna
til viðbótar með milligöngu fisk-
vinnslunnar Íslandssögu ehf.

„Byggðastofnunarkvótinn fer
til þeirra útgerða sem fyrir eiga
aflahlutdeild og almenni hlutinn
fer til útgerða hlutfallslega miðað
við veiðireynslu. Þessar reglur
verða þess valdandi að einungis
örfáir bátar fá lungann af byggða-
kvótanum. Minni útgerðir á Suð-

ureyri standa óbættar hjá garði.
Margar útgerðir eru búnar að fjár-
festa í bátum til að geta stundað
strandveiðar, en vantar herslu-
muninn til þess að geta náð end-
um saman. Þar sem þessi afli fer
allur í vinnslu á staðnum finnst
okkur það sanngirniskrafa að
smærri útgerðir fái einnig að
njóta þessa stuðnings,“ segir í
bréfinu. Þar er einnig bent á að
þó úthlutun viðbótaraflamarks

Byggðastofnunar sé háð sérstök-
um lögum og samningum við
Byggðastofnun sé það á forræði
Ísafjarðarbæjar að hafa áhrif á
úthlutun byggðakvótans.

„Sú aðferð sem notuð var að
helmingi byggðakvótans væri
deilt jafnt á alla báta og hinum
helmingnum eftir veiðireynslu
tryggði ákveðið jafnræði og að
allir, sem væru að gera út báta til
atvinnusköpunar í byggðalaginu

fenju sinn skerf. Því óskum við
eftir því að sú aðverð verði aftur
tekin upp við úthlutun almenna
byggðakvótans. Það verður að
tryggja að sæmileg sátt ríki um
úthlutanir verðmæta af þessu
tagi. Í litlum samfélögum er það
sátt og samstaða íbúanna sem
tryggir framtíðarbúsetuna. Það er
lykilhlutverk kjörinna bæjarfull-
trúa að róa að því öllum árum að
svo megi verða.“

Óska eftir breyttu fyrirkomu-
lagi á úthlutun byggðakvóta

Húllum hæ á Hlíf íbúðum aldraðra
Mikil dagskrá hefur verið
hjá íbúum Hlífar, íbúðum

aldraðra á Ísafirði, á aðvent-
unni. Í vikunni hélt dagdeild-

in og vinnustofan jólagleði
þar sem Elvar Logi Hannes-

son skemmti íbúum og starfs-
fólki og Rauðakross bandið

spilaði og söng fyrir við-
stadda. Kvenfélag kirkjunnar

hélt litlu jólin um síðustu
helgi í Nausti á Hlíf þar sem
eldri borgarar hafa aðstöðu.

Að sögn Ingibjargar G.
Kjartansdóttur, deildarstjóra

heimaþjónustu, hefur kven-
félagið gert þetta undanfarin
ár og hafa litlu jólin verið vel
sótt af íbúum. „Það er alltaf

mikið húllum hæ,“ segir

Ingibjörg. „Svo eru auðvitað
fastir viðburðir eins og

Rauða kross bandið sem
kemur hálfsmánaðarlega og

svo er gaman að segja frá því
að hún Auður Guðjónsdóttir

hefur verið að koma hingað á
sunnudögum til að syngja

með fólkinu og íbúarnir eru
að sækja það mikið sem er

alveg frábært. Því miður
missum við hana núna í

janúar því hún er að flytja af
landi brott.“ Aðspurð hvort
heimsóknir vina og ættingja
aukist í kringum hátíðarnar

jánkar hún því. „Jú, þær
aukast alltaf. Sumir fá ekki

margar heimsóknir eða jafn-
vel engar. Við fáum yfirleitt

að vita af þeim og starfsfólkið
er duglegt að bjóða þeim upp

til sín eða fara með í göngu
og hvetja þá sem þurfa

hvatningu. Það er líka góð
samvinna á milli heimahjúkr-

unar á staðnum og starfs-
fólks. Og svo eru íbúar mjög
duglegir að líta til með hvor

öðrum.“  – harpa@bb.is

Boðið var upp á kaffi og meðlæti. Jólagleðin var vel sótt.
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Jólin komu þegar Jón
skraddari setti upp jólasveininn

Jólasveinabúningur sem Jón
heitinn Jónsson, skraddari á Ísa-
firði saumaði, klæddi jólasvein í
og setti upp í garðinum hjá sér
við Fjarðarstræti fyrir hver jól
hefur nú gengið í endurnýjun líf-
daga í Hveragerði. „Eldri Ísfirð-
ingar segja mér að jólin hafi ekki
komið fyrr en afi [Jón] var búin
að setja upp jólasveininn í garð-
inum sínum. Hann setti sveininn
upp á mismunandi hátt hvert ár,
ýmist sitjandi í bát, á sleða eða á
hestbaki. Ég sá þetta aldrei sjálf
en við fengum sendar myndir af
uppsetningunni á hverju ári frá
honum,“ segir Ingibjörg Sig-
mundsdóttir afabarn Jóns sem býr
í Hveragerði þar sem hún rekur
Garðyrkjustöð Ingibjargar.

„Ég hef sett jólasveininn upp í
Garðyrkjustöðinni síðustu þrjú
árin en tilefni þess að ansi
skemmtilegt. Þannig er að skap-
ast hefur hefð fyrir því að fyrir-
tæki í bænum taka höndum sam-
an í desember og „opna“ jóla-
gluggaútstillingu, eina á dag á
hverjum degi. Þá koma t.d. leik- Hér er Jón stoltur við hlið jólasveinsins sem var á hesti eitt árið.

Jólasveinninn í Garðyrkjustöð Ingibjargar.

skólabörn, grunnskólabörn, eldri
borgarar og aðrir og fá þann heið-
ur að opna gluggann og fá kakó
og eitthvað með því í leiðinni.
Þegar ég var að taka þátt í þessu
fyrir þremur árum, hringdi ég í
systur mína, Karlinnu sem býr
líka í Hveragerði, og spurði hvort
hún ætti jólasveinabúning. Hún
kvað svo ekki vera en hringdi
stuttu seinna og sagðist hafa mun-
að eftir því að hún væri með
jólasveinabúninginn sem afi
saumaði þarna fyrir svona löngu
síðan. Ég fékk hann lánaðan og
nú hefur þessi jólasveinn verið
hér í Garðyrkjustöðinni síðustu

þrjú árin.“
Ísfirðingar ættu að kannast við

Jón skraddara því hann og kona
hans, Karlinna Grein Jóhanns-
dóttir, voru helstu hvatamenn að
gerð Jónsgarðsins á Ísafirði sem
er elsti skrúðgarður bæjarins,
opnaður árið 1922. Ingibjörg er
alin upp í Hveragerði en eldri
systur hennar tvær á Ísafirði og
aðspurð hvort hún eigi enn skyld-
menni á svæðinu segir hún:
„Aðallega í Súðavík. Ég reyni að
koma reglulega í heimsókn vestur
enda á ég nokkuð af föðurfólki
þar ennþá.“

– harpa@bb.is

6,5% samdráttur var í aflaverð-
mæti á landinu í heild á fyrstu
átta mánuðum ársins, samanborið
við sama tímabil á síðasta ári, en
verðmæti afla á Vestfjörðum stóð
nánast í stað. Verðmæti rækju-
kvótans jókst um 16,4% á þessu
tímabili á Vestfjörðum, en um
14,7% á landsvísu, en vert er að
hafa í huga að veiðar á úthafs-
rækju voru stöðvaðar í júlí. Verð-

mæti rækjuaflans á Vestfjörðum
dróst saman um 63,5% í ágúst-
mánuði miðað við árið áður, en
um 74,7% á landsvísu.

Verðmæti þorskaflans á lands-
vísu dróst saman um tæp 9% á
landsvísu á fyrstu átta mánuðum
ársins, en jókst um rúm 9% á
Vestfjörðum. Verðmæti ýsu
dróst saman um 13,6% á lands-
vísu, en 9% á Vestfjörðum.

Óbreytt aflaverðmæti
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Rekstur hafna Ísafjarðarbæjar
gengur með ágætum, ef mið er
tekið af afkomu fyrstu níu mán-
aða ársins, en tekjur hafnanna
yfir það tímabil eru rúmlega
fimmtungi meiri en gert var ráð
fyrir. Þetta kom fram á fundi
hafnarstjórnar, en þar var farið
yfir almenna samantekt yfir
helstu tekjuliði hafnanna. Þar
kemur fram að flestir tekjuliðir
hafi verið nokkru hærri en gert
var ráð fyrir, en að meðaltali séu
tekjur 122% af því sem áætlun
gerði ráð fyrir. Mest hlutfalls-
aukning er í liðnum „aðrar þjón-
ustutekjur“, en þær eru meira en
tvöfaldar á við áætlun, rúmar sjö
milljónir í stað tæplega þriggja

og hálfrar.
Á heildina litið munar þó

mestu um verulega aukningu
aflagjalda. Áætlað var að þau
yrðu um 48 milljónir, en hafa
reynst vera rétt tæpar 68. Tekjur
hafnanna eru í heild um þrjátíu
milljónum meiri en áætlun gerði
ráð fyrir, og því er aukning afla-
gjalda um tveir þriðju af tekju-
aukningunni. Áður hefur komið
fram að talsvert hafi færst í vöxt
að aðkomutogarar landi í Ísa-
fjarðarhöfn, og má telja líklegt
að viðbótartekjur hafnarinnar megi
að hluta rekja til þess. Ekki kemur
fram í skjölum fundarins hver
útgjöld hafnanna hafi verið á
sambærilegum tíma.

Tekjur hafna Ísafjarðar-
bæjar hærri en búist var við

Ragna Aðalsteinsdóttir, bóndi
á Laugabóli í Laugardal, býst
ekki við að verða ein yfir hátíðirn-
ar, en hún hefur um langt skeið
notið aðstoðar vinnumanna við
búskap sinn. „Ég hef gripið í
mörg ár í menn sem hafa átt undir

högg að sækja, sem vinna á með-
an þeir eru hér og reyna að ná
áttum í lífinu. Það gengur stund-
um illa, en stundum tekst það.
Manni þykir alltaf mjög vænt
um það þegar vel tekst til.“

Þrátt fyrir að vera kominn hátt

á níræðisaldurinn lætur Ragna
engan bilbug á sér finna, en hún
segist ætla að vera á Laugabóli
svo lengi sem þess er nokkur
kostur. „Stundum finnst manni
þetta erfitt, en ætli það sé ekki
alls staðar?“

„Við fórum inn í Reykjanes í
skötuveislu á þriðjudaginn, og
þar komu Djúpmenn saman, alla
leið út á Skjaldfönn á annan veg-
inn og Hvítanes hérna megin
Djúps. Þetta er stórt svæði, en
það er ekki nema einn og tveir á

hverjum bæ. Þetta er alveg að
leggjast í eyði, því miður. Það
kemur ekkert ungt fólk í staðinn.
Ég veit ekki hvað fólk er að sækja
annað, því það er ágætt að vera
hérna.“

– herbert@bb.is

Ragna Aðalsteinsdóttir, ábúandi á Laugabóli.

Ágætt að vera í Djúpinu

Nánast öll útgerð á Vest-
fjörðum hefði orðið gjaldþrota

Nær öll útgerð í Norðvestur-
kjördæmi hefði lagst af að mati
Sigurðar Inga Jóhannssonar, sjáv-
arútvegsráðherra, ef álagning
veiðigjalda hefði verið með þeim
hætti sem upphaflega var áætlað.
Þetta sagði hann í viðtali við
Helga Seljan í Kastljósi RÚV,
en Helgi spurði ráðherrann hvort
hann gæti nefnt einhver félög
sem hefðu orðið gjaldþrota ef
veiðigjöld hefðu verið lögð á
miðað við fyrri ætlanir. „Við get-
um tekið nánast allan Vestfjarða-
kjálkann, nánast öll útgerðarfyrir-

tækin þar,“ svaraði ráðherrann.
Einnig sagði hann að flest félög
á Snæfellsnesi hefðu lent í erfið-
leikum. Aðspurður hvort útgerð
í Norðvesturkjördæmi hefði ein-
faldlega lagst af sagði ráðherrann
að flest útgerðarfyrirtæki á svæð-
inu hefðu gefist upp.

Einar Valur Kristjánsson,
framkvæmdastjóri Hraðfrysti-
hússins - Gunnvarar hf., segir að
margt sé til í þessum orðum ráð-
herra, enda hafi margfaldlega
verið varað við þeim afleiðingum
á sínum tíma. „Það hefðu mjög

margir farið á hausinn á næstu
árum ef þetta hefði gengið eftir.
Auðvitað eru menn að segja
‚hvað ef‘ í þessu tilviki, sem er
afskaplega erfitt. Ef fyrirtækin
hefðu ætlað að starfa áfram í
óbreyttri mynd þá hefði þetta haft
svakalegar afleiðingar, en ef
maður er í brennandi húsi reynir
maður auðvitað að koma sér út.
Margir minni aðilar hefðu senni-
lega farið lóðbeint á hausinn, því
þeir hefðu ekki getað notið stærð-
arhagkvæmninnar sem felst í því
að fylgja öllu ferlinu frá veiðum

og á markað.“
„Það sem gleymist oft í þessari

umræðu eru þær tekjur sem ríki
og sveitarfélög hafa af sjávarút-
veginum, launatengd gjöld starfs-

fólksins, tekjuskattur, og al-
menna veiðigjaldið. Það er ekki
hægt að horfa bara á krónur og
kíló, því það eru mikil margfeld-
isáhrif.“             – herbert@bb.is

Sigurður Ingi Jóhannsson,
sjávarútvegsráðherra.
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Girðing og skógrækt brýtur
ekki í bága við aðalskipulag

Eigendur jarðarinnar Núps í
Dýrafirði, Margrét Rakel Hauks-
dóttir og Áslaug S. Jensdóttir,
lögðu í september fram kæru til
umhverfisnefndar Ísafjarðarbæj-
ar vegna nytjaskógar í landi
Klukkulands og Hólakots í Dýra-
firði, en skógræktin er í eigu fé-
lagsins Trjáa ehf., sem hefur gert
samning við Skjólskóga á Vest-
fjörðum um nytjaskógrækt á jörð-
unum. Í kærunni segir m.a. að í
áætlun sem Tré ehf., hafi látið

gera, sé gert ráð fyrir skógrækt
alveg fram á árbakka svæðisins,
meðfram Núpsá og nú þegar hafi
trjám verið plantað þar.

„Teljum við að skógræktin
brjóti gegn aðalskipulagi Ísa-
fjarðarbæjar 2008-2020 og vísum
í því sambandi til töflu 4.6. þar
sem fjallað er um lágmarksfjár-
hæð milli takmarkandi þátta
skógræktar, en þar kemur m.a.
fram að lágmarks fjarlægð skóg-
ræktar frá árbakka eigi að vera

50 metrar. Þá hefur ekki verið haft
samráð um skógræktina við land-
eigendur á Núpi, sem eiga land
hinu megin Núpsár.“ Þá segir að
samkvæmt skipulagi Trjáa ehf.,
megi sjá að víða séu fornleifar á
skógræktarsvæðinu og að þar sé
votlendi að finna. Brjóti það í
bága við aðalskipulagið. Eigend-
ur Núps telja einnig girðingu,
sem hefur verið reist og nær fram
á árbakkann, brjóti í bága við
náttúruverndarlög þar sem hún

sé of nálægt árbakka og hindri
för gangandi manna um bakkann.

Umhverfisnefnd lét bóka á
fundi sínum þann 4. desember
að nefndin telji að í fyrrnefndri
töflu í aðalskipulagi sveitarfé-
lagsins sé átt við vatnsbakka en
ekki árbakka. „Þar sem aðalskipu-
lagið hafði ekki tekið gildi þegar
skógrækt hófst, getur ákvæði um
skógrækt ekki átt við um þá rækt-
un sem átti sér stað fyrir gildis-
töku þess. Öll frekari ræktun en

þegar hefur átt sér stað verður þó
að vera í samræmi við aðalskipu-
lag. T.d. þarf að vera samkomulag
um skógrækt nær landamerkjum
en 25 m. Einnig þarf að taka tillit
til fornleifa og annars þess sem
kveðið er á um í aðalskipulaginu.
Umhverfisnefnd telur girðinguna
og skógræktina ekki brjóta í bága
við aðalskipulagið enda verði
almenningi tryggð för um skóg-
inn og meðfram ánni eins og lög
kveða á um.“       – harpa@bb.is

„Hún er í slæmum málum
skatan, hún lyktar svo illa!“

Það er nóg að gera hjá fisk-
salanum Kára Jóhannssyni í

fiskbúðinni Sjávarfangi á Ísa-
firði í desember, enda rignir

inn símtölum og tölvupóstum
vegna skötunnar sem er á

borðum sannra Vestfirðinga
á Þorláksmessu. „Ég sel

skötu frá Lionsklúbbi Ísa-
fjarðar, sem ég er félagi í. Við
byrjuðum fyrir rúmum mán-

uði að verka hana og setja í
köt. Hún var svo látin kæsast

í sirka þrjár vikur við bíl-
skúrshita. Við tókum okkur

fjórar helgar í þetta og eru
búin að verka dágóðan

slatta,“ segir Kári, sem biður
blaðamann um að hinkra
augnablik á meðan hann

afgreiðir viðskiptavin.
Á meðan blaðamaður beið

á línunni mátti heyra einn af
viðskiptavinum Kára panta
hjá honum fjórar öskjur af

skötu, hver tvo kíló að þyngd.
„Er hún sterk?“ spyr við-
skiptavinurinn vongóður.

„Jú, hún er svo sannarlega
sterk,“ svarar Kári. Hann

segir fasta viðskiptavini, bæði
þá sem búa á svæðinu sem og

brottflutta Vestfirðinga.
„Jólin byrja ekkert fyrr en

vestfirski ilmurinn leggst yfir
landið,“ segir Kári glettinn.
„Við höfum meira að segja

verið að senda skötuna út
fyrir landsteinanna og lengst

alla leið til Japans. Þá pakka
ég þessu vel og vandlega inn.
Varan helst freðin í 1-2 daga

ef vel er búið um hana.“ Kári
selur skötuna ekki dýrum
dómi því samkvæmt verð-

könnun ASÍ á síðasta ári var

hann ódýrastur á landinu og
gerir hann ráð fyrir að sama
verði upp á tengingnum í ár.

Ár hvert býður Björgunar-
félag Ísafjarðar til skötu-
veislu í Guðmundarbúð á

Þorláksmessu, sem er þeirra

leið til að þakka bæjarbúum
fyrir þeirra stuðning. „Þar

getur fólk smakkað skötuna
frá okkur Lionsmönnum.

Svenni okkar er yfirkokkur
og Heiðar yfirmatsmaður og

ábyrðgarmaður gæða.“

Kári Jóhannsson fisksali í Sjávarfangi á Ísafirði.

Notkun á nýrri birgðastöð Olíu-
dreifingar á Mávagarði á Ísafirði
hefst fljótlega, en dælt hefur verið
inn á þrjá tanka af fjórum. „Þetta
er gert til prófunar, tékkað á öllum
lögnum, mælum, dælibúnaði og
ýmsu þannig. Það hefur allt

gengið vel, þannig að það eru
engar hindranir í vegi. Þegar
næsta skip kemur til landsins
verður flutt beint inn á stöðina,
og það verður fljótlega. Þetta er
mun betri hafnaraðstaða, sem
þýðir meðal annars að skipin sem

flytja inn olíu geta lagt beint að,
þannig að hún verður flutt beint
inn, og fer ekki á millilager í
Reykjavík eða á Akureyri. Þá
verður líka sú breyting að við
getum tekið togara og stærri skip
beint inn. Þannig þarf ekki að

keyra olíu á togarana lengur,
heldur er hægt að afgreiða þá
beint, fyrir þá sem það kjósa,“
segir Hörður Gunnarsson, fram-
kvæmdastjóri Olíudreifingar.

Hörður segir einnig að nú sé í
gangi lokafrágangur stöðvarinnar

frá verktaka, en henni ljúki fljót-
lega. Þá verði aðeins eftir máln-
ingarvinna, sem farið verði í á
næsta ári, þegar sól fer að hækka.
Einnig verður haldið áfram með
frágang á eldri stöðvum félagsins,
sín hvoru megin við Mjósund.

Ný olíubirgðastöð tekin í notkun
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Sælkerar vikunnar eru Linda Margrét Sigurðardóttir og Andri Rafn Kristjánsson

Jólakótelettur með ostabúðingiJólakótelettur með ostabúðingiJólakótelettur með ostabúðingiJólakótelettur með ostabúðingiJólakótelettur með ostabúðingi
Þar sem jólin eru á næsta

leiti ætla ég að bjóða uppá upp-
skrift af kótelettum sem hefð
er fyrir að hafa í matinn á að-
fangadagskvöld í minni fjöl-
skyldu og kemur uppskriftin
frá föðurömmu minni. Einnig
býð ég upp á uppskrift af klass-
ískri tertu til að hafa um hátíð-
arnar.

Jólakótelettur
með ostabúðingi

½ kg lambakótelettur
Eggjahvíta og brauðraspur
+ pínu hveiti + salt, pipar og
Season all
75 gr. smjör

Kóteletturnar eru barðar og
þeim dýft ofan í eggjahvítuna
og svo raspinn og steiktar upp
úr smjöri á annarri hliðinni.
Kótelettunum er síðan raðað í
ofnskúffu, brúna hliðin upp.

Smá smjör og vatn sett í ofn-
skúffuna. Steiktar í 45 mín í ofni
á ca. 180°C (fer eftir ofni).

Búðingur = hafa hann þykkan
100 gr. smjör
100 gr. hveiti
6 dl rjómi
4-6 eggjarauður

Smjörið brætt og hveiti hrært
út í, þynnt út með rjómanum, sett
í skál og kælt. Þá eru eggjarauð-
urnar settar út í og hrært vel í
hrærivél í um 20 mín.

250 gr rifinn ostur og salt sett
út í búðinginn og hrært saman.

Þegar um 20 mínútur eru eftir
af bökunartíma kótelettnanna  er
1-2 matskeiðar af ostabúðingnum
sett á hverja kótelettu.

Bakað þar til búðingurinn verð-
ur fær fallegan gulbrúnan lit og
lyftir sér.

Berið strax fram svo búðingur-

inn falli ekki.

Hátíðarterta
Neðri botn:
2 egg
¾ bolli kókosmjöl
¼ bolli döðlur
50 gr. súkkulaði
½ bolli sykur
¼ bolli hveiti
½ tsk lyftiduft
Egg og sykur þeytt vel saman.

Hveiti, kókosmjöl, döðlur, lyfti-
duft og súkkulaði bætt varlega út
í. Hrært með sleif. Sett í hringlótt
form og bakað við 180°C í ca 10-
15 mín.

Fylling:
¼ líter rjómi, þeyttur
½ dós niðursoðin jarðarber
gott að væta í botninum með

Baileys ef vill

Efri botn:

2 eggjahvítur
½ bolli sykur
1 bolli kókosmjöl
50 gr. saxað súkkulaði
Eggjahvítur og sykur stífþeytt.

Kókosmjöli og súkkulaði bland-
að varlega saman við. Sett í
hringlótt form og bakað við
150°C í ca 30 mín.

Skreytt með þeyttum rjóma
og jarðarberjum, best að setja
kökuna saman kvöldið áður
en á að bera fram.

Við skorum á Sif Huld Al-
bertsdóttur og Hákon Her-
mannsson að vera næstu sæl-
kerar vikunnar.

Simbi í djúpum skít
Sveinbjörn Hjálmarsson á Ísa-

firði, eða Simbi í Hafnarbúðinni
eins og hann er gjarnan kallaður,
hefur sankað að sér um þrettán
þúsund fylgjendum á Facebook
síðu sinni sem heitir einfaldlega
Simbi í Hafnarbúðinni. Þar setur
hann inn nýja mynd á hverjum
degi þar sem hann tjáir á mynd-
rænan hátt hin ýmsu orðatiltæki,
orðtök og málshætti. „Ég byrjaði
á þessu í mars og er búinn að
gera rúmlega 240 myndir. Það
eru kannski tíu dagar samtals þar
sem ég hef ekki birt nýja mynd,“
segir Sveinbjörn.

Hann segir þetta uppátæki sitt
upphaflega hafa verið gert í þeim
tilgangi að vekja athygli á Hafn-
arbúðinni þar sem hann vinnur
alla jafna en viðbrögðin hafi verið
slík að hann hafi ákveðið að halda
áfram. Þótt upphaflegur tilgangur
myndanna hafi verið að vekja
athygli á versluninni, sem leiddi
síðan af sér miklar vinsældir
Simba á Facebook, segir hann að
skemmtilegast sé að geta glatt
aðra. „Það er góð tilfinning sem
fylgir því að heyra og lesa athuga-
semdir fólks sem segja jafnvel
að þetta sé lækning við depurð.
Til dæmis kom hérna ein kona í
sumar sem sagðist hafa átt svo-
lítið erfiðan tíma undanfarið og
ég hafi glatt hana óskaplega með
myndunum og þær hafi hjálpað
sér að komast í gegnum þennan
tíma. Knúsaði mig og kyssti. Það
var alveg frábært!“

Eitthvað er myrkrið að stríða
honum um þessar mundir því
hann segir það fari að verða erfið-

ara að ná góðum birtuskilyrðum
við myndatökurnar. „Ég er líka
að vinna allan daginn þannig að
það er komið myrkur þegar ég
losna síðdegis og þá er erfiðara
að taka myndir. Ég þarf að fara
nýta helgarnar meira í þetta. Svo
fer mig að vanta fólk til að fram-
kvæma hugmyndirnar með mér
og props til að nota í myndirnar,“
segir hann. Hann segir að í 90%
tilvika framkvæmi hann hug-
myndirnar að myndunum um leið
og þeim skýtur niður í kollinn.

„Stundum næ ég að eiga mynd-
ir á lager, sem er voðalega gott
því þá þarf ég ekkert að hugsa
þann daginn. Get bara sest niður
við tölvuna og valið eina mynd

og ýtt á „send.“ Þegar ég fæ svo
skyndilega hugmynd og vil fram-
kvæma hana strax þá er ég með
góðan félaga sem vinnur hérna
við hliðina á okkur, Leifur Brem-
nes heitir kauði, hann hefur hjálp-
að mér oft og mörgum sinnum
og það er rosalega gott að geta
kallað í hann í hádeginu til að
aðstoða mig.“

Hann hefur einnig boðið upp á
að vekja athygli á fyrirtækjum
eða félagasamtökum í gegnum
myndirnar sínar. Meðal annars
hefur hann vakið athygli á
hjartalíf.is, vefsíðu sem hefur það
markmið að miðla upplýsingum
til almennings, hjartasjúkra og
aðstandenda þeirra um hin ýmsu

hjartans mál. Annars vegar hefur
hann skellt sér í „hjartaþræð-
ingu“, þó ekki hafi verið um að
ræða raunverulega hjartaþræð-
ingu heldur þræddi hann hjörtu
upp á þráð við stofuborðið heima
hjá sér. Hinsvegar lét hann raka
hjarta á bringuna á sér og birti þá
mynd af sér undir yfirskriftinni
„Afrakstur dagsins hjá Kallinum,
eða öllu heldur af-rakstur.“

Þá eru kennarar farnir að nota
myndirnar við kennslu í íslensku
að sögn Simba og segist hann oft
fá beiðnir frá þeim um að nota
þær, sem sé auðvitað sjálfsagt og
bara skemmtilegt. „Einn kennari
hefur meira að segja sett nokkrar
af þeim saman í rafbók á netinu

sem hann notar svo í kennslunni.
Um daginn kom hérna stelpa frá
Hvolsvelli eða Hellu, man það
ekki alveg, en kennarinn hennar
hafði einmitt notað myndirnar
mínar í kennslu og hún vildi endi-
lega fá mynd af sér með mér!“
segir hann. Þó nokkrir hafa gert
sér far um að koma við í Hafnar-
búðinni á ferð sinni um Ísafjörð,
það er að segja íslenskir ferða-
menn, til að hitta Simba og blaða-
manni þykir því líklegt að versl-
unareigendurnir séu hæstánægðir
með þá miklu athygli sem versl-
unin fær, enda algjörlega ókeypis
auglýsing sem dregur að sér fleiri
viðskiptavini.

– harpa@bb.is

„Kallinn í djúpum skít!“ Mynd: Ágúst Atlason.
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„Alveg ótrúlega stolt af þessu“
Vestfirskir verktakar fengu á

dögunum C - gæðavottun hjá
Samtökum iðnaðarins. Vottunin
staðfestir meðal annars að rekst-
urinn sé í góðum höndum, studd-
ur með öflugu verkbókhaldi,
góðri skipulagningu og með
mikla sérstöðu varðandi áherslur
í öryggis- og heilbrigðismálum.
Guðlaug Aðalrós Sverrisdóttir
gæðastjóri fyrirtækisins segir þau
mjög ánægð með vottunina. „Við
erum bara alveg ótrúlega stolt af
þessu. Í fyrra fengum við D-vott-
un og stefnum í framhaldi af
þessu á B-vottun, ekki spurning.
Í fyrstu þegar við vorum að byrja
á því að fara yfir gæðakerfið hjá
okkur þá voru ekki alveg allir
með, fannst þetta svona heldur
mikið pappírsvesen en núna eru
allir komnir um borð því starfs-
mennirnir hafa séð virkilega
hvaða árangri þetta er að skila,“
segir Guðlaug.

„Þetta er alveg nauðsynlegt til
að ná að halda utan um verkefnin
og verkin og auðveldar okkur
mikið alla vinnu og utanumhald.
Og þetta er líka bara orðið
skemmtilegt. Samskipti við við-
skiptavini verða auðveldari því
við þurfum ekki að eyða tíma í
að leita og leita að einhverju held-

ur getum við gengið beint að því
vísu sem við leitum að. Ég fór
líka að fara á þá staði þar sem við
vorum að vinna til að sjá hvað
mætti betur fara, „af hverju ertu
ekki með hjálm?“ og þá fundu
starfsmennirnir að þetta snerist
ekki bara um skrifstofuna heldur
væri verið að hugsa um þá, öryggi

þeirra og fleira. Verkstjórar og
aðrir yfirmenn eru líka duglegri
að skila inn gögnum því þeir sjá
hversu það auðveldar þeim og
okkur alla vinnu.“

Fyrirtækið dafnað frá stofnun
þess í október 2003 og verkefnin
orðið sífellt fjölbreyttari og um-
fangsmeiri. „Vestfirskir verktak-

ar hafa meðal annars byggt
grunnskóla, breytt gömlu þurrk-
verkunarhúsi í menningarhús,
byggt virkjanir, brýr og ganga-
munna. Helstu verkefnin um
þessar mundir eru bygging tengi-
virkis fyrir Landsnet og bygging
2.300 fermetra hjúkrunarheimilis
fyrir Ísafjarðarbæ. Í upphafi tók

fyrirtækið að innleiða gæðakerfi
að ósk verkkaupa en á því hefur
orðið mikill viðsnúningur. Núna
vinnum við eftir gæðakerfi vegna
þess að það er fyrirtækinu til
mikilla hagsbóta og vinnum eftir
gæðakerfinu burt séð frá því
hvort verkkaupi gerir kröfu um
slíkt eða ekki.“    – harpa@bb.is

Starfsmenn fyrirtækisins ásamt mökum.
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Jólastund
á Sólborg

Jólastund var á leikskólanum
Sólborg á Ísafirði á föstudags-
morgunn. Þá söfnuðust allir
saman fyrir framan Krók, hlust-
uðu á jólasögu og sungu jólalög.
Að sjálfsögðu mættu börnin í sín-
um betri fötum en tóku þó með
aukaföt því þau fóru út í rokið
eftir matinn. Jólasveinarnir létu
sig ekki vanta til að gleðja, nú
eða jafnvel hrekkja börnin aðeins,
og í hádeginu fengu börnin hangi-
kjöt og tilheyrandi meðlæti. Ætli
þetta hafi ekki verið Giljagaur
og Stekkjastaur, enda eru þeir
bræður þeir einu sem komnir
voru til mannabyggða á þessum
tíma aðventunnar en alls eru
bræðurnir þrettán talsins.

Kannski Stekkjastaur hafi
komið í fjárhúsum bænda á leið
sinni til byggða til að hrekkja kind-
urnar enda alræmdur hrekkja-
lómur og Giljagaur hefur eflaust
verið með mjólkurskegg því hann
er þekktur fyrir að kíkja í fjósin
til að reyna að ná sér í mjólk.

Veittu sjálfboðaliðum viðurkenningu
Rauði krossinn á Ísafirði veitti

sjálfboðaliðum viðurkenningu
fyrir vel unnin störf á degi sjálf-
boðaliðans sem haldinn er um
allan heim 5. desember ár hvert.
Sjálfboðaliðarnir vinna ýmis
störf fyrir félagið og að þessu
sinni var fólk sem vinnur í fata-
söfnun sérstaklega heiðrað. Að
sögn Hrefnu Magnúsdóttur for-
manns RKÍ á Ísafirði er fatasöfn-
unin umfangsmikil um allt land
og hver einasta flík og vefnaðar-
vara sem berst til félagsins nýtt í
þágu mannúðar. Sjálfboðaliðarn-
ir vinna meðal annars við að taka
á móti fötum og annarri vefnað-
arvöru sem berst í fatagámana í
Vestrahúsinu á Ísafirði og ýmis
verkefni tengd nytjamarkaði sem

geðræktarmiðstöðin Vesturafl
rekur í verslunarhúsinu á Skeiði.
Allir munir sem berast á nytja-
markaðinn nýtast í starfsemi
Vesturafls og koma margir sjálf-
boðaliðar að þeirri vinnu. „Til
dæmis starfsfólkið í áhaldahúsi
Ísafjarðarbæjar og á Byggðasafn-
inu að ógleymdu starfsfólkinu í
afgreiðslunni á heilsugæslunni.“

„Það er mikilvægt að hafa
hraust fólk á góðum bílum þegar
flutningar fara fram á húsgögnum
upp og niður stigana á markaðin-
um. Svo má nefna verkefnið Föt
sem framlag sem unnið er í Vest-
urafli en þar vinna sjálfboðaliðar
við að sauma, prjóna og pakka
fötum í sérstaka ungbarnapakka
sem fara til Hvíta Rússlands,“

Hrefna segir afar mikil mikilvægt
að hafa nægan fjölda sjálfboða-
liða sem koma að fatasöfnuninni.

„Það eru mörg bretti á mánuði
sem hann Ólafur Jens Guð-
mundsson sjálfboðaliði plastar

og gengur frá. Síðan taka sjálf-
boðaliðarnir hjá Eimskip við og
flytja allt saman á rétta staði.“

Starfsfólk áhaldahúss Ísafjarðarbæjar fékk viðurkenningu á degi sjálfboðaliðans. Mynd: RK.
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Heima að heiman

Hafdís Sunna Her-
mannsdóttir er í dokt-

orsnámi í Danmörku
þar sem hún er að

rannsaka matar-
hönnunarferla með
áherslu á rými í leik-

skólum. Í tengslum við
það er hún gesta-

rannsakandi í hönn-
unardeild Aalto Uni-

versity í Helsinki í hálft
ár. Hún segir okkur frá

stöðum í Finnlandi.

Anton & Anton er matvörubúð sem selur úrvals rétti og hrá-
efni sem er lífrænt ræktað, ferskt og beint frá býli. Við eruð
svo heppin á Ísafirði að eiga marga Tona - Bræðraborg,
Sjávarfang, Tjöruhúsið og fleiri, sem hafa það að aðal-
markmiði að bjóða upp á gæðavöru með sem fæstum
milliliðum.

Hönnunardeild Aalto Háskólans er staðsett í gömlu húsa-
kynnum Arabia keramikverksmiðjunnar, hönnunartáknmynd
Finnlands, og því með mikið sögulegt atvinnu- og menn-
ingargildi. Núna iðar byggingin af sköpunarkrafi eins og
Arabia Ísafjarðar, Edinborgarhúsið.

Ekta gæðasjoppu eins og
Hamraborg leita ég enn að
hér í Helsinki, en það er þó
alltaf ákveðinn Hamrósjarmi
að koma inn í R-kioski, hillurn-
ar fullar af vörum, og þjónust-
an persónuleg.

Það er ekki oft sem maður finnur bakarí sem býður upp á
fjölbreytt og mikið úrval af allskyns góðmeti, sem hefur
handgert yfirbragt, og er fagurlega framsett. Að sjálfsögðu
kemst Kakku & Leipä Keisari ekki með tærnar þar sem
Gamla bakaríið hefur hælana, en nær þó að sefa söknuðinn.

Paloheinä gönguskíðasvæðið liggur örstutt frá bænum og
bíður upp á flottar göngubrautir og mikla náttúrufegurð.
Helsinki er með yfir 600 þúsund íbúa, og Finnar mikil göngu-
skíðaþjóð. Mikið megum við vera stolt og þakklát fyrir Dal-
ina okkar tvo sem uppfylla öll þessi skilyrði.
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Breyttur maður eftir erfiða lífs
Gústaf Gústafsson í Bolungar-

vík hefur að líkindum kynnst
krabbameini betur en flestir aðrir,
fyrst sem barn þegar móðuramma
hans barðist við lungnakrabba,
þá í störfum sínum hjá Krabba-
meinsfélagi Íslands um fimm ára
skeið, og síðan í persónulegu ná-
vígi á nýjan leik en fullorðinn að
þessu sinni. Það var þegar hans
nánustu börðust við þennan vá-
gest á sama tíma fyrir stuttu, bæði
bróðir hans og sonur. Í þeirri
baráttu laut annar í lægra haldi
en hinn hafði sigur. Þann sigur
þakkar Gústaf fremst af öllu for-
varnastarfi og fræðslu eins og
hér kemur fram síðar.

Frá þessari tvíþættu reynslu
sinni af krabbameini greinir
Gústaf í þessu viðtali, auk þess
sem hann segir frá sjálfum sér og
sínu fólki og rekur starfsferilinn
í stórum dráttum. Þar kemur hann
meðal annars inn á svipleg starfs-
lok hjá Markaðsstofu Vestfjarða
í aðdraganda jólanna í fyrra, sem
hann er „ekki alveg sáttur við,“
eins og hann orðar það. „En sumir
sparka í liggjandi menn og aðrir
ekki. Þannig er það bara.“

Þegar leitað var eftir viðtali
við Gústaf varð ekki greitt um
svör í fyrstu. Hann þurfti að hugsa
sig um, hafði lítinn áhuga á því
að vera að flagga sjálfum sér.
En, eins og hann sagði eftir á:
„Það er dálítið erfitt að sam-
þykkja að fara í svona viðtal og
ég hikaði þegar ég var beðinn
um það. En ég starfaði við það í
mörg ár að biðja fólk um að koma
í svona viðtöl. Þess vegna var mjög
erfitt fyrir mig að neita því. Ef
það getur gert einhverjum gagn,
þá getur maður ekki sagt nei.“

Fimm barna faðir
frá Patreksfirði

Gústaf og fjölskylda hans hafa
verið búsett í Bolungarvík frá
því að þau fluttust vestur fyrir
fáeinum árum. Sjálfur er hann
uppalinn á Patreksfirði seinni
hluta æsku sinnar og þar eru for-
eldrar hans búsettir enn í dag,
þau Gústaf Gústafsson aðstoðar-
skólastjóri og Rannveig Haralds-
dóttir kennari. Þeir voru þrír
bræðurnir, Haraldur, Gústaf og
Ófeigur, sem laut í lægra haldi
fyrir krabbameininu fyrir rúmu
ári eftir mjög erfiða baráttu.

Eiginkona Gústafs er Sigrún
Bragadóttir viðskiptafræðingur,
sem starfar hjá Endurskoðun
Vestfjarða, ýmist á Ísafirði og í
Bolungarvík, og eiga þau fimm
börn. Elstur er Hilmar, nítján ára.
Hann er að klára tölvunarfræði í
Tækniskólanum núna í desember
og síðan er hann á leiðinni til
Bandaríkjanna og Ástralíu að

skoða heiminn. Næstur er Sig-
mundur Bragi, sautján ára, sem
er í Menntaskólanum á Ísafirði. Í
miðjum hópnum er Soffía, sextán
ára, sem er í skóla í Bandaríkjun-
um. Næstyngstur er Gústaf Már,
átta ára, og yngst systkinanna er
María Dís, sex ára. „Þannig eru
þrjú börn á heimilinu eins og er,“
segir Gústaf. „Þau eru frá því að
vera þrjú hér heima og upp í
fimm, eftir árstíðum og hvar í
heiminum fólk er statt.“

Gústaf er fæddur í Reykjavík
árið 1973 og stendur því á fer-
tugu. „Þar átti ég heima fyrstu
æviárin en síðan fluttu foreldrar
mínir á Patreksfjörð, þaðan sem
pabbi er ættaður að hluta, og þar
er ég alinn upp seinni ár æsk-
unnar.“

Ásdís Helgadóttir, amma Gúst-
afs í föðurætt, fæddist á Patreks-
firði, en afi hans í föðurætt, Gúst-
af Ófeigsson, fæddist á Suðureyri
við Súgandafjörð en var tengdur
Biskupstungunum. „Í móðurætt-
ina er ég ættaður af Suðvestur-
horninu og að norðan. Afi minn,
Haraldur Ágústsson húsasmíða-
meistari, fæddist í Reykjavík, og
Sigríður Dagmar Jónsdóttir amma
mín var úr Svarfaðardalnum. Hún
lést úr krabbameini þegar ég var
barn. Þetta er nokkurn veginn
svona, en ég er ekki orðinn nógu
gamall ennþá til að hafa áhuga á
ættfræði!“ segir Gústaf, en eins
og svo margir þekkja vaknar
áhuginn á þeim efnum iðulega
ekki fyrr en aldurinn færist yfir.
„Já, fólk segir að það breytist
nokkuð mikið.“

Á sínum tíma nam Gústaf for-
ritun og kerfisfræði. „Ég byrjaði
minn starfsferil á þeim vettvangi,
vann við tölvur og forritun fram-
an af en sneri mér svo að mark-
aðsmálum. Það gerði ég stuttu
fyrir aldamótin þegar ég varð
framkvæmdastjóri hjá hugbúnað-
arfyrirtæki. Þá féllu jafnframt
markaðsmálin í mínar hendur og
ég nam markaðsmál ásamt öðru í
framhaldi af því.“

Árin fimm hjá
Krabbameinsfélaginu

„Árið 2005 kynnist ég síðan
Krabbameinsfélagi Íslands, hef
þar störf sem markaðs- og fjár-
öflunarstjóri og starfaði við það
fram undir haustið 2010. Sem
barn upplifði ég veikindi og svo
fráfall móðurömmu minnar vegna
lungnakrabba og það hafði áhrif
á ákvörðun mína um að hefja
störf hjá félaginu. Á þessu tíma-
bili kynntist ég flestum hliðum
krabbameins og byggði upp verk-
efni eins og Bleiku slaufuna hér
á Íslandi og Karlmenn og krabba-
mein eða Mottumars og ýmis

fleiri. Það eru náttúrlega mjög
margir sem koma að starfsemi
Krabbameinsfélags Íslands. Þetta
eru stór regnhlífarsamtök og yfir
þrjátíu aðildarfélög um allt land,
þannig að maður flækist í þessu
á allan hátt. Og auðvitað kynntist
ég fólki sem kom til okkar, bæði
fólki sem læknaðist og náði sér
og svo fólki sem féll síðan frá af
völdum sjúkdómsins. Að auki
þá greinist bróðir minn á þessum
tíma og það hafði áhrif á viðhorf
mitt til þessara mála. Það var
mikil lífsreynsla og ómetanlegt
að fá að starfa með þessu félagi í
þennan tíma,“ segir hann.

„Það var mjög mikið að gerast
hjá Krabbameinsfélaginu á þess-
um árum. Þetta voru gríðarlega
spennandi tímar en jafnframt erf-
iðir. Sem dæmi má nefna, að
þegar ég tek við er innkoman af
verkefninu Bleika slaufan, sem
er mjög þekkt í dag, 1,4 milljónir
króna yfir árið. Þegar ég fór frá
Krabbameinsfélaginu 2010 var
búið að meira en fertugfalda velt-
una á Bleiku slaufunni. Svo kom
ég á verkefninu Mottumars, var
upphafsmaður að því og stýrði
því fyrstu þrjú árin. Þetta er
þannig félag að krónunni er velt
nokkrum sinnum og farið mjög
sparlega með fjármuni. Þess
vegna var maður í verkum af
öllu tagi, alveg frá því að hanna
bæklinga og bleik ljós á leigubíla
yfir í það að stýra stórum fjáröfl-
unarverkefnum, viðburðum og
markaðssamskiptum. Þetta var
því mjög fjölbreytt starf, fáir
starfsmenn og mikið að gera,“
segir Gústaf.

„Þetta var alveg ómetanleg
reynsla fyrir mig og varð til þess,
að bæði kynntist maður betur
þessum sjúkdómi sem krabba-
mein er og hinum mörgu tegund-
um þess, og líka því óeigingjarna
starfi sem er unnið hjá þessu fé-
lagi, bæði hjá sjálfboðaliðum og
starfsmönnum.“

Markaðsstofa Vest-
fjarða og uppsögnin

„Síðan gerist það sumarið
2010, að mér er boðið að sækja
um starf hér fyrir vestan sem
forstöðumaður Markaðsstofu
Vestfjarða. Ég fékk erindi þess
efnis að fólk hér fyrir vestan hefði
áhuga á að ég sækti um þetta
starf, sem þá var laust. Forveri
minn í því starfi, Jón Páll Hreins-
son, hafði sagt upp. Ég skoða
þetta, tala við stjórn félagsins og
ákveð að slá til og skipta um
starfsvettvang og taka við sem
forstöðumaður Markaðsstofunn-
ar og flyt hingað vestur í Bolung-
arvík í ágúst. Ég leit á þetta á
svipaðan hátt og starfið hjá

Krabbameinsfélaginu, ég leit á
þetta sem samfélagsverkefni.

Á þeim tíma var kona mín í
mastersnámi í fjármálastjórnun
fyrirtækja í Háskóla Íslands og
fyrsta veturinn var ég þess vegna
einn hérna með börnin en hún
var helgarmamma þegar tækifæri
gáfust. Þetta var erfiður vetur,
mikið að gera í nýju starfi á nýjum
stað og sinna heimilinu og börn-
unum og allt það, en engu að
síður var þetta gefandi.

Þessu starfi sinnti ég fram í
ágúst í fyrra eða í tvö ár. Þá
óskaði ég eftir launalausu leyfi
vegna þess að eitt af börnunum
okkar veiktist af krabbameini og
var mér sagt upp á meðan ég var
í leyfinu. Þannig endaði starfs-
ferill minn hjá Markaðsstofu
Vestfjarða. Mér var sagt upp í
desember og óskað eftir að ég
ynni ekki uppsagnarfrestinn.“

Á raddblæ Gústafs þegar hann
segir þetta má einhvern veginn
greina beiskju varðandi þessi
starfslok og hann er spurður beint
hvort svo sé. „Kannski væri mað-
ur nú aldrei sáttur við að vera
sagt upp. En, nei, ég er kannski
ekki alveg nógu sáttur við hvernig
þetta starf þróaðist eða hvernig
stjórn Fjórðungssambands Vest-
firðinga hagaði sér í málinu. Per-
sónulega tel ég að góður árangur
hafi náðst í störfum Markaðsstofu
Vestfjarða og tölurnar sýna það
þrátt fyrir að starfsumhverfið hafi
verið erfitt. Það var mikið um
breytingar og allan tímann sem
ég starfaði þar var rætt um
sameiningu og uppstokkun stoð-
kerfisins á Vestfjörðum. Þó svo
að því hafi alltaf verið haldið
fram að engum yrði sagt upp, þá
reyndist það auðvitað bara vit-
leysa eins og margt annað. Þetta
mál var illa ígrundað frá upphafi
til enda.

Það myndaðist gott vinnusam-
band milli mín og Ferðamála-
samtaka Vestfjarða, sem mér
þótti mjög vænt um. Hefði ég
vitað það sem ég veit í dag um
þetta umhverfi hefði ég hagað
málum á annan hátt. Ég held að
ég sé nú ekki alveg sáttur, en ég
er prinsipmaður og á það til að
vera hreinskilinn og það er kann-
ski ekki alltaf vinsælt.

Markmiðið hjá mér á þessum
tíma í fyrrahaust var að einbeita
mér að málefnum fjölskyldunnar
og þeim erfiðu verkefnum sem
þar voru, og ég sé sko ekki eftir
því. Ég ýtti þess vegna málefnum
Markaðsstofu Vestfjarða til hlið-
ar. En sumir sparka í liggjandi menn
og aðrir ekki. Þannig er það bara.“

Sjálfstætt starfandi
markaðsráðgjafi

En hvað fæst Gústaf við um
þessar mundir? „Í dag starfa ég
sjálfstætt og hef í sjálfu sér nóg
að gera. Það er annað hvort það
eða þá að flytja aftur suður á
bóginn. Aðallega er ég að fást
við rannsóknir og verkefni í
tengslum við markaðsmál. Kann-
ski mætti líka nefna að ég sá um
viðburði fyrir Bolungarvíkur-
kaupstað í sumar. En það var nú
raunar frekar þegnskylda held ég
en nokkuð annað, og mjög
ánægjuleg vinna, enda er gott
fólk í Bolungarvík.

Ég hef verið mikið í viðburða-
stjórnun, starfaði við það á sínum
tíma þegar ég var sölu- og mark-
aðsstjóri stærsta viðburðafyrir-
tækis á Íslandi. Það er í rauninni
þannig sem ég kynnist Krabba-
meinsfélagi Íslands. Guðrún
Agnarsdóttir læknir, sem þá var
forstjóri þess, tók þátt í sýningu
hjá okkur með aðild félagsins. Í
framhaldi af því spurði hún hvort
ég hefði áhuga á því að starfa
fyrir félagið. Viðburðir hafa verið
afdrifaríkir í mínu lífi, en það er
önnur saga.

Núna er ég sem sagt sjálfstætt
starfandi ráðgjafi á sviði mark-
aðsmála og sinni verkefnum fyrir
sveitarfélög, stofnanir, félög og
fyrirtæki. Ég er líka að bæta við
mig í námi, er að taka gráðu í
heimspeki, hagfræði og stjórn-
málafræði við Háskólann á Bif-
röst, þannig að það er alltaf nóg
að gera.“

Upphaf krabbameinssögu
hinna nánustu

„Eiginlega má segja að þetta
hafi allt saman byrjað 17. júní
2008,“ segir Gústaf þegar talinu
er vikið að baráttu hans nánustu
við krabbamein. „Þá vorum við
fjölskyldan ásamt tengdaforeldr-
um mínum stödd úti í Þýskalandi,
vorum að skoða Svartaskóg, og
þá fæ ég símtal frá móður minni.
Hún er að láta mig vita að Ófeigur
yngri bróðir minn hafi greinst
með krabbamein. Hann var síðan
í þeirri baráttu í rúm fjögur ár,
baráttu sem gekk upp og ofan.

Læknar héldu á tímabili að bú-
ið væri að komast fyrir þetta. En
eins og oft er með svona veikindi,
þetta er langhlaup. Líkaminn er
flókið fyrirbæri og krabbameinið
líka. Hann er sem sagt að berjast
í þessu í fjögur ár og á síðasta ári
fer að draga til tíðinda í þeirri
baráttu.

Á þessum tíma veikist vinur
minn líka af krabbameini, Jökull
Kristjánsson á Reykhólum, Hann
var frá Patreksfirði eins og ég.
Við vorum mjög góðir félagar,
kynntumst vel við beitningu, og
það atvikaðist þannig að við störf-
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uðum svo að því í tvö sumur að
gera golfvöllinn inni í botni á
Patreksfirði. Eftir það spiluðum
við mikið golf saman og nánast
sleitulaust í 15 ár. Ferðuðumst
um allt landið, til Spánar og meira
að segja til Tyrklands.

Jökull var afskaplega góður
maður. Ég á góðar minningar
heiman frá Erlu Hafliðadóttur
móður hans. Þar lék ég mér með
Kristjáni Rafni Erlendssyni jafn-
aldra mínum, sonarsyni hennar.
Hann dó í flugslysi rúmlega tví-
tugur. Við vorum miklir félagar.
Við fórum iðulega í leiðangra í
kjallarann á gistihúsi Erlu og stál-
um ís úr frystinum hjá henni enda
báðir sælkerar. Erla átti alltaf
nógan ís. Það eru góðar minning-
ar þaðan.

Jökull heitinn andaðist í fyrra-
vor og það markaði eiginlega
hvernig árið 2012 þróaðist hjá
mér. Um það leyti fór sonur okk-
ar, sem þá var fimmtán ára, að
kvarta yfir eymslum í eista. Það
er nú kannski einkennilegt að
segja frá þessu, en það var dreift
bæklingi í grunnskólanum hérna
í Bolungarvík frá Krabbameins-
félagi Íslands, sem sneri að þess-
um málum. Hann var að lesa
bæklinginn og kemur svo með
hann til okkar og var eitthvað að
spyrja okkur út í þetta, enda
mundi hann vel eftir starfi mínu
hjá félaginu. Hann ákvað að
þreifa á eistunum á sér, sem varð
til þess að honum fannst annað
þeirra eitthvað skrítið, og hann
hafði það mikið hugrekki fimm-
tán ára unglingurinn að láta okkur
vita.“

Barist á tvennum vígstöðvum
„Síðan fer hann til læknis á

Ísafirði, sem hafði nú ekki mikla
trú á að það væri eitthvað í gangi.
Engu að síður er hann sendur
suður og það kemur í ljós að
þarna er eitthvað skrítið. Það er
ákveðið að skoða þetta betur og
það endar með því að hann grein-
ist með illkynja vöðvakrabba-
mein. Meinið er fjarlægt með
skurðaðgerð og síðan tók við
ströng lyfjameðferð í sex mánuði.

Á þessum tímapunkti eru veik-
indi bróður míns að verða mjög
alvarleg og einsýnt hvert stefndi.
Þarna var stutt síðan ég kvaddi
mjög góðan vin, bróður mínum
hrakar mjög mikið og svo greinist
strákurinn okkar líka. Þetta hvert
og eitt hefði svo sem verið alveg
nóg, en þegar þetta allt kom sam-
an, þá myndaðist bara mikið
krísuástand í fjölskyldunni. Eig-
inlega má segja að fólk hafi feng-
ið ákveðið taugaáfall. Það varð
til þess að ég óskaði eftir leyfi frá
störfum til að sinna þessum mál-
um. Ég fór alfarið í það að sinna
fjölskyldunni. Sem dæmi, þá
missti konan mín sjónina á öðru
auga vegna áfallsins.

Þetta var mjög erfiður tími,
virkilega erfiður. Á tímabili var
ég að ganga á milli Barnaspítala
Hringsins og deildarinnar þar

sem bróðir minn var og fylgjast
með honum deyja á meðan maður
vissi ekki hvað yrði um strákinn.
Já, þetta var mjög erfiður tími og
ég held að ég hafi nánast ekkert
sofið í nokkrar vikur.“

Lyfjameðferðin sem strákur-
inn fór í var frekar ströng. Hann
greindist með erfitt krabbamein.
Ef svona vöðvakrabbamein nær
sér á strik er það mjög illkynja
og hraðvaxandi, þannig að lyfja-
meðferðin var eftir því. Sem betur
fer tókst hún frábærlega og hann
er algerlega laus við meinið í
dag. Ég var nú eitthvað að grínast
með það að ég ætti líklega flestar
nætur á spítala þetta árið án þess
að hafa verið lagður inn.“

Ófeigur bróðir Gústafs dó fyrir
rúmu ári, þrjátíu og tveggja ára
gamall. „Þetta var mjög erfitt,
hann lét eftir sig tvær ungar stelp-
ur, og allt í kringum það var
gríðarlega erfitt. Þetta tók langan
tíma og var mikið stríð, eins og
kannski vill verða þegar fólk er
ekki tilbúið að fara.“

Breyttur maður
„Ég held að þetta tímabil hafi

að mörgu leyti breytt mér, þessar
vikur þegar maður var með strák-
inn sinn á einni deild og horfði á
litla bróður sinn fara á annarri.
Að horfa á angist foreldra sinna
og geta ekkert annað en reynt að
vera til staðar og bægja frá sér
hugsunum um veikindi eigin
barns. Þetta er erfiðasta lífsreyn-
sla sem ég hef upplifað. Þó að ég
margfaldaði allt annað, þá held
ég að það kæmist ekki neitt ná-
lægt því.“

Eftir nokkra þögn heldur Gúst-
af áfram: „Já, það fór eins og það
fór, hann bróðir minn kvaddi
okkur þarna. Ég er þakklátur fyrir
að hafa fengið að vera hjá honum
þar til yfir lauk. En stríðið hélt
áfram á öðrum vígstöðvum og
við þurftum auðvitað að sinna
því. Lyfjagjöfin hjá stráknum var
þannig að þetta var á viku fresti
og þess vegna vorum við í bænum
meira og minna fram að jólum.
Síðan lýkur þessu núna í apríl-
maí þegar það kemur í ljós að
hann er algerlega laus við krabba-
meinið. Það var mikill sigur, en
stuttu seinna greinist Haraldur
eldri bróðir minn með sjálfsof-
næmi. Eins skringilegt og það nú
er, þá fór hann á krabbameinslyf.
Sjálfsofnæmi er ólæknandi sjúk-
dómur sem hann er að glíma við.
Það er mikið um krabbameinslyf
í fjölskyldunni þessi árin.“

Fékk allt til baka
„Það sem ég tel að hafi bjargað

lífi stráksins okkar eru forvarnir
Krabbameinsfélags Íslands, rétt
viðbrögð þeirra lækna sem við
leituðum til og svo auðvitað frá-
bært starfsfólk Barnaspítala
Hringsins. Ég held að það sé
alveg ljóst. Ef þessum bæklingi
hefði ekki verið dreift í skólanum
í Bolungarvík, þá held ég að hann
hefði ekki greinst með þetta

krabbamein svona snemma, og
þá hefði það verið komið út í
líkamann. Það hefði breytt stöð-
unni hjá honum gersamlega.

Krabbameinin eru misjöfn og
þetta var slæmt. Þetta var ekki
eistnakrabbamein, vöðvakrabba-
meinið er miklu sjaldgæfara og
miklu erfiðara að eiga við ef það
dreifir sér, en tiltölulega góðar
líkur á lækningu ef hægt er að
fjarlægja það á meðan það er
staðbundið. En ef það fer út í
líkamann af því að það fær að
vera óáreitt, þá er staðan allt önn-
ur og miklu verri.

Í mínum huga fékk ég allt
margfaldlega til baka sem ég
gerði hjá Krabbameinsfélaginu.
Ég lagði mjög mikið í mína vinnu
þar og reyndi að gera eins vel og
ég gat. Það kom allt til baka til

mín þegar þetta atvikast svona.
Líka af því að maður barðist mik-
ið fyrir því sjálfur að farið yrði af
stað með forvarnir hjá körlum.
Mottumars var átak sem var ekk-
ert sjálfgefið að yrði framkvæmt.

Núna hef ég reynt það persónu-
lega hversu gríðarlega mikils
virði það er að hafa félag eins og
Krabbameinsfélag Íslands og
önnur sambærileg mannúðar- og
líknarfélög. Þau gera þessu þjóð-
félagi ómetanlegt gagn. Sérstak-
lega langar mig svo að þakka
Styrktarfélagi krabbameins-
sjúkra barna,“ segir Gústaf.

Besta sjúkratryggingin
„Besta sjúkratryggingin sem

þú færð er að fylgjast sjálfur með
eigin líkama og þekkja helstu
einkenni sjúkdóma á borð við

krabbamein. Vera meðvitaður,
vegna þess að í flestum tilfellum
lætur líkaminn þig vita með ein-
hverjum hætti. Ef þú þekkir ein-
kennin og fylgist með líkama þín-
um, þá er það mjög góð sjúkra-
trygging. Ég hef sjálfur hitt marga
karlmenn sem brugðust við áreit-
inu vegna Mottumars og greind-
ust í framhaldinu með mein mun
fyrr en annars hefði verið. Ef
einkenni vara lengur en þrjár vik-
ur, þá ber að láta athuga það.

Ég hef óskaplega mikla trú á
forvörnum. Ég held að við mynd-
um leysa mörg vandamál og
spara samfélaginu ómælda fjár-
muni, fyrir utan það að bæta lífs-
gæði og bjarga mannslífum, ef
við myndum sinna þeim betur,“
segir Gústaf Gústafsson.

– Hlynur Þór Magnússon.
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Hér á ég heima!
Anna Gunnlaugsdóttir er Ey-

firðingur að uppruna, fædd á
Brattavöllum á Árskógsströnd,
en hefur búið á Ísafirði frá því
hún var rétt að fylla átján árin
haustið 1964. Þá kom hún til að
stunda nám í Húsmæðraskólan-
um Ósk, kynnist eiginmannsefni
sínu Ólafi Njáli Guðmundssyni
og hér er hún enn, fjórum börn-
um, tólf barnabörnum og einu
langömmubarni seinna. Blaða-
maður kíkti í heimsókn til hennar
á Urðarveginn og þegar hann
gengur í flughálku frá bílastæð-
inu og upp að húsinu kemur
yngsta barnabarn hennar skopp-
andi út eftir að hafa verið inni í
hlýjunni hjá ömmu.

Þegar inn er komið skenkir hún
kaffi og dregur fram nokkra
súkkulaðimola og vandræðast
yfir því að hún skilji ekki af
hverju við viljum fá hana í viðtal,
hún hafi ekkert merkilegt að
segja. Annað kemur auðvitað á
daginn og blaðamaður fær að
heyra af uppvextinum í Eyjafirð-
inum, vetrinum í Húsmæðraskól-
anum, tilhugalífinu, fólkinu í
hennar lífi sem var tekið svo ungt
og án fyrirvara, þar með talinn
eiginmaður hennar sem fórst að-
eins 42 ára gamall, hún segir frá
jólum æskunnar og lífinu á Ísa-
firði til dagsins í dag.

Missti móður sína
aðeins fimm ára

Foreldrar hennar voru Frey-
gerður Guðbrandsdóttir ljósmóð-
ir og Gunnlaugur Sigurðsson út-
vegsbóndi. Þau áttu sex börn á
sautján árum og er Anna yngst í
systkinahópnum. Bæði Anton
yngsti bróðir hennar og Sigurður
sá elsti létust úr krabbameini
langt fyrir aldur fram. Hún á síðan
einn bróður í Hafnarfirði og tvær
systur sem búa báðar fyrir norð-
an.

„Mamma dó úr krabbameini
þegar ég var bara sex ára gömul.
Ég man nú ekki mikið eftir henni,
hún var svo mikið í burtu á
sjúkrahúsi undir það síðasta. En
ég man svona eitt og eitt, til
dæmis einhvern tímann rétt fyrir
ein jólin kom pabbi með hana
heim á snjóbíl vegna mikillar
ófærðar og svo man ég eftir því
þegar hún deyr. Það var 1953 í
ágúst að mig minnir, árið sem
Svenni bróðir fermist. Við vorum
þá þrjú sem vorum á og undir
fermingaraldri.

Ég man hins vegar meira eftir
föðurömmu minni, sem bjó á

heimilinu hjá okkur, en hún hafði
dáið fyrr þetta sama ár. Ég man
að ég fór inn til hennar á hverjum
morgni þegar ég vaknaði, ég var
held ég í dálitlu uppáhaldi hjá
henni. Hún tók í nefið og tóbaks-
dollan hennar var bara dropaglas
og hún átti líka alltaf kamfóru.
Það er dálítið sérstök lykt af
kamfórunni og ég get enn þann
dag í dag fundið hana ef ég ætla
mér, lyktina af kamfórunni og
tóbakinu. Ég man líka að ég var
stundum að færa henni harðfisk
og hangiflot, storkið hangiflot
ofan á harðfiskinn,“ segir Anna
og hlær að skelfingarsvip blaða-
manns.

Rjúpur í skiptum fyrir
Valash og epli um jólin

Eins og áður segir var Gunn-
laugur faðir Önnu útvegsbóndi
en það þýddi að hann bæði reri
til fiskjar og var með sauðfjár-
og kúabú sem elsti bróðir hennar
stjórnaði. „Pabbi kom bara heim
endrum og eins, á milli þess sem
hann reri frá Litla-Árskógssandi
á sínum eigin báti. Það má eigin-
lega segja að hann hafi verið
meira svona eins og gestur þegar
hann kom heim. Hann var líka
frekar dulur maður og átti örugg-
lega ofboðslega erfitt eftir að
mamma dó. En hann var góður
maður og reglusamur og okkur
skorti aldrei neitt, en við gerðum
heldur ekki miklar kröfur. Pabbi
dró björg í bú, ætli það væri ekki
kallað sjálfbær búskapur í dag,
því nánast allt sem lenti á okkar
diskum kom frá pabba. Við áttum
alltaf í soðið, nóg af fiski, hnísu,
svartfugli og mjólk, til dæmis.

Svo er gaman að segja frá því
að þegar ég var krakki, þá gengu
Siggi bróðir og pabbi mikið til
rjúpna. Fóru kannski snemma að
morgni og maður beið spenntur
eftir því að þeir kæmu heim eftir
myrkur, báðir klyfjaðir af rjúp-
um. En þær væru sko ekki borð-
aðar heima, aldeilis ekki. Pabbi
fór með þær fyrir jólin inn í kaup-
félag og lagði fenginn þar inn og
kom svo heim með eplakassa,
Valash (appelsín), sveskjur, rús-
ínur, hveiti, sykur, matarkex, eig-
inlega svona lúxusvörur. Þetta
var agalega flott þegar hann kom
með til baka allt þetta, ég tengi
þessar vörur enn í dag við jólin.
Mér finnst líka alveg dásamlegt
að hugsa til þess að þarna skuli
þessir menn hafa gert þetta bara
til þess að geta gert okkur glaðan
dag yfir jólin, þetta var eins og
gull. Mann langaði svo að opna
Valashflöskuna, vissi samt að það
mátti ekki, en laumaðist stund-
um niður og lyktaði upp úr epla-

kassanum í geymslunni. Það var
svo gaman að vita af þessu öllu
þarna þó maður mætti ekki snerta
það.

Það sem ég minnist líka úr
æsku og er svolítið skemmtilegt,
er að pabbi fór ævinlega dálítið
seint að þrífa niður í kjallara á
aðfangadag. Það var kjallari undir
öllu húsinu sem þurfti að sópa
hátt og lágt. Manni fannst alveg
hræðilegt þegar pabbi var að fara
að sópa kannski klukkan þrjú og
ætlaði aldrei að verða búinn til
að fara upp og í sparifötin. Hræði-
lega löng bið, spenningurinn hjá
okkur krökkunum var alveg
svakalegur! Bíða eftir hangikjöt-
inu, bíða og bíða og bíða. Þetta
er dálítið dásamlegt. Þetta var
bara pabbi og var bara venja, og
alltaf hangikjöt á aðfangadag og
jóladag, og fleiri hundruð kökur
af laufabrauði bakaðar fyrir jól-
in.“

Ung kaupakona gekk
systkinunum í móðurstað
Eftir að mamma Önnu lést réð

faðir hennar að minnsta kosti
tvær ráðskonur til heimilisins
næstu tvö árin og segir Anna það
mikla lukku að þau systkinin hafi
fengið að alast upp saman en
ekki verið send sitt í hvora áttina
í fóstur. „Við þurftum aldrei að
fara og það var eiginlega bara
dásamlegt. Systur mínar voru þá
báðar búnar að stofna sitt heimili,
Lauga að Krossum á Árskógs-
strönd og Kristín á Akureyri.

Síðan kemur ung kaupakona
heim, Soffía Heiðveig Friðriks-
dóttir, og Siggi bróðir var ekki
lengi að krækja í hana,“ segir
hún og hlær. „Hún gekk okkur
auðvitað má segja í móðurstað.
Hún og Siggi gifta sig svo 1956
og eignast fyrsta barnið sama ár.
Þú getur ímyndað þér hvað það
hefur verið mikið fyrir unga
stúlku að raunverulega taka að
sér þrjá krakka innan við ferm-
ingu, það er ekkert lítið!“

Anna elst upp í sveitinni, gekk
í Árskógsskóla frá níu ára aldri
og var þá viku í skólanum og
viku heima til skiptis. „Við löbb-
uðum þá í skólann, kannski 5
kílómetra leið, þannig að þetta
var heillangur gangur. Þegar ég
var búin með skyldunámið fór
ég inn á Akureyri að vinna, þá
um sextán ára, og vann í ullar-
verksmiðjunni Gefjun á daginn
og fór svo á kvöldin og vann í
Heklu sem var prjónaverksmiðja.
Síðan kem ég hingað vestur í
Húsmæðraskólann 1964.“

Minnist Húsmæðraskólans
með þökk og hlýju

Anna byrjaði þá um haustið í
Húsmæðraskólanum Ósk á Ísa-
firði og bjó á heimavist skólans.
Hún minnist þessa vetrar með
miklu þakklæti og hlýju og það
lifnar yfir henni allri þegar hún
segir sögur úr skólanum. „Þetta
var heilmikið fjör, enda 42 stelpur
og allar á aldrinum 18-20 ára, þú
getur rétt ímyndað þér! Og allar
að skottast með hinum og þessum
strákum og allt sem því fylgir,“
segir hún og hlær.

„Þessi vetur var hrein dásemd,
það var svo gaman. Og fyrir mig,
svona sem sveitastelpu sem hafði
aldrei raunverulega verið neitt,
hvað á ég að segja, aldrei verið
að skemmta sér, var þetta mikið
upplifelsi að koma hér í þennan
bæ, með öllum þessum stelpum
og öllum þessum strákum og öllu
því lífi sem því fylgdi, allt þetta
fjör. Þótt við mættum ekki vera
úti á kvöldin nema á laugardög-
um og sunnudögum til miðnættis
og fengjum útivist á milli fimm
og sex virka daga, þá komum við
inn og svo var kominn kvöld-
matur og handavinna eftir það,
þá var alltaf glens og gaman, það
var verið að tala um hinn strákinn
og þennan strákinn, bara alveg
eins og í dag. Ójá, og strákarnir
stálust inn og stelpurnar stálust
út. En ég var svo mikill hugleys-
ingi að ég þorði aldrei að gera
það,“ segir hún og flissar.

„Ég er ekkert viss um heldur
að mig hafi yfirleitt langað til
þess, því ég var svo sátt við þetta
öryggi sem ég fann. Þarna komstu
og hafðir allt til alls, þurftir ekki
að hafa áhyggjur af neinu, bara
mættir í þína tíma og vannst þitt
verk vel, gerðir allt sem þú áttir
að gera, þannig að ég held mig
hafi ekkert langað til þess að
brjóta skólareglur. Ég braut
reyndar einu sinni reglur og mér
þótti það alveg grábölvað!“ segir
hún alvarleg en úr augunum skín
kímni.

„Þorbjörg [Bjarnadóttir skóla-
stýra] var yndisleg kona og við
lærðum svo mikið af þessum
góðu konum sem voru þarna, Þor-
björgu, Hjördísi Hjörleifs og
Rannveigu Hjalta og fleirum.
Þorbjörg hafði margar reglur og
við máttum til dæmis ekki ganga
í fötum af hver annarri og við
máttum alls ekki vera með tyggjó
inni og svona eitthvað fleira.
Nema hvað, einu sinni kem ég
arkandi eftir ganginum og voða
gaman hjá mér, með tyggjó og
sprengi kúlur alveg eins og úr
hríðskotabyssu. Kemur ekki Þor-
björg: „Anna mín! Hvað ert þú
að gera?“ Ég hugsa að ég gleymi
því aldrei! Og ég þurfti að setja

kross upp á töfluna, þar var svona
blað þar sem merkt var inn á ef
maður braut reglurnar, þannig að
ég fékk strik í kladdann. Mikið
rosalega skammaðist ég mín!
Þetta var svo týpískt fyrir mig, í
mínum eigin heimi, sprengjandi
kúlur með tyggjóinu mínu. Sérðu
mig ekki í anda?“

Hún telur að þær hafi allar haft
gott af aganum sem haldið var
uppi í skólanum. Þær máttu ein-
ungis vera úti í klukkutíma á dag
og þetta hafi í raun verið vinna
frá klukkan átta á morgnana til
hálf tíu á kvöldin. „Við vorum
bara lúnar, það var skóli allan
daginn, bæði verklegt og bóklegt.
Við máttum vera úti til tólf á
laugardögum og hálf tólf á sunnu-
dögum og svo var haldið ball
einu sinni í mánuði til klukkan
tvö og vanalega vorum við svo
þreyttar að við vorum bara fegnar
að komast heim. Ég minnist
þessarar skólaveru minnar alveg
með einstöku þakklæti fyrir þá
innsýn í lífið sem Þorbjörg gaf
okkur, að þurfa að taka tillit til
hinna sem voru þarna, hafa þenn-
an aga, og já, öryggið var mikið.
Það var haldið vel utan um okkur,
þetta var æðislegt, bara eitt orð
yfir það, og ég bý endalaust að
því.“

Töffarar á Moskvítum
Fljótlega eftir að Anna kemur

til Ísafjarðar kynnist hún Óla sín-
um. Hún hafði þó vitað af honum
áður en hún kom því Hákon bróð-
ir hans var giftur frænku hennar.
„Svo var það fyrsta vetrardag að
haldið var ball í Alþýðuhúsinu.
Þá komu þessir gaurar þarna sem
voru nú dálitlir töffarar, áttu
Moskvítbíla sem eru rússneskir
og voru aðalmálið í þá daga. Nú
jæja, ég fer eitthvað að tala við
þennan strák og eitthvað svona
bara eins og gengur.

Áður en við vissum af var bara
orðið úr þessu par, bara allt í einu
orðin par og þannig bara var það.
Það er eiginlega ekki hægt að
útskýra það neitt öðruvísi,“ segir
hún.

Stundum er amma bara best
Anna og Óli gifta sig haustið

1965, ári eftir að hún kom vestur,
og fyrsta barnið fæddist vorið
1966. „Við eignuðumst fjögur
börn sem öll eru búsett hér á Ísa-
firði í dag og nú eru komin tólf
barnabörn og eitt barnabarna-
barn,“ segir hún og ljómar öll af
stolti. „Ég er rosalega heppin með
að börnin mín eru öll hér, og
meðan þau eru með vinnu hér, þá
heyrist mér ekki vera neitt farar-
snið á þeim. Ég veit eiginlega
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ekki hvað ég á að segja, mér
finnst það náttúrulega bara for-
réttindi að hafa þau öll hér og
ekki síður að ég hef átt gott sam-
band við öll barnabörnin líka,
alveg einstaklega góð samskipti.
Þau eru nú ekki öll hér ennþá,
þau fimm elstu eru flogin úr
hreiðrinu og úr bænum, en ég
tala mikið við þau í síma og í
gegnum gegnum tölvupósta og
Facebook og svona. Það er svo
gott fyrir mig og heldur mér gang-
andi. Og ég held að það sé svolítið
gott fyrir þau líka að geta talað
við kellinguna, stundum er amma
bara best,“ segir hún.

Inn á milli þess sem Anna eign-
ast börnin vann hún á hinum
ýmsu stöðum, meðal annars á
vefstofu Guðrúnar Vigfúsdóttur,
þar sem líkamsræktarstöðin
Stúdíó Dan er núna. Þá vann hún
í frystihúsinu og svo í skóbúð
Leós. „Það var dásemdin ein að
vinna þar. Ég vann þar með Ás-
laugu Þorleifsdóttur, Gústa Leós
og Kristjáni bróður hans. Þetta
var svo gaman, og Guð hvað
mann langaði að kaupa alla
skóna! En maður nú lét duga að
máta þá. Síðan vann ég í frysti-
húsinu um tíma, þá í Björnsbúð í
mörg ár og fer svo þaðan yfir á
sýsluskrifstofuna 1990 þar sem
ég er enn í dag.“

Dóri ÍS 213 ferst með
tveimur mönnum

Margan setti hljóðan að kveldi
14. febrúar 1989 þegar fregnir
bárust af því að rækjubátsins
Dóra ÍS væri saknað. „Óli átti
rækjubát og var ekki búinn að
eiga hann lengi, kannski tvö ár
þegar hann ferst. Hann fékk Ægi
Ólafsson rækjusjómann til liðs
við sig því Óli sjálfur var ekki
vanur rækjuveiðum og vildi ná
sér í reynslu með því að fá vanan
mann sem skipstjóra á bátnum
til að byrja með. Þannig að Óli
var í raun bara háseti.

Þennan dag fer ég niður í
bæ um klukkan fjögur og
kem við í Gullauganu
hjá vinkonu minni
sem var að vinna
þar. Ég var sem
sagt á leiðinni

heim úr vinnu og þá var bara fínt
veður. Ég stoppa þar í einhverja
stund, en þegar ég kem út er
komið brjálað veður, alveg kol-
vitlaust, og ég bara flýti mér
heim. Nema svo er ég eitthvað
að væflast heima og var eitthvað
pínu óróleg. Ég lít út um stofu-
gluggann og sé hvar Júlíus eða
einhver af þessum stærri togurum
fer út úr höfninni, og þá svona
laust í huga minn „bíddu nú við,
eitthvað hefur nú skeð“. Fannst
þetta eitthvað öðruvísi en það
átti að vera. Þarna hefur klukkan
verið um átta um kvöldið. Þá
kemur Eiríkur Böðvarsson, sem
átti rækjuverksmiðjuna á Ísafirði,
í gættina hjá mér og spyr mig
hvort ég hafi heyrt eitthvað í Óla.

Um leið og ég sá Eirík vissi ég
alveg hvað hafði skeð. Ég bara
vissi það, þó maður auðvitað hafi
reynt að halda í vonina, en ég
vissi undir niðri að þarna hafði
skeð eitthvað. Sem kom svo
auðvitað á daginn,“ segir
hún.

Óli hafði
náð að fara í

björgunarhring
Við tók erfiður tími

hjá Önnu og börn-
unum. Yngri stelp-
urnar voru tólf og sex-
tán ára og bjuggu enn
heima en tvö þau elstu
höfðu stofnað sín eigin
heimili. „Þetta var líka
ofsalega erfitt fyrir mömmu
hans Óla. Já, þetta var
erfiður tími. Það var vitað
að báturinn hafði farið
niður á vondum stað þar
sem hann gæti verið á
togslóð eða eitthvað því-
umlíkt.

Um einni eða tveimur
vikum eftir að báturinn
ferst var farið með einhvers

konar myndavél niður til að sjá
hvar hann lægi. Þá fundu þeir
Óla minn. Hann hafði verið búinn
að setja sig í björgunarhringinn
en var fastur við bátinn. Þeir náðu
honum svo upp eftir nokkuð
margar atrennur. Þannig að hann
á sinn legstað inn frá, var jarðaður
rúmlega mánuði eftir að hann
lést. Það var dálítið gott fyrir
okkur öll að hann skyldi finnast,
ég held að það sé vont að vita
ekkert.“

Ákveðin að láta ekki bugast
Anna er þarna 42 ára gömul,

einu ári yngri en Óli var. Það
komst ekkert annað að hjá henni
en að standa sig og hún var ákveð-
in í því að hún skyldi ekki láta
bugast. „Ég skyldi standa mig
gagnvart börnunum mínum og

ég skyldi standa mig gagnvart
tengdamömmu minni. Auðvitað
var hún móðir mín líka eiginlega.
Frá því ég kem svona ung og fer
að koma inn á heimili þeirra, þá
vorum við alltaf rosalega nánar
og við töluðumst við á hverjum
einasta degi, og eftir að hún veikt-
ist fór ég til hennar á hverjum
degi. Það leið aldrei dagur að við
vissum ekki af hvor annarri. Þetta
var bara eðlilegur hlutur, þetta
var mitt verkefni að hugsa um
þessa gömlu konu sem var mér
eins og móðir og óskaplega góð
við krakkana og óskaplega góð
manneskja. Ég var rosalega
heppin með tengdaforeldra, þau
voru dásemdin ein.“

Nokkrum árum áður en þetta
gerist varð Guðmundur tengda-
pabbi hennar bráðkvaddur og

telur hún sig ekki hafa
verið búna að ná

sér eftir þann
missi þegar

Óli ferst. „Við Guðmundur vor-
um rosalega miklir vinir og vor-
um mjög náin. Hann var mér
eins og faðir, alveg eins og
tengdamamma var mér sem
móðir. Við gátum tekist á en vor-
um alltaf jafnmiklir vinir fyrir
það. Það var mér svakalega erfitt
þegar hann dó, hann fór líka svo
snögglega.

Pabbi deyr síðan ári á eftir
tengdapabba. Það var mér svo-
lítið erfitt því mér fannst ég aldrei
hafa haft tækifæri til að kynnast
honum nægileg vel. Já, þessi ár
voru gríðarlega erfið. Enn þann
dag í dag hef ég ekki náð að
syrgja. Ég held að það sé ekki
gott. Þetta var gríðarlegt högg,
það er kippt undan manni fótun-
um í einni svipan, allt sem maður
hafði ætlað að gera er bara úti.
Og það eina sem maður hugsaði
um var að maður ætti bara að
standa sig, koma börnunum
sínum á legg og hlutirnir bara
urðu að ganga.

Maður lærir bara að lifa við
þetta en það er ekki þar með sagt
að maður sé sáttur, en þetta er
verkefni sem manni var ætlað að
takast á við og maður breytir því
ekki. Óli er reyndar oft með í
ráðum, ef svo má segja. Hann
var ofboðslega stríðinn og gat
komið manni upp á háa c-ið á
augabragði, og stundum þegar
við fjölskyldan gerum að gamni
okkar, þá er hann nefndur. Hann
var líka ofsalega góður heimilis-
maður, handlaginn með eindæm-
um og gerði allt sem þurfti að
gera, hvort sem það var fínlegt
eða hvað, gerði við bílinn og var
vanalega skítugur upp fyrir
haus,“ segir hún.

Mikil samheldni felst
í því að vera í kór

Anna hefur verið syngjandi frá
því hún man eftir sér og hún er

sífellt raulandi fyrir munni sér
hvort sem hún er á gangi,

við vinnu eða annað.
Árið 1979 fór hún að
syngja með Sunnu-

kórnum á Ísafirði
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og segist hafa kynnst þar mörgu
góðu fólki. „Mér þykir mjög vænt
um Sunnukórinn. Hann er elsti
blandaði kór á landinu og verður
80 ára á næsta ári. Ég man að
1980 frumfluttum við Mold og
daga eftir Jónas Tómasson yngri
í Alþýðuhúsinu. Mér hefur alltaf
fundist það svolítið merkilegt,
enda hafði ég aldrei kynnst svona
tónlist og var viss um að þetta
gæti ég nú aldrei lært, en reyndin
varð önnur. Mér þykir reyndar
alltaf gaman að syngja lög eftir
Jónas því þau koma manni alltaf
á óvart.

Ég reyni að fara á alla tónleika
sem heimakórar halda. Það er
svo gaman og maður upplifir sig
svolítið sjálfur í gleðinni þegar
maður er að hlusta og horfa á 50-
60 karla uppi á sviði, eða bland-
aðan kór eða kvennakór eða hvað
sem er, þegar maður er áheyrandi.
Sjá fallega klætt fólk með bros á
vör syngjandi kannski alveg
hundleiðinlegt lag en það er samt
svo gaman því maður veit hvað
fólkið hefur lagt á sig. Að læra
lagið sem það er að syngja, sem
kannski einhverjum út í sal þykir
hundleiðinlegt, æfa það mörgum
sinnum. Það er svo mikil sam-
heldni sem felst í því að vera í
kór og það gerir þú ekki nema þú
hlustir á náungann, hlustir á hina
sem eru með þér í kórnum. Og
það að hlusta á aðra og taka tillit
til annarra, það er bara æðislegt.
Ég hef þó sungið með hléum

með kórnum.
Þegar Óli minn fórst hætti ég

að geta sungið, bara gat það ekki.
Ég reyndi en það kom ekkert upp
úr mér. En svo lagaðist það smám
saman og 2005 fór ég að syngja
með kirkjukór Ísafjarðarkirkju og
þar finn ég mig mjög vel og þar á
ég marga góða vini,“ segir hún.

Skíðin dásamleg
fjölskylduíþrótt

Flestir sem Önnu þekkja vita
að öll fjölskyldan eins og hún
leggur sig hefur verið dugleg að
renna sér niður brekkurnar á skíð-
um í gegnum árin. Anna minnist
þess að þegar hún var yngri hafi
þau systkinin rennt sér á skíðum
sem pabbi þeirra smíðaði. „Það
voru engar venjulegar bindingar
á þeim heldur bara teygja yfir
tærnar og aftur fyrir og við geng-
um stundum lengst upp í fjall til
að komast í brekkur og þar vorum
við að æfa okkur að stökkva og
svona, þannig að ég var með skíði
á löppunum alveg frá því ég var
krakki. En kom svo ekki nálægt
skíðum á mínum unglingsárum
og eitthvað fram eftir. En Óli
náttúrlega ólst upp við að fara í
Stórurðina og var alltaf á skíðum.

Svo þegar krakkarnir okkar eru
að komast á legg og Guðjón,
okkar elsti, var kannski níu ára,
þá fer hann að stunda skíði uppi
á Seljalandsdal. Á þessum tíma
áttum við heima á Hlíðarveginum
og þar var vinur hans Rúnar Jóna-

tansson sem átti tvo eldri bræður
sem tóku þá oft með sér á skíði.
Óli fór líka oft með honum og
sömuleiðis Freyja mín. En svo
þegar Hanna og Heiða stálpast
fór ég að fara og þetta þróaðist
bara einhvern veginn þannig að
við vorum alltaf á skíðum. Heiða
mín var til dæmis ekki nema
tveggja eða þriggja ára þegar hún
var farin að renna sér sjálf niður
brekkurnar.

Anna segir að í þá daga hafi öll
vikan farið í að skipuleggja að
það væri búið að gera það sem
þyrfti að gera, til dæmis að læra
eftir skóla, svo hægt væri að halda
upp á Dal í brekkurnar ef veðrið
væri gott. „Þannig voru allir vetur
og það var alveg dásamlegt og
ég held að krakkarnir mínir búi
að því enn í dag. Þau minnast
þessa tíma með pabba sínum uppi
á Dal og þegar hann var að fara
með þeim í keppnisferðalög og
þetta og hitt. Þetta var hans líf og
yndi á veturna. Þannig að börnin
alast upp við þetta, sem svo smit-
aðist yfir á barnabörnin. Þetta er
náttúrlega bara dásamleg fjöl-
skylduíþrótt, hvort sem það eru
göngu- eða svigskíði, það skiptir
ekki máli, bara að fólk sé saman.

En ég sjálf er reyndar hætt
fyrir löngu. Eftir að Óli fórst, þá
fílaði ég aldrei að fara upp á
Seljalandsdal, það vantaði alltaf
eitthvað. Og svo fór náttúrlega
snjóflóðið á lyfturnar þarna um
árið. Mér hætti að líða vel þarna.

Ég var ekki alveg sátt, svo ég var
ægilega glöð þegar Tungudalur-
inn var byggður upp sem skíða-
svæði þó svo sumum finnist það
ekki eins spennandi og Selja-
landsdalurinn. En mér finnst
Tungudalurinn svo dásamlegt
útivistarsvæði, sumar sem vetur.
Svo fallegur, það fallegasta sem
ég veit.“

Þykir vænt um
samfélagið á Ísafirði

Anna segist oft hafa verið
spurð hvort henni hafi aldrei dott-
ið í hug að flytja frá Ísafirði, en
svarar því einfaldlega; „Hvers
vegna? Hér á ég heima, þetta er
mitt bæjarfélag og mér þykir
afskaplega vænt um þetta samfé-
lag. Ég vona svo innilega að hér
verði næg atvinna og umhverfið
verði áhugavert til að unga fólkið
okkar geti komið aftur heim og
alið börnin sín upp hér inni á
milli fjallanna.“  – harpa@bb.is

„Um leið og ég sá Eirík
vissi ég alveg hvað hafði
skeð. Ég bara vissi það,
þó maður auðvitað hafi
reynt að halda í vonina,
en ég vissi undir niðri að
þarna hafði skeð eitt-
hvað. Sem kom svo auð-
vitað á daginn.“
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Þúsundasta danska smur-
brauðið á þessu hausti var af-
greitt hjá veitingastaðnum Við
Pollinn á Hótel Ísafirði í síðustu
viku. Það var Ingibjörg Heið-
arsdóttir sem pantaði það þús-
undasta og var við það tilefni
afhent blóm og gjafabréf. „Það
hefur verið brjálað að gera hjá
okkur þessa aðventuna í smur-
brauðinu,“ segir Halldór Karl
Valsson matreiðslumeistari.
Fjöldi fólks hefur það fyrir fast-
an sið að fá sér ekta danskt
smurbrauð með góðu jólaöli á
þessum tíma en vinsældir þess
hafa farið stigvaxandi með
hverju ári. Smurbrauðsvertíð-

inni lýkur með hinu sívinsæla
skötu- og smurbrauðshlaðborði
á Þorláksmessu.

„Þá verður eins og venjulega
ýmislegt í boði og allir ættu að
finna eitthvað við sitt hæfi hvort
sem það er kæst skata, salt-
fiskur, grjónagrautur, plokk-
fiskur eða smurbrauð,“ segir
hann. Aðspurður hvernig jóla-
hlaðborðin hafi gengið segir
hann fullt hús hafi verið á öllum
hlaðborðunum. „Víkingur Krist-
jánsson er veislustjóri og söng-
fuglinn Salóme Katrín Magn-
úsdóttir syngur fyrir gesti við
undirleik Kristínar Hörpu Jóns-
dóttur.“             – harpa@bb.is

Þúsundasta smur-
brauðið afgreitt

Hólmfríður Vala Svavarsdóttir hótelstjóri
afhenti Ingibjörgu blóm og gjafabréf.
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Vestfirðingur vikunnar
er Agnes Ásgeirsdóttir, sjúkraliði
við Heilbrigðisstofnun Vestfjarða

Hvað ertu að gera þessaHvað ertu að gera þessaHvað ertu að gera þessaHvað ertu að gera þessaHvað ertu að gera þessa
dagana?dagana?dagana?dagana?dagana?

Þessir dagar, aðventan,
finnst mér með skemmti-
legustu dögum ársins. Þá
reyni á að dreifa mér sem
mest og gleðja sem flesta,
gef í einn og einn skó út-
valdra bæjarbúa , eitthvað
sem ég hef dundað mér við
að búa til og jafnvel efna
gefin loforð, jólast, þrífa sem
minnst, baka smá, skreyta
sem mest.

Hvaða fjögur orð lýsa þérHvaða fjögur orð lýsa þérHvaða fjögur orð lýsa þérHvaða fjögur orð lýsa þérHvaða fjögur orð lýsa þér
best?best?best?best?best?

Frekar óvenjuleg, dugleg,
ágæt, mis virk.

Hvernig færðu útrás fyrirHvernig færðu útrás fyrirHvernig færðu útrás fyrirHvernig færðu útrás fyrirHvernig færðu útrás fyrir
gremju?gremju?gremju?gremju?gremju?

Blóta í hljóði, einstöku sinn-
um upphátt, fer í ræktina, svita
út allan óþverran. Hef þó lítið
þurft að fara þangað undan-
farið.

Í hvernig klæðnaði líðurÍ hvernig klæðnaði líðurÍ hvernig klæðnaði líðurÍ hvernig klæðnaði líðurÍ hvernig klæðnaði líður
þér best?þér best?þér best?þér best?þér best?

Craft fötin frá honum Bobba
eru mjög þægileg og svo auð-
vitað fötin í Jóni og Gunnu.
Fer eftir aðstæðum.

Hver er mesta eftirsjá þín íHver er mesta eftirsjá þín íHver er mesta eftirsjá þín íHver er mesta eftirsjá þín íHver er mesta eftirsjá þín í
lífinu?lífinu?lífinu?lífinu?lífinu?

Engin eftirsjá. Á mér enn
framtíðardrauma enda enn
á besta aldri.

Hver er óvenjulegasta lífs-Hver er óvenjulegasta lífs-Hver er óvenjulegasta lífs-Hver er óvenjulegasta lífs-Hver er óvenjulegasta lífs-
reynsla sem þú hefur lent í?reynsla sem þú hefur lent í?reynsla sem þú hefur lent í?reynsla sem þú hefur lent í?reynsla sem þú hefur lent í?

Að vera viðstödd fæðingar
nöfnu minnar Agnesar Ást-
hildar og sonardóttur í febr-
úar og að klöngrast upp á
Hvannadalshnjúk.

Hefurðu komplexa?Hefurðu komplexa?Hefurðu komplexa?Hefurðu komplexa?Hefurðu komplexa?
Hárið aldrei eins og ég vil

hafa það, læt alltaf klippa
það áður en síðhærði draum-
urinn rætist.

Hver er besta kvikmyndHver er besta kvikmyndHver er besta kvikmyndHver er besta kvikmyndHver er besta kvikmynd
allra tíma?allra tíma?allra tíma?allra tíma?allra tíma?

Stella í orlofi, án umhugs-
unar.

Hvernig Facebook-týpaHvernig Facebook-týpaHvernig Facebook-týpaHvernig Facebook-týpaHvernig Facebook-týpa
ertu?ertu?ertu?ertu?ertu?

Like og like mikið og bros-
karla og hjarta týpan. Örugg-
lega óþolandi virk.

Hvað fer mest í taugarnarHvað fer mest í taugarnarHvað fer mest í taugarnarHvað fer mest í taugarnarHvað fer mest í taugarnar
á þér?á þér?á þér?á þér?á þér?

Það er nú ekki margt, en
þó er það held ég trúar
ofstæki og stjórnsemi.

Hefur þú gert uppreisn?Hefur þú gert uppreisn?Hefur þú gert uppreisn?Hefur þú gert uppreisn?Hefur þú gert uppreisn?
Já ég strauk úr pössun sem

mér var komið í þegar ég
var barn, frá Görðum í Ön-
undarfirði. Ætlaði á puttanum
heim í Hnífsdal en var fljótt
snúið við, en flest var leyfilegt
eftir það, uppreisn þar með
óþörf.

Hver er eftirlætis bókin þín?Hver er eftirlætis bókin þín?Hver er eftirlætis bókin þín?Hver er eftirlætis bókin þín?Hver er eftirlætis bókin þín?
Flugdrekahlauparinn eftir

Khaled Hosseini.
Áttu þér óuppfylltan draum?Áttu þér óuppfylltan draum?Áttu þér óuppfylltan draum?Áttu þér óuppfylltan draum?Áttu þér óuppfylltan draum?
Já, á enn eftir að fara sem

Au pair til annars lands.
Hvernig bregstu við höfn-Hvernig bregstu við höfn-Hvernig bregstu við höfn-Hvernig bregstu við höfn-Hvernig bregstu við höfn-

un?un?un?un?un?
Fer eftir efninu, gæti farið í

smá fýlu en kem mér fljótlega
niður á jörðina aftur.

Hver er þín versta martröð?Hver er þín versta martröð?Hver er þín versta martröð?Hver er þín versta martröð?Hver er þín versta martröð?
Stríð og hatur.
Hvert er helsta takmark þittHvert er helsta takmark þittHvert er helsta takmark þittHvert er helsta takmark þittHvert er helsta takmark þitt

í lífinu?í lífinu?í lífinu?í lífinu?í lífinu?
Að vera betri á morgun en

í dag, halda heilbrigði og
bregðast rétt við í þeim að-
stæðum sem ég er hverju
sinni.

Hvenær og hvar ertu ham-Hvenær og hvar ertu ham-Hvenær og hvar ertu ham-Hvenær og hvar ertu ham-Hvenær og hvar ertu ham-
ingjusömust?ingjusömust?ingjusömust?ingjusömust?ingjusömust?

Með mínu fólki, vanda-
mönnum og vinum hvar sem
er. Elska fjallgöngur og aðra
útiveru.

Hver er besta setning eðaHver er besta setning eðaHver er besta setning eðaHver er besta setning eðaHver er besta setning eða
orðtak sem þú hefur heyrt?orðtak sem þú hefur heyrt?orðtak sem þú hefur heyrt?orðtak sem þú hefur heyrt?orðtak sem þú hefur heyrt?

Vertu til er vorið kallar á
þig. Mín túlkun: Vertu til staðar
ef einhver þarf á þér að
halda.

Hvaða fræga persónuHvaða fræga persónuHvaða fræga persónuHvaða fræga persónuHvaða fræga persónu
mundir þú vilja vera og afmundir þú vilja vera og afmundir þú vilja vera og afmundir þú vilja vera og afmundir þú vilja vera og af
hverju?hverju?hverju?hverju?hverju?

Ef einhver þeirra getur eytt
stríði væri ég til í að vera sú

manneskja.
Hvar er fallegast á Vest-Hvar er fallegast á Vest-Hvar er fallegast á Vest-Hvar er fallegast á Vest-Hvar er fallegast á Vest-

fjörðum að þínu mati?fjörðum að þínu mati?fjörðum að þínu mati?fjörðum að þínu mati?fjörðum að þínu mati?
Ísafjörður 1. janúar um há-

degisleitið séða ofan úr
Naustahvilft. Útsýnið frá Horn-
bjargi og marga staði mætti
telja.

Hvar er fallegast á landinuHvar er fallegast á landinuHvar er fallegast á landinuHvar er fallegast á landinuHvar er fallegast á landinu
öllu (fyrir utan Vestfirði)?öllu (fyrir utan Vestfirði)?öllu (fyrir utan Vestfirði)?öllu (fyrir utan Vestfirði)?öllu (fyrir utan Vestfirði)?

Að koma gangandi af
Fimmvörðuhálsi inn í Þórs-
mörkina er ólýsanlega fall-
egt, allt umhverfið þar er
upplifun.

Hvaða stað í heiminumHvaða stað í heiminumHvaða stað í heiminumHvaða stað í heiminumHvaða stað í heiminum
langar þig til að heimsækja?langar þig til að heimsækja?langar þig til að heimsækja?langar þig til að heimsækja?langar þig til að heimsækja?

Kína og Ástralíu.
Ertu bjartsýn(n) á framtíðErtu bjartsýn(n) á framtíðErtu bjartsýn(n) á framtíðErtu bjartsýn(n) á framtíðErtu bjartsýn(n) á framtíð

Vestfjarða?Vestfjarða?Vestfjarða?Vestfjarða?Vestfjarða?
Já frekar.
Hvað skortir á Vestfirði aðHvað skortir á Vestfirði aðHvað skortir á Vestfirði aðHvað skortir á Vestfirði aðHvað skortir á Vestfirði að

þínu mati?þínu mati?þínu mati?þínu mati?þínu mati?
Fólk með kjark og þor og

mörg jarðgöng.
Hvernig hljóma síðustuHvernig hljóma síðustuHvernig hljóma síðustuHvernig hljóma síðustuHvernig hljóma síðustu

SMS-skilaboð sem þú fékkstSMS-skilaboð sem þú fékkstSMS-skilaboð sem þú fékkstSMS-skilaboð sem þú fékkstSMS-skilaboð sem þú fékkst
í símann þinn?í símann þinn?í símann þinn?í símann þinn?í símann þinn?

Takk mamma mín.

Nafn:Nafn:Nafn:Nafn:Nafn:
Agnes Ásgeirsdóttir
Aldur:Aldur:Aldur:Aldur:Aldur:
Fædd 5. mars 1962 og er því 51 árs.
Atvinna:Atvinna:Atvinna:Atvinna:Atvinna:
Ég er sjúkraliði og vinn í heimahjúkrun
hjá Heilbrigðisstofnun Vestfjarða.
Stjörnumerki:Stjörnumerki:Stjörnumerki:Stjörnumerki:Stjörnumerki:
Fiskur.
Maki:Maki:Maki:Maki:Maki:
Snorri G. Bogason.
Börn:Börn:Börn:Börn:Börn:
Ásgeir Þór og Jóakim og á ég
líka mikið í Kristjönu Millu,
Bergsveini og Ingu Siggu.
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Það hafði verið mikið átak að flytja
frá Reykjavík til Svansfjarðar. All-
ir vinir og kunningjar bjuggu
syðra. Það gerðu foreldrar hennar
einnig, sem ekki höfðu verið glöð
að hún skyldi fara með börnin
svona langt í burtu frá Hafnarfirði.
Þaðan var stutt til Reykjavíkur en
langt til Svansfjarðar. Hvað var
það svo sem í Svansfirði sem heill-
aði? Sennilega ekkert. Hún vissi
ekki svarið sjálf, vildi bara komast
í burt frá erfiðleikum og vandræð-
um, sem ekki voru á hennar ábyrgð.

Faðir hennar og móðir áttu erfitt
með að skilja þetta val, enda fór
hún í snatri. Hún hafði fengið nóg
af skuldum eftir að Sigbarður hætti
að borga í samræmi við skilnaðar-
skilmála þeirra fyrir tveimur árum.
Eins og það væri nú ekki nógu
erfitt að vera með tvo unglinga á
framfæri. Bæði Sædís og Bárður
áttu erfitt með að sætta sig við það
að vera hrifin úr umhverfi sínu
svona snöggt. Þau voru tvíburar
og nýlega orðin fimmtán ára.

Elzta dóttirin Guðfríður var tíu
árum eldri og hafði nýlega lokið
lögfræðiprófi með góðum árangri

og lítillækkuðu hana. Ástgerður
hafði velt því fyrir sér að fara með
málið lengra innan lögreglunnar,
en ein fárra kvenna sem náð höfðu
því að komast í yfirmannsstöðu
innan lögreglunnar, og hafði eitt
sinn lagt fram formlega kvörtun,
réð henni frá því. Róðurinn yrði
bara erfiðari í framhaldinu. Hún
hafði fylgt þessu ráði þó að stund-
um hefði það verið erfitt. Smám
saman höfðu mál þróazt með þeim
hætti að áreitnin og ómerkilegar
athugasemdir vegna þess að hún
væri kona hættu, og þegar hún tók
ákvörðunina um að flytja sig var
allt í góðu gengi. Hún var hug-
myndarík og óheft ímyndunarafl
hennar varð til þess að hún sá oft
fleti við rannsókn mála sem aðrir
höfðu ekki komið auga á.

Sigbarður varð heldur verri við
hana eftir því sem hróður hennar
jókst innan lögreglunnar. Enn var
hann óbreyttur í stóru endurskoð-
unarfyrirtæki sem hét Virk endur-
skoðun ehf. og hafði þjónustað
bankana fyrir hrun og var síðan
vikið til hliðar smám saman. Draum-
ar hans um að verða meðeigandi

rannsókn. Drápið hafði verið frekar
óhuggulegt en sá sem drap hafði
þrifið ótrúlega vel eftir sig. Málið
leystist og hún vissi hvers vegna
og ekki skemmdi fyrir að aðrir
vissu það líka.

En það fór ekki svo, að hún þægi
boð um starf í efnahagsbrotadeild-
inni. Að gerast rannsóknarlög-
reglumaður í Svansfirði varð fyrir
valinu. Hún hefði hins vegar orðið
afar góð í rannsókn efnahagsbrota
með nákvæmni og þrautseigju sína
að leiðarljósi, en það yrði ekki í
bráð.

Þegar Sigbarður hafði ekki staðið
við sitt stefndi hún honum og
krafðist þess að skiptin á félagsbúi
þeirra yrðu tekin upp og nú skyldi
skipt til helminga, allar eignir yrðu
undir og hún fengi sitt. Viðbrögðin
urðu hastarlegri en nokkurn hefði
mátt gruna. Ekki að henni brygði
við brjálæðið í Sigbarði, heldur
hitt, að Guðfríður snerist gegn
henni af öllu afli, hótaði að tala
aldrei við hana framar og hún
myndi styðja föður sinn í því að fá
fulla forsjá yfir tvíburunum. Núna

heita Sigurður í höfuðið á föður
hans.

Sigbarður varð æfur þegar hún
flutti vestur í Svansfjörð með tví-
burana og reyndi allt til að fá þau
til að neita að fara. Henni þótti
vænt um að þau hefðu valið að
fara með henni þrátt fyrir allt. Hún
vissi hins vegar ekki þá, að þau
vildu alls ekki vera nálægt nýju
kærustunni föður síns, sem var
mikil tízkudrottning og teppti
baðherbergið nærri klukkutíma
kvölds og morgna, svona til þess
að útlit hennar bæri nú engan sjá-
anlegan skaða hvorki af vöku né
svefni.

En hún hafði gert ein alvarleg
mistök. Sædís var lík móður sinni
að því leyti að útlitið skipti hana
ekki öllu, miklu frekar var það
hreinlætið og það að vera alltaf
klár í slaginn, ef svo má að orði
komast. Kærastan, sem hún man
aldrei hvað heitir, reyndi að þrýsta
eigin snyrtivörunotkun upp á
Sædísi. Það var til að reka smiðs-
höggið á verkið að fæla hana frá
sér. Eftir það vildi Sædís hvorki

gjaldþrot. Það var vonlaust að ræða
málin við yfirmennina. Þeir tóku
henni reyndar alltaf vel, en lok
viðtala voru á þann veg að svona
væru nú hlutirnar hérna úti á landi
og það þyrfti að gæta þess að ganga
ekki fram af íbúunum með of mikl-
um krafti. Allir þekktu alla og lög-
reglan vissi því nánast alltaf hverjir
brytust inn og hverjir stælu bílum.
Hér hefði enginn verið drepinn
lengi og slagsmál frekar fátíð og
venjulega leyst manna á milli án
þess að til kæru kæmi.

En svo kom útkall vegna meints
heimilisofbeldis. Vakthafandi
varðstjóra þótti öruggara að kalla
til rannsóknarlögreglumann. Að-
koman var víst ljót og börn á heim-
ilinu og þó að Ástgerður væri ekki
á vakt taldi varðstjórinn, ung kona
að sunnan sem búið hafði þrjú ár í
Svansfirði, að hún væri betur til
þess fallin en lögreglufulltrúinn
að rannsaka málið. Sjálfsagt var
það rétt hjá henni, þótt lögreglu-
fulltrúinn væri reyndar glúrnari en
hún hafði haldið fyrst. Blóðslettur
voru víða um íbúðina og verið var

og fengið starf á einni af stóru
lögfræðistofunum í Reykjavík,
sem hét Aldarlögmenn. Henni
fannst að Galdralögmenn hefði
verið fremur við hæfi, enda gæti
þetta hæglega verið misritun og
vinnubrögðin voru meira í líkingu
við ómerkilega galdra og hallæris-
leg töfrabrögð. En Guðfríður var
hrifin af nýja starfinu og talaði
mikið um það hvað þeir væru klár-
ir, strákarnir á stofunni.

Já, Ástgerður hafði valið að skipta
algerlega um stefnu og yfirgefa
höfuðborgarsvæðið þegar svik
Sigbarðs höfðu gert út af við mögu-
leika hennar að greiða af blokkar-
íbúðinni sem hún fékk við skilnað-
inn fyrir tveimur árum. En Sig-
barður hafði ekki látið af sínum
lífsstíl þótt hún gæti ekki ímyndað
sér hvernig hann færi að. Hann bjó
enn í einbýlishúsinu í Garðabæ og
hafði flutt inn til sín stúlku sem
var litlu eldri en Guðfríður. Hún
var víst líka með einhvers konar
viðskiptafræðimenntun. Þar hæfði
kjaftur skel. Sigbarður hafði
margsinnis, einkum í seinni tíð,
gert gys að konu sinni fyrir mennt-
unarskort. Hún væri bara lögreglu-
skólagengin og hefði ekkert lært
af viti. Engu virtist skipta þótt hún
hefði náð því að verða lögreglu-
fulltrúi í stærsta liði landsins.

Það hafði ekki verið auðvelt að
ná svo langt. Konur áttu mjög á
brattann að sækja innan lögregl-
unnar og komust ógjarna í yfir-
mannsstöður. Henni hafði gengið
vel og unnið sér traust strákanna,
hægt og bítandi. Það hafði ekki
alltaf verið auðvelt, síður en svo.
Endalaust gerðu þeir grín að henni

dofnuðu í samræmi við lækkandi
flug stofunnar og þegar rykið fór
að setjast nokkrum árum síðar lá
Virk endurskoðun undir sterkum
grun um að hafa verið fremur óvirk
við endurskoðun Bænda- og sjáv-
arbankans, sem fékk heitið Ísbank-
inn eftir hrun.

Á tímabili leit út fyrir að við-
fangsefni rannsóknardeildarinnar
sem hún starfaði í yrði að rannsaka
endurskoðunina sem Sigbarður
vann hjá. Það hafði verið henni
þungt og erfitt umhugsunar og ráð-
ið ákvörðun hennar að flytja sig
ekki yfir í nýtt saksóknaraembætti
sem ætlað var að rannsaka fjár-
málamisferli fyrir hrun. En út af
fyrir sig hafði það verið sigur að fá
þetta boð. Það þýddi að í yfirstjórn
lögreglunnar voru menn sem höfðu
trú á henni. Þá hafði hún gert sér
grein fyrir því að hún gæti ráðið
við flest verkefni sem upp kæmu.

Vönduð vinnubrögð hennar
höfðu orðið til þess að í mann-
drápsmáli þar sem enginn var grun-
aður hafði hún ekki látið af þrjózku
sinni að leita í íbúðinni þar sem
hinn látni fannst fyrr en hún hafði
fundið tvennt, snifsi af eldhúsbréfi
með snýtu í og nokkra þræði úr
gulum sokk, að því er helzt virtist.
Eftir nána rannsókn höfðu þau
fundið samsvörun við DNA úr
bréfinu, og þrátt fyrir neitun og að
málið gæti litið betur út, þá skipti
sköpum þegar hún fann gula
sokkaparið heima hjá grunuðum
manni. Allt gekk upp og Ásgerður
fékk sérstakt hrós fyrir dugnað og
útsjónarsemi. En það var ekki bara
að finna þetta tvennt, sem dugði.
Aðalbaráttan stóð um að sannfæra
yfirmenn um að láta snýtuna í dýra

höfðu þau sameiginlega forsjá.
Ástgerður hafði haldið að með því
að gefa eftir bæði um eignaskipti
og forsjá gengi skilnaðurinn fyrr
og léttar fyrir sig. Því hafði ekki
verið að heilsa. Þvert á móti reyndi
Sigbarður að ganga á lagið.

Núna hafði hún fengið nóg,
miklu meira en nóg. Sædís og
Barði höfðu náð því að sættast við
skólann í Svansfirði og eignast
vini og vinkonur. Stundum kvört-
uðu þau undan því að allt væri
ómögulegt í þessu tiltölulega litla
sveitarfélagi, engar almennilegar
búðir og bara eitt bíó. Þá svaraði
hún að það skipti ekki máli. Þau
væru hvort eð er alltaf að horfa á
eitthvað í tölvunni. En það bætti
mikið úr skák að þau höfðu bæði
farið að æfa með Íþróttafélagi
Svansfjarðar, Barði með körfu-
knattleiksdeildinni og Sædís með
sunddeildinni.

Smám saman fækkaði kvörtun-
um þeirra og klögum. Auðvitað
vissi Ástgerður að þau fóru á mis
við eitt og annað í höfuðborginni,
einkum umgengni við afa sína og
ömmur, en föðurforeldrar þeirra
höfðu aldrei haft miklar mætur á
þeim. Þau sáu hins vegar ekki sól-
ina fyrir Guðfríði og höfðu tuðað
mikið yfir því af hverju þau væru
að eiga annað barn, sem reyndar
urðu tvö, í stað þess að hún færi í
háskóla til þess að verða sæmandi
Sigbarði manni sínum. Þá hafði
hún ekki tekið eftir óheyrilegu
snobbinu í tengdaforeldrum sín-
um. Þau höfðu þó fengið nafnið á
Guðfríði, sem hét eftir föðurömmu
sinni. Sædís hlaut nafn móður-
ömmu sinnar og Sigbarður var allt-
af fúll yfir því að Barði skyldi ekki

heyra hana né sjá og neitaði að heim-
sækja föður sinn nema nafnlausa
kærastan væri fjarverandi.

Að sjálfsögðu fækkaði heim-
sóknum tvíburanna til föðurins í
framhaldinu. Barði var sáttur við
að Sædís væri leiðtoginn og réði
mestu, nema þegar að því kom að
velja tónlist. Hann talaði sjaldan
um föður sinn og var fljótari Sædísi
að fella sig við Svansfjörð. Hægt
og bítandi komu þau sér fyrir í leigu-
íbúð í Svansfirði og lífið komst í
fastar skorður.

Þá gerðist nokkuð sem Ástgerður
hafði engan veginn séð fyrir. Hún
kom jú til þess að taka við starfi
óbreytts rannsóknarlögreglumanns
tímabundið meðan líf hennar eftir
skilnaðinn og næstum því gjald-
þrot vegna svika Sigbarðs var að
komast í fastar skorður.

Það var að sumu leyti erfitt að
vera snögglega lítils ráðandi í
fimmtán manna lögregluliði, sem
vann á allt annan hátt en hún var
vön. En hún hafði valið og varð að
taka því sem að höndum bar.
Vinnutíminn var langur og launin
þess vegna ekki fjarri því sem áður
var. Að vísu taldi hún að rétt væri
að skipuleggja starf lögreglunnar í
Svansfirði betur. Lögreglufulltrú-
inn var gamall í hettunni og hafði
sérskoðanir á flestu. Þær sam-
ræmdust ekki því sem hún hafði
lært í Lögregluskólanum og með-
tekið í fyrra starfi sínu.

Oft velti hún því fyrir sér hvort
það hefðu verið mistök að flytja
vestur. Við nána umhugsun sagði
hún sjálfri sér að þetta yrði ekki
nema árið, hún væri laus við íbúð-
ina í Reykjavík og yfirvofandi

að flytja konuna á sjúkrahús og
síðan líklega áfram suður. Fulltrúi
frá barnaverndarnefnd var mættur
og var að tala við börnin ásamt
konu sem hún hafði ekki séð fyrr.

Það var presturinn. Ástgerður
fór eldsnöggt yfir húsið og aðeins
eitt herbergi bar ekki ummerki
átaka. Það var herbergi yngsta
barnsins á heimilinu, tveggja ára
telpu, sem sat stjörf í fangi prests-
ins. Frá henni heyrðist ekki hljóð,
ekki grátur, þó að þornuð tár væru
á kinnum. Augu barnsins störðu
tómlega út í loftið án þess að sjá
neitt. Þó að presturinn vaggaði
henni blíðlega var svipurinn stjarf-
ur. Tvö börn stóðu hjá og grétu í
hljóði. Fulltrúi barnaverndar-
nefndar reyndi að tala við þau,
hugga þau og segja þeim að
mömmu þeirra myndi batna. Þetta
voru tveir drengir, sem seinna kom
í ljós að voru 7 ára og 11 ára gaml-
ir. Tárin streymdu niður vanga hins
yngra. Sá eldri beit saman vörum
og reyndi að stöðva grátinn og
tautaði svo: Ég hélt að pabbi ætlaði
að drepa mömmu. Meira sagði
hann ekki.

Frammi í eldhúsi sat heimilis-
faðirinn. Þegar Ástgerður hafði
fengið allar nauðsynlegar upplýs-
ingar um atburði fór hún aðra yfir-
ferð og tók ljósmyndir af ummerkj-
um. Margt hafði hún séð, en fátt
eins ömurlegt og þetta. Heimilið
var í rúst. Þetta var ljótara en í
manndrápsmálinu með gulu sokk-
ana. Þar hafði þó sá sem seinna var
dæmdur þrifið eftir sig. Hér þurfti
ekki ímyndunaraflið til að sjá að
konunni hafði verið hent til og frá.
Sums staðar voru blóðslettur á veggj-
um. Í minningunni var þetta eitt af

Kærleikans jól
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sókn og biðja hann að koma strax.
Ástgerður hóf að rita skýrslu og

vista ljósmyndir í tölvu og leita
upplýsinga um Harald. Hann var
vel þekktur hjá lögreglunni, aðal-
lega fyrir ölvun og óspektir. Stund-
um hafði hann slegið menn illa.
En hinir börðu fyrirgáfu honum
ávallt enda greiddi hann skaða-
bætur fullur iðrunar. Það orð hafði
legið á honum að hann „bankaði“
konuna sína, sagði varðstjórinn.
Þó hafði lögreglan aðeins tvisvar
farið heim til þeirra vegna kvartana
um heimilisofbeldi. Konan hafði
ekki viljað kæra og nágrannar tóku
aldrei eftir neinu.

Ástgerður hugsaði með sér
hvernig þetta gæti staðizt. Hún
fann ekkert í skrám nema tvær
bókanir um heimsókn lögreglu,
án þess að nokkuð kæmi fram um
hvers vegna farið var heim til
þeirrra. En það biði morguns að
greiða úr því. Hún stóð upp til
þess að fara heim. Barði og Sædís
voru fyrir sunnan og ekkert beið
hennar heima. Það yrði gott að
komast í rúmið.

Á leið út úr dyrunum kom Elena
á eftir henni og spurði hvort hún
vildi ekki koma aðeins heim með
sér og ræða málin. Þar sem ekkert
sérstakt beið þáði hún það. Íbúð
prestsins var einstaklega falleg og
allt í röð og reglu. Henni leið vel
þarna inni og þær spjölluðu margt,
fyrst um atburði liðins kvölds og
um aðdragandann, sem Elena virt-
ist vita talsvert um. Þó að Haraldur
væri ofbeldisfullur undir áhrifum
áfengis var þetta eitthvað sem eng-
inn hafði búizt við. Bróðir hennar
hafði farið upp á sjúkrahús og sem
betur virtust skurðir vera grunnir
og aðeins vinstri handleggur brot-
inn, fyrir utan marbletti sem þöktu
líkamann meira og minna. Ekki
væri vitað hverjar afleiðingar
högga á höfuðið yrðu, en það yrði
rannsakað betur á morgun fyrir
sunnan. Börnin væru komin til
góðs fólks sem var tilbúið að hafa
þau fram yfir jól. Aumingja börnin,
hugsaði Ástgerður. Þau ættu erfiða
tíma í vændum. Á morgun yrði
hún að hafa allar skýrslur klárar.
Lögfræðingur embættisins myndi
vafalaust vilja fara fram á gæzlu-
varðhald yfir Haraldi.

Henni hafði ekki liðið svona vel
árum saman. Nærvera Elenu hafði
þessi áhrif á hana og hún vildi
helzt ekki fara heim til þess að
vera þar ein um nóttina. En hana
hafði ekki grunað hvernig þetta
útkall myndi enda.

Jólin eru að koma eftir tvo daga og
börnin farin suður til þess að verja
umsömdu kvöldi aðfangadags með
föður sínum. Þau höfðu reyndar
verið fremur treg til. Aldrei þessu
vant hafði Ástgerður hvatt þau
mjög og bent þeim á að þau gætu
átt góðan tíma hjá afa sínum og
ömmu í Hafnarfirði, hitt vini og
kunningja og komið síðan endur-
nærð heim aftur. Þegar þau spurðu
hvers vegna hún kæmi ekki með
vafðist henni tunga um tönn en
bar við miklu vinnuálagi vegna
ýmissa mála sem hún væri að rann-
saka sem lögreglumaður.

Í rauninni átti hún ekki svörin

við þessum spurningum sjálf. Hún
vildi losna við að hitta Sigbarð.
Hún kveið því að þurfa hitta Guð-
fríði dóttur sína sem var algerlega
á bandi föður síns og hringdi af og
til á lögreglustöðina til þess að
skamma móður sína fyrir að vilja
ný eignaskipti. Pabba hennar veitti
ekki af því sem hann hafði fengið.
Þau ætluðu að gifta sig, kannski
um jól, sú nafnlausa og Sigbarður.
Allar óþægilegar minningar frá
sambúðarárum þeirra myndu vakna
á ný. Það hefðu orðið vond jól.

Hún velti því fyrir sér hvað hefði
komið fyrir Guðfríði. Það skipti
sennilega engu. Þó að ást hennar
til elztu dótturinnar væri enn sterk
varð talsvert að breytast til að þær
hittust. Að auki var víst að foreldrar
hennar myndu spyrja nærgöngulla
spurninga um einkalíf hennar. Við
því átti hún ekki svör heldur. Hún
hafði ætlað að fara líka og vera
með foreldrum sínum, en núna
treysti hún sér ekki og vildi frekar
vera í Svansfirði um jólin. Margt
brauzt um í huganum. Henni líkaði
æ betur við Elenu, sem einnig var
fráskilin, þó að hún gæti ekki kom-
ið orðum að því hvað það væri
sem dró hana að prestinum. Auð-
veldara hefði verið að skýra það
bæði fyrir sjálfri sér og öðrum,
foreldrum og börnum, ef prestur-
inn væri karlmaður eða ef það hefði
verið bróðirinn myndarlegi, lækn-
irinn.

Hugur hennar hvarflaði að því
hvernig jólin yrðu hjá börnum Har-
aldar og Geirþrúðar. Þau voru hjá
góðu fólki hér í Svansfirði. Geir-
þrúður hafði farið í Kvennaathvarf-
ið í Reykjavík og fengið að auki
sálfræðiaðstoð eftir að hafa gengið
til geðlæknis.

Haraldur gekk laus en beið þess
að ákæra á hendur honum fyrir
gróft heimilisofbeldi yrði tekin
fyrir. Presturinn hafði séð til þess
að hann fékk að hitta börnin undir
eftirliti og þær höfðu báðar verið
viðstaddar í þessi tvö skipti ásamt
fulltrúa barnaverndarnefndar. Þar
hafði Ástgerði orðið enn ljósara
hvílíka mannkosti Elena Björg
hafði til að bera. Auðvitað var
mikið grátið og ljóst að Haraldur
átti við mikla erfiðleika að stríða
og þurfti ekki síður hjálp en Geir-
þrúður. Hún var ekki í boði og
hans beið sennilega fangelsi, sem
var honum kvíðvænlegt. Hann
hafði haft góðar tekjur sem sjó-
maður. Núna höfðu líka flestir snú-
ið við honum baki, sem áður báru
af honum blak. Það er afar sérstakt
hvernig mannskepnan getur snúizt
eins og vindhani í skoðunum og
hegðun.

Ekki átti hann annan stuðning
en frá prestinum og Ástgerði fannst
umburðarlyndið stundum um of.
En þar var kærleikurinn, líkt og
Kristur hafði boðað en alltof fáir
tileinkuðu sér. Elena Björg hafði
fengið Ástgerði til þess að velta
fyrir sér trúnni á nýjan leik. Það
hafði hana ekki grunað þegar hún
flutti vestur. Hvar stóð hún núna
sjálf? Hugsanir hennar voru senni-
lega ekki mjög kristilegar þegar
þær beindust að Elenu, enda hafði
hún gist þar margar nætur.

Engu að síður höfðu þær rætt

margt og ljóst var að þær áttu margt
sameiginlegt, áttu báðar fyrrver-
andi eiginmenn og núverandi börn,
sem myndu alltaf fylgja þeim. En
myndu þau gera það þegar öllu
yrði á botninn hvolft? Ástgerður
velti því fyrir sér hvort hið auma
líf með Sigbarði væri ef til vill
eftirsóknarvert. En til slíks lífs vildi
hún ekki snúa þótt hún hefði
tækifæri til.

Sem betur fer var nóg að gera fram
að jólum og hún hafði lofað að
vera á bakvakt yfir hátíðarnar, lög-
reglufulltrúanum til mikillar gleði.
Hann átti von á börnum og barna-
börnum til sín um jólin. Það myndi
halda henni upptekinni að vera á
bakvaktinni. Elena yrði líka að
sinna söfnuðinum og messa meira
og minna alla jólahátíðina og fram
á nýtt ár. En væri það ekki bara
frestun á því óhjákvæmilega, að
taka af skarið, sætta sig við það
hvert hugur hennar stefndi, og taka
afleiðingum, hverjar sem þær
yrðu?

Um kvöldið myndi hún fara á
aðventukvöldið í kirkjunni og sitja
aftarlega eins og venjulega þar sem
lítið bæri á og hlusta af athygli á
það sem presturinn hún Elena hefði
að segja. Hugur hennar var reyndar
enn bundinn af þessari vondu
heimsókn á heimili Haraldar og
Geirþrúðar. Það kom henni í raun
verulega á óvart að hafa sjaldnast
leitt hugann að því hvernig fórnar-
lömbum og gerendum reiddi af
eftir slíka ógn, sem heimilisofbeldi
alltaf er. Hvernig gat gott og vont
tekist svona harkalega á og leitt til
góðs fyrir einn en ekki annan?

Hugsanir Ástgerðar voru á reiki
og hún vissi ekki hvert hún stefndi
með líf sitt, en það var eitthvað
sem heillaði og ýtti undir vellíðan
hennar. Svona hafði henni ekki
verið innanbrjósts frá því að tví-
burarnir voru börn í reifum. Hvað
skyldu þau segja, nú eða þá for-
eldrar hennar?

Í kirkjunni um kvöldið hlustaði
hún af athygli á Elenu, sem talaði
um kærleikann og hversu mikil-
vægt það væri að fólk tileinkaði
sér hann, ekki sízt um jól. Um-
burðarlyndinu mætti fólk alls ekki
gleyma frekar en því að sýna með-
bræðrum og systrum skilning og
fordómar ættu ekki heima með
kristnu fólki. Einnig minnti hún á
baráttu kristinna í Róm til forna
og hvernig þeir voru ofsóttir. Of-
sóknir af ýmsu tagi ættu sér stað
enn í dag, jafnvel á Íslandi nútím-
ans. Gegn þeim, en fyrir kærleika,
ættum við öll að berjast, og fyrir
rétti fólks til að lifa lífi sínu með
þeim hætti sem það kysi, svo fremi
það yrði ekki öðrum til skaða.

Hugur Ástgerðar fór á flug.
Hana sundlaði. Hún varð að taka
ákvörðun. Hún mundi gera það,
hafði kannski þegar gert það. Vissi
núna hver sú ákvörðun var. Þær
myndu verja saman öllum frítíma
sínum um jólin og áramótin og
leggja línur að framhaldinu og
upplýsa ástvini og berjast saman
fyrir kærleika öllum til handa.

Þetta yrðu gleðileg jól. Framtíð-
in beið þeirra – óvænt, erfið, og
vonandi líka gleðileg.

því versta sem hún gat hugsað sér.

Þetta kvöld varð líka afdrifaríkt
með öðrum hætti, eins og síðar
kom í ljós. Afdrifaríkt á þann hátt
sem hún hefði aldrei getað ímynd-
að sér. Það fór ekki fram hjá henni
að presturinn var fær í sínu starfi
og gekk betur að eiga við börnin
en barnaverndarmanninum, en
núna voru fleiri komnir á vettvang.
Það var einhver sérstakur friður
yfir prestinum og börnin róuðust
smám saman meðan Ástgerður
reyndi að ræða við húsbóndann á
heimilinu, sem sat handjárnaður á
stól og tveir lögreglumenn stóðu
yfir honum. Annar þeirra hafði á
orði að hann hefði haldið að þetta
myndi aldrei gerast. Hinn sagðist
hafa varað við þessu lengi en
barnaverndin hafði ekki sagzt geta
neitt frekar en lögreglan.

Í fyrstu var eins og hinn hand-
járnaði vaknaði við þegar hún byrj-
aði að tala við hann, hreytti út úr
sér svívirðingum og blótaði sam-
býliskonu sinni í sand og ösku.

Síðan dró af honum og hann grét
og sagðist sjá eftir öllu saman.
Þegar helztu skýringar voru komn-
ar fram ákvað hún að nóg væri
komið. Verið var að fara með börn-
in í vistun, hún vissi ekki hvert. Þá
kom presturinn fram í eldhús og
sagði rólega við grátandi manninn
á stólnum: Þetta fór illa Haraldur
minn, og ekki orð meira. Hann féll
saman og grét hástöfum þegar
presturinn sagði að nú færi hann í
fangaklefa. Augu hans urðu tóm
líkt og barna hans áður: Ég get það
ekki, ég þoli það ekki.

En hjá því varð ekki komizt.
Presturinn, sem hún vissi núna að
hét Elena Björg, sagðist skyldu
fylgja honum í fangaklefann og
tala við hann. Þær urðu samferða
fanganum í lögreglubílnum og
hann var bókaður inn í klefa. Elena
bað um að kallað yrði í lækni.
Varðstjórinn sagði að þeir á vakt-
inni væru uppteknir vegna kon-
unnar og Elena bað hann um að
hringja þá í bróður sinn lækninn
sem væri heima hjá henni í heim-

Ólafur Helgi Kjartansson, fyrrum
skattstjóri og síðan sýslumaður á

Ísafirði og nú sýslumaður á Selfossi,
hefur um langt árabil ritað jóla-
sögur í Bæjarins besta. Sú fyrsta

birtist í jólablaði BB árið 1986 og
síðan hafa sögur hans birst árlega
að undanskildum árunum 1992 og
1993. Hér birtist nýjasta jólasaga

Ólafs Helga  „Kærleikans jól“.
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Hafnarstræti 19 · ÍsafirðiHafnarstræti 19 · ÍsafirðiHafnarstræti 19 · ÍsafirðiHafnarstræti 19 · ÍsafirðiHafnarstræti 19 · Ísafirði Hafnargötu 80  · 415 BolungarvíkHafnargötu 80  · 415 BolungarvíkHafnargötu 80  · 415 BolungarvíkHafnargötu 80  · 415 BolungarvíkHafnargötu 80  · 415 Bolungarvík

Hafnarstræti 1 · ÍsafirðiHafnarstræti 1 · ÍsafirðiHafnarstræti 1 · ÍsafirðiHafnarstræti 1 · ÍsafirðiHafnarstræti 1 · Ísafirði

Aðalgötu 59 · SuðureyriAðalgötu 59 · SuðureyriAðalgötu 59 · SuðureyriAðalgötu 59 · SuðureyriAðalgötu 59 · Suðureyri

Fréttastofa RÚV – LandinnFréttastofa RÚV – LandinnFréttastofa RÚV – LandinnFréttastofa RÚV – LandinnFréttastofa RÚV – Landinn

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Hafnarstræti 1 · ÍsafirðiHafnarstræti 1 · ÍsafirðiHafnarstræti 1 · ÍsafirðiHafnarstræti 1 · ÍsafirðiHafnarstræti 1 · Ísafirði

Sýslumaðurinn á ÍsafirðiSýslumaðurinn á ÍsafirðiSýslumaðurinn á ÍsafirðiSýslumaðurinn á ÍsafirðiSýslumaðurinn á Ísafirði

Aðalstræti 26 · ÞingeyriAðalstræti 26 · ÞingeyriAðalstræti 26 · ÞingeyriAðalstræti 26 · ÞingeyriAðalstræti 26 · Þingeyri

Suðurgötu 12 · ÍsafirðiSuðurgötu 12 · ÍsafirðiSuðurgötu 12 · ÍsafirðiSuðurgötu 12 · ÍsafirðiSuðurgötu 12 · Ísafirði

Klofningur ehf.Klofningur ehf.Klofningur ehf.Klofningur ehf.Klofningur ehf.

Grundarstíg 5 – BolungarvíkGrundarstíg 5 – BolungarvíkGrundarstíg 5 – BolungarvíkGrundarstíg 5 – BolungarvíkGrundarstíg 5 – Bolungarvík Hafnarstræti 1 · ÍsafirðiHafnarstræti 1 · ÍsafirðiHafnarstræti 1 · ÍsafirðiHafnarstræti 1 · ÍsafirðiHafnarstræti 1 · Ísafirði

Sundstræti 45 · ÍsafirðiSundstræti 45 · ÍsafirðiSundstræti 45 · ÍsafirðiSundstræti 45 · ÍsafirðiSundstræti 45 · Ísafirði

Árnagötu 2-4 · ÍsafirðiÁrnagötu 2-4 · ÍsafirðiÁrnagötu 2-4 · ÍsafirðiÁrnagötu 2-4 · ÍsafirðiÁrnagötu 2-4 · Ísafirði

ÍslenskirÍslenskirÍslenskirÍslenskirÍslenskir
aðalverktakaraðalverktakaraðalverktakaraðalverktakaraðalverktakar
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Krossgátan

Boltinn í beinni...Boltinn í beinni...Boltinn í beinni...Boltinn í beinni...Boltinn í beinni...

Laugardagur 21. desemberLaugardagur 21. desemberLaugardagur 21. desemberLaugardagur 21. desemberLaugardagur 21. desember
kl. 12:45 Liverpool - Cardiff

kl. 15:00 Man. Utd - West Ham
kl. 15:00 Crystal P - Newcastle

kl. 15:00 WBA - Hull
kl. 15:00 Stoke - Aston Villa
kl. 15:00 Fulham - Man City
kl. 15:00 Sunderl. - Norwich

kl. 17:30 Millwall - Middlesbr.
Sunnudagur 22. desemberSunnudagur 22. desemberSunnudagur 22. desemberSunnudagur 22. desemberSunnudagur 22. desember

kl. 13:30 South.pt. - Tottenham
kl. 16:00 Getafe - Barcelona
kl. 16:00 Swansea - Everton
kl. 20:00 Valencia - Real M.
Mánudagur 23. desemberMánudagur 23. desemberMánudagur 23. desemberMánudagur 23. desemberMánudagur 23. desember
kl. 20:00 Arsenal - Chelsea

Fimmtudagur 26. desemberFimmtudagur 26. desemberFimmtudagur 26. desemberFimmtudagur 26. desemberFimmtudagur 26. desember
kl. 12:45 Hull - Man. Utd.

kl. 15:00 Everton - Sunderland
kl. 15:00 Chelsea - Swansea
kl. 15:00 Newcastle - Stoke

kl. 15:00 Cardiff - South.pton
kl. 15:00 West Ham - Arsenal

kl. 15:00 Tottenham - WBA
kl. 17:30 Man. City - Liverpool

kl. 19:45 Nottingham - QPR
Laugardagur 28. desemberLaugardagur 28. desemberLaugardagur 28. desemberLaugardagur 28. desemberLaugardagur 28. desember

kl. 12:45 West Ham - WBA
kl. 15:00 Hull - Fulham

kl. 15:00 Aston V. - Swansea
kl. 15:00 Norwich - Man. Utd
kl. 15:00 Man. City - Crystal P
kl. 17:30 Cardiff - Sunderland
Sunnudagur 29. desemberSunnudagur 29. desemberSunnudagur 29. desemberSunnudagur 29. desemberSunnudagur 29. desember
kl. 13:30 Everton - South.ton
kl. 13:30 Newcastle - Arsenal
kl. 16:00 Chelsea - Liverpool
kl. 16:00 Tottenham - Stoke

Mánudagur 1. janúarMánudagur 1. janúarMánudagur 1. janúarMánudagur 1. janúarMánudagur 1. janúar
kl. 12:45 Swansea - Man. City
kl. 15:00 South.pton - Chelsea

kl. 15:00 Liverpool - Hull
kl. 15:00 Fulham - West Ham

kl. 15:00 Arsenal - Cardiff
kl. 15:00 Stoke Everton

kl. 15:00 WBA - Newcastle
kl. 17:30 Man. Utd - Tottenham

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Suðlæg átt, 8-13 m/s og

dálítil él, en gengur í NA 13-
18 m/s með snjókomu eða
slyddu. Frost víða um land.

Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:
Vestlæg átt með éljagangi

vestantil, en bjartviðri eystra.
Áfram svalt í veðri.

Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:
Útlit fyrir suðvestlæga átt,
úrkomulítið og svalt veður.

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið
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Lausn á síðustu krossgátu

Sudoku þrautir

ÞjónustuauglýsingarRólegt hjá
bílasölum

Rólegt er hjá bílasölum á Ísa-
firði um þessar mundir, en jafnan
er minna um að vera á því sviði
að vetri. „Það er samdráttur í
sölu á öllu landinu,“ segir Berg-
mann Ólafsson hjá Bílatanga
ehf., sem bætir því við að erfitt
sé að tala um söluna hér á svæð-
inu. „Þetta eru svo fáir bílar hér
að það þarf ekki mikið til að
prósentutalan verði há. Það er
frekar rólegt, en ekkert verra hér
en var í fyrra. Þegar það er hækk-
andi sól þá er fólk bjartsýnna, og
svo dregst þetta saman á haustin.
Þannig hefur þetta alltaf verið,
við getum ekkert horft á þessi ár
frá 2005 til 2007, en þá var bara
brjáluð sala alla mánuði ársins.“

Hafsteinn Vilhjálmsson, sem
annast söluumboð Heklu á Ísa-
firði samhliða umboðsverslun
sinni, segir að haustið hafi verið
sæmilega líflegt í sölu á notuðum
bílum. „Þetta er líflegra en í fyrra,
allavega hérna megin frá séð.
Þetta er náttúrulega svo lítið að
það þurfa ekki að vera nema tveir
til þrír bílar til að það skipti máli.“

Vestfirðingum sem leggja stund
á nám í framhaldsskóla fjölgaði
lítillega frá 2011 til 2012, sam-
kvæmt því sem fram kemur í
tölum sem Hagstofan birti á dög-
unum, en þar er fjöldi nemenda í
framhaldsskóla 1. október hvert
ár borinn saman við fólksfjölda á
hverju svæði. Samtals voru
framhaldsskólanemar með lög-
heimili á Vestfjörðum 598 haust-
ið 2011, en 601 haustið 2012.
Um þriðjungur þess hóps er eldri
en 20 ára.

Haustið 2011 sóttu hundrað,
16 ára nemendur á Vestfjörðum
framhaldsskóla, en þeim fjölgaði
í 106 árið eftir. Engu að síður
lækkaði hlutfall 16 ára sem sóttu
framhaldsskóla úr 94,3% í 93%.
Þetta snerist við hjá 17 ára nem-
endum, en þeir höfðu verið 105
árið 2011 en voru 99 árið 2012.
Þrátt fyrir það reis hlutfall 17 ára
á Vestfjörðum sem innritaðir
voru í framhaldsskóla úr 86,1% í
91,7%. Mest breyting varð á
fjölda 20 ára framhaldsskóla-
nema á Vestfjörðum, en fjöldi
þeirra ríflega tvöfaldaðist.

Menntaskólinn á Ísafirði er eini
framhaldsskólinn sem hefur
aðsetur á Vestfjörðum, en að auki
eru framhaldsdeildir á Patreks-
firði og Hólmavík. Um 300 nem-
endur stunda nám við MÍ, og því
greinilegt að það eru margir á
Vestfjörðum sem nýta sér dreif-
nám á framhaldsskólastigi.

Margir nýta
sér dreifnám
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