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Pólitíkin öðrum þræði
andstyggðartík

Í viðtali vikunnar koma við sögu þingmaðurinn ogÍ viðtali vikunnar koma við sögu þingmaðurinn ogÍ viðtali vikunnar koma við sögu þingmaðurinn ogÍ viðtali vikunnar koma við sögu þingmaðurinn ogÍ viðtali vikunnar koma við sögu þingmaðurinn og
skólameistarinn fyrrverandi, doktorinn, þjóðfræð-skólameistarinn fyrrverandi, doktorinn, þjóðfræð-skólameistarinn fyrrverandi, doktorinn, þjóðfræð-skólameistarinn fyrrverandi, doktorinn, þjóðfræð-skólameistarinn fyrrverandi, doktorinn, þjóðfræð-
ingurinn, skáldið og rithöfundurinn, en þó fyrst ogingurinn, skáldið og rithöfundurinn, en þó fyrst ogingurinn, skáldið og rithöfundurinn, en þó fyrst ogingurinn, skáldið og rithöfundurinn, en þó fyrst ogingurinn, skáldið og rithöfundurinn, en þó fyrst og
fremst manneskjan Ólína Þorvarðardóttir. Víða erfremst manneskjan Ólína Þorvarðardóttir. Víða erfremst manneskjan Ólína Þorvarðardóttir. Víða erfremst manneskjan Ólína Þorvarðardóttir. Víða erfremst manneskjan Ólína Þorvarðardóttir. Víða er

komið við og m.a. ræðir hún sérkennilegtkomið við og m.a. ræðir hún sérkennilegtkomið við og m.a. ræðir hún sérkennilegtkomið við og m.a. ræðir hún sérkennilegtkomið við og m.a. ræðir hún sérkennilegt
fréttnæmi þess þegar hún sækir um vinnu.fréttnæmi þess þegar hún sækir um vinnu.fréttnæmi þess þegar hún sækir um vinnu.fréttnæmi þess þegar hún sækir um vinnu.fréttnæmi þess þegar hún sækir um vinnu.

Líf og fjör á þorrablóti!
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Blaðið, sem gefið er út af Gúttó
ehf. á Ísafirði, er fyrir löngu orð-
inn velkunnur og traustur sam-
ferðalangur ferðamanna á Vest-
fjörðum, en það kemur nú út í
tuttugasta sinn. Í ritinu verður að
vanda að finna ýmislegan fróð-
leik, skemmtiefni og umfjallanir
um úrval þeirra fjölmörgu perla
sem finna má á Vestfjörðum –
náttúrulegra perla sem og annars
eðlis.

Til að koma til móts við síauk-
inn straum erlendra ferðamanna
um svæðið verður hluti blaðsins
á ensku, eins og á síðasta ári.
Ritstjórn og efnisvinnslu annast
Sunna Dís Másdóttir og Berglind

Häsler, en auglýsingasala er í
höndum Halldórs Sveinbjörns-
son. Lumar þú á ábendingu um
skemmtilegt, ferðatengt efni?
Ertu með eitthvað spennandi á
prjónunum fyrir sumarið? Ferða-
þjónar og aðrir sem vilja koma
efni á framfæri vegna sumarsins
2014 eru hvattir til að hafa sam-
band sem fyrst.

Með von um góðar undirtektir
og ósk um skínandi gott ferða-
sumar!

Vegna efnis:  Sunna Dís Más-
dóttir: s. 699 3936, sunnadis@
gmail.com. Vegna auglýsinga:
Halldór Sveinbjörnsson: s. 894
6125, halldor@bb.is.

Vinnsla ferðablaðsins
Vestfirðir 2014 er hafin!

Langri sögu Sjálfstæðisflokks-
ins að Hafnarstræti 12 á Ísafirði
er lokið. Fulltrúaráð flokksins í Ísa-
fjarðarbæ hefur skipt við Lands-
bankann á skrifstofu flokksins á
miðhæð við Hafnarstræti og eign
bankans að Aðalstræti 20, þar
sem Særaf og Netheimar voru
síðast til húsa. Gunnar Þórðarson,
formaður fulltrúaráðsins, segir að
húsnæðið við Hafnarstræti hafi
um nokkuð skeið ekki þótt nógu
hentugt vegna erfiðs aðgengis en
um brattan stiga er að fara upp á
skrifstofuna og margar undan-
farnar kosningar hafi flokkurinn
þurft að leigja húsnæði fyrir kosn-
ingaskrifstofur.

Flokkurinn ætlaði sér að leigja
skrifstofu fyrir sveitarstjórnar-
kosningarnar í maí en skyndilega

hafi þessi möguleiki opnast og
þá varð ekki aftur snúið. Ekki
var um slétt skipti að ræða en
Gunnar vill ekki fara nánar út í
upphæðir og segir að hann hafi
ekki heyrt annað en að mikil
ánægja sé meðal sjálfstæðis-
manna með skiptin.

Sjálfstæðisflokkurinn átti Hafn-
arstræti 12 um áratuga skeið og
ásamt því að vera höfuðstöðvar
flokksins á Ísafirði og nágrenni
var þar um árfjöld einn helsti ball-
staður bæjarins. Fyrir nokkrum
árum seldi flokkurinn þriðju hæð-
ina en þar er íbúð en jarðhæðin
var seld síðar og er verslunin
Þristur þar til húsa. Fulltrúaráðið
er regnhlífarsamtök allra flokks-
félaga Sjálfstæðisflokksins í Ísa-
fjarðarbæ.            – smari@bb.is

Sjálfstæðismenn flytja

Vestfirðingum
fækkaði um 40

Íbúum í Bolungarvík, Súða-
víkurhreppi, Vesturbyggð, Kaldr-
ananeshreppi og á Tálknafirði,
fjölgaði milli ára samkvæmt nýj-
ustu tölum Hagstofu Íslands.
Vestfirðingum fækkaði þó í
heildina um fjörutíu manns. Í lok
ársins 2012 bjuggu 7.020 manns
í fjórðungnum en í lok síðasta
árs voru þeir 6.980. Íbúum í Bol-
ungarvík fjölgaði um fjörutíu og
er þetta þriðja árið í röð sem
íbúum fjölgar þar. Í Súðavíkur-
hreppi fjölgaði íbúum um tuttugu
og íbúum fjölgaði um tíu í Vest-
urbyggð, Tálknafirði og í Kaldr-
ananeshreppi.

Íbúum í Ísafjarðarbæ fækkaði
um 110, 50 karla og 60 konur og
voru langflestir þeirra íslenskir
ríkisborgarar. Í Reykhólahreppi

fækkaði íbúum um 30, um 20 í
Strandabyggð en íbúafjöldi stóð
í stað í Árneshreppi. Tekið skal
fram að Hagstofa Íslands nám-
undar stölur við næsta tug ef
mannfjöldinn er meiri en fimm-
tíu, en næsta hálfa tug ef talan er
lægri.

Í lok fjórða ársfjórðungs 2013
bjuggu 325.620 manns á Íslandi,
163.280 karlar og 162.340 konur.
Landsmönnum fjölgaði um 610
á ársfjórðungnum. Erlendir ríkis-
borgarar voru 22.690 og á höfuð-
borgarsvæðinu bjuggu 208.710
manns. Á fjórða ársfjórðungi
2013 létust 570 einstaklingar og
hafa aldrei látist fleiri einstakl-
ingar á einu ársfjórðungi frá því
að Hagstofan tók að birta mann-
fjölda eftir ársfjórðungum.

Auglýsing um skipulags-
mál í Súðavíkurhreppi

Tillaga að breytingu deiliskipulags á Langeyri í Súðavík
Sveitarstjórn Súðavíkurhrepps samþykkti á fundi sínum þann

25. janúar  2014 að auglýsa tillögu að breytingu deiliskipulags á Lang-
eyri í Súðavík skv. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Í tillögunni felst aðallega að skipulags-
svæðið er stækkað, gert ráð fyrir nýrri
lóð þar sem áður var grænt svæði,
bílstæðum fækkað og stækkaður
byggingarreitur og byggingar- og
skipulagskilmálum breytt.

Tillagan  ásamt greinargerð  verður
til sýnis á skrifstofu Súðavíkurhrepps,
Grundarstræti 3, Súðavík, virka dag frá
kl. 10:00-12:00 og frá 13:00-15:00 frá
og með 1.febrúar 2014 til og með 17.
mars  2014.

Einnig má sjá tillöguna á heimasíðu Súða-
víkurhrepps, www.sudavik.is.

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn
kostur á að gera athugasemdir við tillöguna. Frestur til þess að skila
inn athugasemdum er til 17. mars 2014.

Athugasemdir, ef einhverjar eru, skulu vera skriflegar og berast
til skrifstofu Súðavíkurhrepps Grundarstræti 3, 420 Súðavík.

Hver sá sem ekki gerir athugasemdir innan tilskilins frests, telst
samþykkja tillöguna.

Árni Traustason, byggingar-og skipulagsfulltrúi Súðavíkurhrepps.

Karlmaður á þrítugsaldri
hefur verið dæmdur í Héraðs-
dómi Vestfjarða þriggja mán-
aða fangelsi, skilorðsbundnu
til tveggja ára, og greiðslu sekt-
ar að fjárhæð 200.000 krónur
fyrir eignaspjöll, nytjastuld og
umferðalagabrot. Honum var
gefið að sök að hafa valdið
skemmdum á bíl á Ísafirði í
október á síðasta ári með því
að lemja í vélarhlíf og sparka í
ytra byrði svo bíllinn dældaðis
og baksýnisspegill brotnaði.

Hann var dæmdur fyrir nytja-
stuld og umferðalagabrot með

því að hafa tekið lögreglubíl í
heimildaleysi úr bílgeymslu lög-
reglustöðvarinnar á Ísafirði og
ekið honum undir áhrifum áfeng-
is og hafa á akstursleiðinni ekið
bílnum gegn einstefnu, ekið hon-
um óvarlega og of hratt miðað
við aðstæður á hálum vegi svo
hann missti stjórn á bílnum.
Hafnaði bíllinn þá á grjótgarði
og ljósastaur. Skemmdist hjóla-
búnaður og afturhleri bílsins mik-
ið. Þá sinnti maðurinn ekki stöðv-
unarmerkjum lögreglu.

Sannað þótti með játningu
mannsins og öðrum gögnum

málsins að hann hafi gerst sek-
ur um þá háttsemi sem honum
var gefin að sök. Við ákvörðun
refsingar ákærða er litið til
skýlausrar játningar ákærða.
Fyrri brot, þrjár líkamsárásir,
eignarspöll og brot gegn um-
ferðarlögum, höfðu ekki ítrek-
unaráhrif þar sem maðurinn
hann stóðst skilorð.

Auk fangelsisrefsingar og
sektar er maðurinn sviptur öku-
leyfi til tveggja ára og skal
hann greiða málskostnað sem
er tæplega 280 þúsund krónur.

– harpa@bb.is

Dæmdur fyrir eignaspjöll,
nytjastuld og umferðarlagabrot
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Ritstjórnargrein

Lútum ekki í gras

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 630.
Já sögðu 253 eða 40%
Nei sögðu 294 eða 47%

Ekki viss sögðu 83 eða 13%

Vilt þú að Hjallastefnan taki alfarið yfir Eyrarskjól

Kristín Jónína Kolbeinsdóttir

Sigríður María Gunnarsdóttir Friðrik Sigurðsson
Þórdís Elín Gunnarsdóttir Sigurður Jarlsson

Brynja Gunnarsdóttir Haraldur Guðmundsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkæra móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma

lést á öldrunardeild sjúkrahússins á Ísafirði 22. janúar. Útför hennar
fer fram frá Ísafjarðarkirkju, laugardaginn 1. febrúar kl. 14:00.

Aðstandendur vilja þakka öllu starfsfólki Sjúkrahúss Ísafjarðar fyrir
einstaka aðhlynningu og umönnun. Þeir sem vilja minnast hennar

er bent á minningarsjóð Sjúkrahúss Ísafjarðar.

Þorsteinn áfram fram-
kvæmdastjóri lækninga

Framkvæmdastjórn Heilbrigð-
isstofnunar Vestfjarða hefur
ákveðið, í samræmi við endan-
legan úrskurð embættis land-
læknis frá 18. janúar um starfs-
hæfni Þorsteins Jóhannessonar
framkvæmdastjóra lækninga, að
Þorsteinn starfi áfram eins og
verið hefur sem framkvæmda-
stjóri lækninga til 30. september
2014. „Þorsteinn mun ekki vera
ábyrgur fyrir framkvæmd skurð-
aðgerða á þessum tíma en er
heimilt að aðstoða við skurðað-
gerð sem er á ábyrgð annars
skurðlæknis. Hann mun ekki
stunda vaktavinnu þar sem hann
er ábyrgur fyrir bráðameðferð
sjúklinga.,“ segir í tilkynningu.

Forsaga málsins er sú ágrein-
ingi milli lækna við stofnunina
var vísað til embættis landlæknis
í kjölfar þess að bréf fimm heilsu-
gæslulækna við stofnunina komst
í hámæli. Þar kröfðust þeir þess
að landlæknir skilaði áliti um
starfshæfi yfirlæknis. Landlækn-
ir skilaði mati á starfshæfni Þor-
steins fyrir jólin en hann fékk
andmælafrest sem rann út fyrr í
þessum mánuði. Fresturinn átti

upphaflega að renna út 2. janúar
síðastliðinn en var framlengdur
fram í miðjan mánuð. Frá því að

málið kom upp hafa þrír lækn-
anna fimm sagt upp störfum hjá
stofnuninni.         – harpa@bb.is

Með ólíkindum er hversu margar hugmyndir um fjölgun atvinnutæki-
færa á Vestfjörðum, margar hverjar í upphafi málaðar sterkum litum eftir-
væntinga, gufa upp án vitneskju um orsakir. Öllu verra er þó að það er líkt
og mörgum standi á sama. Sé reynt að grennslast fyrir um orsakir er alla
jafnan lítið um svör, jafnvel þaðan sem ætla mætti að mestir hagsmunir
væru í húfi.

Dæmi þar um sem BB hefur ítrekað reynt að hafa spurnir af, er Rann-
sóknarstofnun á sviði jarðkerfisfræða; alþjóðastofnun sem mikils var
vænst af og sögð afar vel staðsett á Vestfjörðum. Og svo mikið lá undir að
þáverandi forsætisráðherra, Halldór Ásgrímsson, ómakaði sig vestur til
áréttingar stuðningi við málið, sem ætla mátti að væri þegar komið í
sjálfan túnfótinn. Síðan segir fátt af einum.

Vatnssalan, margrædda, er hún með öllu runnin niður um ræsið?
Björgunarmiðstöð á Ísafirði, 8 til 12 ný störf. Er hennar ekki þörf leng-

ur? Væri ekki betra, allra hluta vegna, ef vitneskja væri fyrir hendi um
málalok hverju sinni. Var til þrautar barist, hvað stóð í vegi, eða var málið
dauðadæmt frá upphafi? Einn er sá þáttur í stjórnsýslunni sem þingmenn
hafa kvartað sáran yfir, að þeir ráði ekkert við: Embættismannakerfið!
Dæmi þar um er yfirlýsing þáverandi  forsætisráðherra; einróma samþykkt
Alþingis um prófessorsstöðu tengda nafni Jóns Sigurðssonar, með búsetu
prófessorsins fyrir vestan, var í engu virt er á reyndi.

Starfsstöð Fiskistofu á Ísafirði var skellt í lás. Og Sjávarútvegsráðherra
orðfár þótt embættismaður hendi fáeinna missera gamalli ákvörðun stjórn-
valda út í ystu myrkur. Lítið fer fyrir því að alþingismenn skelli hurðum!
(Já, ráðherra!) Þeir vita við hverja er að kljást?

Og það er fleira á spýtunni: ,,Við erum búnir að hanga á naglanum í tvö
ár, og það er auðvitað ekki viðunandi afgreiðsla í stjórnsýslunni. Frá því
er þetta búið að vera í kæruferli og veseni. Við (tilkynntum) okkar áætl-
anir og (lögðum) fram okkar gögn, sem eru afrakstur tíu ára rannsókna,“
segir Einar Valur Kristjánsson, framkvæmdastjóri Hraðfrystihússins-
Gunnvarar hf, um baráttu þeirra fyrir heimild til aukins fiskeldis í Ísa-
fjarðardjúpi; atvinnugreinar sem líklegt er að verði ein af stærri undirstöðum
efnahags þjóðarinnar, er fram líða stundir; óhjákvæmilega þýðingarmikill
hlekkur í því ferli, sem nú virðist vera í uppsiglingu hvað varðar aukna
fullvinnslu sjávarafurða. Er til of mikils ætlast að embættismenn virði
viðlits málaleitan forsvarsmanna Hraðfrystihússins-Gunnvarar hf um
heimild til stórvirkrar atvinnuaukningar í héraði? Varðar þessa menn
ekkert um óþægindi og kostnað, sem af þessu sleifarlagi þeirra hlýst?

Er engum til að dreifa sem er þess megnugur að segja þessum ágætu
mönnum að vinna vinnuna sína?

     s.h.
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Í sjötíu ár hafa konur í Bolung-
arvík haft veg og vanda undir-
búningi og framkvæmd stærsta
þorrablótsins í bænum en það er
haldið á fyrsta laugardegi í þorra
ár hvert. Blótið er ávallt vel sótt,
en það er þekkt fyrir þær sakir að
einungis fólk í sambúð, og með
lögheimili í Bolungarvík, getur
sótt blótið. Auk þess eru ekkjur
og ekklar velkomin. Blótið er
það 69. í röðinni, en það hefur
einungis tvisvar sinnum fallið
niður á síðustu 70 árum. Öllu er
tjaldað til að gera kvöldið sem

veglegast og stigu skemmti-
nefndarkonur á stokk í hinum og
þessum hlutverkum og litið var
yfir farinn veg hjá bæjarbúum í
skemmtiatriðunum. Svokallaðar
nefndarkonuvísur voru að venju
fluttar, en þá er sungið um hverja
einustu konu í þorrablótsnefnd-
inni.

„Þetta var alveg æðislegt. Frá-
bær stemning allt kvöldið. Já,
það verður nú að vera eitthvað
„kjöt á beinunum“ í skemmtiatr-
iðunum. Og það verður að segjast
eins og er að þegar menn eru

farnir að koma að máli við nefnd-
arkonur, vonsviknir að hafa ekki
ratað inn í dagskrána, ja- þá er
þetta greinilega orðinn heiður að
fá að vera með. Svo fólk verður
bara að láta almennilega að sér
kveða til að rata inn í skemmti-
dagskrá þorrablótskvenna. Ekki
vera einhverjar lurur sem aldrei
heyrist í eða engu þora!“ segir
Soffía Vagnsdóttir ein af nefndar-
konum blótsins. „Nei, - ég segi
nú svona. Það er sem sagt um að
gera að vera virkur samfélags-
borgari hér í bæ til að eiga sjens

á að vera tekinn fyrir. Okkar
kona, - Freyja Haraldsdóttir var
þar auðvitað algjör undantekning
á því að vera ekki með lögheimili
í Bolungarvík, enda er hún
einstök kona og henni var líka
nær að vera að hafa opinbera
skoðun á bolvíska blótinu!“ segir
hún.

Eins og venjulega mættu blóts-
gestir mæta í sínu fínasta pússi,
konur í upphlut eða peysufötum
og karlmenn í hátíðarbúningi eða
dökkum jakkafötum með hálstau,
en líklegt er að vandfundinn sé

sá staður á Íslandi þar sem er jafn
hátt hlutfall íbúa sem eiga þjóð-
búning en í Bolungarvík. Líkt og
síðustu sjötíu ár var snæddur
hefðbundinn þorramatur, sem
borinn var fram í trogum líkt og
forðum.

Blótið fór fram í Félagsheimili
Bolungarvíkur, en þar hefur það
verið haldið þar frá árinu 1953
að undanskildum þeim tíma þeg-
ar verið var að gera húsið upp, þá
var blótið haldið í íþróttahúsinu
Árbæ.

– harpa@bb.is

Fast skotið á læknamál og Freyju Haralds
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Alþingi á ný

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

TANGAGATA , ÍSAFIRÐI – HELLULÖGN,
1. ÁFANGI

Ísafjarðarbær óskar eftir tilboðum í verkið
„Tangagata, hellulögn - 1. áfangi.“ Um er
að ræða uppúrtekt slitlags og efra burðar-
lags, endurnýjun á holræsa- og vatnslögn-
um og hellulögn hluta af Tangagötu og
Þvergötu.
Helstu stærðir eru:
Vatnslagnir 112m
Gröftur 200m³
Hellulögn 820m²
Verkið skal vera að fullu lokið 1. septem-
ber 2014.
Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á kr.
3.000.- hjá Ísafjarðarbæ, Hafnarstræti 1,
400 Ísafirði frá og með 30. janúar 2014.
Tilboðin verða opnuð hjá Ísafjarðarbæ í
Stjórnsýsluhúsinu, 2. hæð, 25. febrúar
2014 kl. 11:00 að viðstöddum þeim bjóð-
endum sem þess óska.

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

Fjármálaeftirlitið (FME) gerir
margvíslegar athugasemdir við
fjárfestingar og starfsemi Lífeyr-
issjóðs Vesfirðinga. Á þriðja árs-
fjórðungi 2013 hóf FME athugun
á fjárfestingum Lífeyrissjóðs
Vestfirðinga til að kanna hvort
fjárfestingar sjóðsins rúmuðust
innan heimilda laga og hvort
flokkun fjárfestinga í skýrslum
sjóðsins til FME um sundurliðun
fjárfestinga væri rétt. Niðurstaða
athugunarinnar var að flokkun
eigna lífeyrissjóðsins í skýrslum
um sundurliðun fjárfestinga væri
ekki í nægjanlega góðu horfi.

Sem dæmi voru tilteknar eignir
lífeyrissjóðsins í öðrum sjóðum

um sameiginlega fjárfestingu, eins
og hlutir í fagfjárfestasjóðum,
flokkaðar ranglega sem hlutir í
verðbréfasjóðum og fjárfesting-
arsjóðum, og öfugt. Þá voru til-
tekin óskráð verðbréf færð sem
skráð  verðbréf og tiltekin veð-
skuldabréf flokkuð sem fast-
eignatryggð skuldabréf en þau
bar að færa sem óskráð önnur
verðbréf vegna veðsetningarhlut-
falls þeirra.

Fjárfestingar lífeyrissjóðsins
voru almennt innan heimilda laga
að því undanskyldu að röng
flokkun fjárfestinga varð þess
valdandi að fjárfestingar lífeyris-
sjóðsins í sjóðum sem ekki lúta

opinberu eftirliti fóru framyfir
leyfileg mörk samkvæmt lögum.
Athugunin leiddi ennfremur í ljós
að eignastýring verðbréfasafna
lífeyrissjóðsins er að hluta til í
höndum starfsmanna sjóðsins.
FME gerði athugasemd við það
þar sem hvorki framkvæmda-
stjóri né aðrir starfsmenn sjóðsins
hafa lokið prófi í verðbréfavið-
skiptum en slíkt próf er forsenda
þess að lífeyrissjóður geti sinnt
eignastýringu verðbréfasafna sinna.

FME hefur óskað eftir því að
stjórn sjóðsins feli innri endur-
skoðanda yfirfara úrbætur í kjöl-
far athugasemdanna og skila
FME skýrslu þess efnis.

FME gerir athugasemdir við starf-
semi Lífeyrissjóðs Vestfirðinga

Stjórn lífeyrissjóðsins á að skila FME skýrslu um úrbætur eigi síðar en 21. mars.

Alþingi hefur hafið störf á nýjan leik og þar með fjölgar þeim
þáttum sem banna þarf börnum í útvarpi og sjónvarpi. Þannig er
mál með vexti að alþingismenn hafa greinilega hvorki heyrt né
horft á biskup Íslands né forseta Íslands í áramótaþáttum sínum
fyrir tæpum mánuði, við nýliðin áramót. Auðvelt ætti að reynast
hverjum skynsömum manni að vera sammála boðskap þeirra,
en erfiðara kann að vera að sýna það í reynd. Blessaðir alþingis-
mennirnir, oftast eru það þeir sem fengið hafa það hlutverk að
sitja í stjórnarandstöðu sem nota orðbragð og haga sér illa, eins
og óknyttadrengjum eða –stúlkum í grunnskóla er títt  á kyn-
þroskaskeiðinu, í andstöðu við allt og alla. Auðvitað haga þing-
menn sér líkt og stjórnmálamönnum er tamt, því  miður. Það var
rétt hjá forsetanum og biskupnum að löngu væri tímabært að
fólk taki upp þann hátt að bera virðingu hvert fyrir öðru, jafnvel
þótt það sé ekki sammála þeim er það hefur valið sér að and-
stæðingi.

Kannski skortir alþingismenn kærleika hvers í annars garð og
í garð okkar hinna, sem ekki erum að fást við mikilvægi stjórn-
málanna í daglegu lífi okkar af þeirri einföldu ástæðu að baslið
gengur fyrir. Við þurfum að borga af húsnæðislánum, bílalánum,

sjónvarpinu og líka skatta til ríkis og sveitarfélaga. Tekjuskattur,
virðisaukaskattur, útsvar og fasteignagjöld ásamt tryggingum
af húsi eða íbúð, bílum og búslóð ásamt öllu hinu er greiða þarf
og bíður okkar í póstlúgunni eða heimabankanum á hverjum
degi. Þessar áhyggjur skyggja á ólætin á Alþingi. Stundum
hvarflar að venjulegu fólki að það eitt að hljóta kjör sem al-
þingismaður verði til þess að viðkomandi fjarlægist raunverulegt
líf. ,,Baráttumál“ hverfa fyrir peningum líkt og margir halda að
gerst hafi með forystumann Pírata. En svo segir hin heimakæra
húsmóðir auðvitað að hún þurfi að lifa líka og auðvitað á hver
rétt á því að fá sitt fyrir það sem viðkomandi leggur fram.

En hvað með okkur þetta venjulega fólk, erum við svo fjarri
hugarheimi alþingismanna að þeir sjái ekki að til þess að við
getum yfirleitt borið virðingu fyrir þeim ber þeim að sýna gott
fordæmi í orðbragði, farmkomu og hegðun. Þar undir heyrir
líka klæðaburður.

Hann mætti batna svo börn haldi ekki að þetta sé samkoma
götustráka og stelpna. Bindi þingkarla gætu þar komið til og
snyrtilegar þingkonur bæta úr. Við venjulegt fólk viljum góð
fordæmi.

Auglýsinga-
síminn er
456 4560



FIMMTUDAGUR     30. JANÚAR 2014 99999



1010101010 FIMMTUDAGUR     30. JANÚAR 2014

Auglýsing um skipulag, Dynj-
andi, Arnarfirði, Ísafjarðarbæ
Í samræmi við 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 hefur  bæjarstjórn Ísa-

fjarðarbæjar samþykkt ofangreinda deiliskipulagstillögu á fundi sínum
þann 16. janúar 2014.

Deiliskipulagið nær til um 4 ha lands og er landsvæðið sem um ræðir
í eigu Rafmagnsveitna ríksins (RARIK). Dynjandi er friðlýst náttúruvætti.

Innan deiliskipulagsreitsins er ekki verið að leggja til stórfelldar fram-
kvæmdir heldur einungis verið að bæta aðgengi og auka öryggi ferða-
manna. Helstu framkvæmdir eru stækkun bílastæðis, gerð nýrra rútu-
stæða og stæða fyrir húsbíla, stækkun tjaldsvæðis, stækkun salernis-
húss og gerð á aðstöðu fyrir sorpílát. Fyrirhugað að endurbæta
göngustíga og tröppur meðfram ánni og útbúa palla og áningarstaði
við sérvalda útsýnistaði.

Deiliskipulagstillagan verður til sýnis á bæjarskrifstofum í Stjórnsýslu-
húsinu, Hafnarstræti 1, Ísafirði og á heimasíðu Ísafjarðarbæjar www.
isafjordur.is frá og með 30. janúar 2014 til og með 13. mars 2014.  Þeim
sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn kostur á að
gera athugasemdir við deiliskipulagstillöguna.  Skila skal inn athuga-
semdum á bæjarskrifstofu Ísafjarðarbæjar, Stjórnsýsluhúsinu, Hafnar-
stræti 1, Ísafirði fyrir 14. mars 2014.  Þeir sem ekki gera athugasemdir
við skipulagstillöguna fyrir tilskilinn frest teljast samþykkir henni.

                                                                   Ísafirði 23. janúar 2014.
Jóhann Birkir Helgason, sviðstjóri framkvæmda- og eignasviðs.

„Þetta var falleg skemmtun. Rót-
gróin og ramm ísfirsk samkoma,“
segir Svavar Guðmundsson, for-
maður Sunnukórsins, um Sunnu-
kórsballið sem haldið var á laug-
ardagskvöld. Sunnukórinn fagn-
aði 80 ára afmæli sínu á laugardag
og var dagskráin því með veg-
legra móti. Auk Sunnukórsins
sungu karlakórinn Ernir, Kvenna-
kór Vestfjarða og kirkjukór Ísa-
fjarðarkirkju á ballinu. Lúðra-
sveit Tónlistarskólans kom einn-
ig fram. „Við Hjalti [Karlsson]
gerðum tilraun til að syngja með
lúðrasveitinni lög í bigband stíl
og það tókst svona bærilega. Sem
betur fer voru flestir komnir í
glas á þeim tíma og komin móða
á gagnrýnisgleruaugun en þetta

féll í góðan jarðveg hjá einhverj-
um held ég,“ segir Svavar.

Sunnukórinn söng undir stjórn
síðustu fjögurra kórstjóra, þeirra
Margrétar Geirsdóttur, Beata
Joó, Dagnýjar Arnalds og Ing-
unnar Sturludóttur og segir Svav-
ar að það hafi verið sérlega
skemmtilegt. Að loknum tónlist-
aratriðum var slegið í ball með
hljómsveitinni Kraftlyftingu og
segir Svavar að þeir hafi verið
frábærir og dansinn dunaði hvíld-
arlaust frá því fyrir miðnætti til
hálf þrjú. „Ég vil koma á fram
þakkæti til allra þeirra sem sýndu
kórnum þann virðingarvott að
fagna með okkur á 80 ára afmæl-
inu,“ segir Svavar.

– smari@bb.is

Rótgróin og ramm
ísfirsk samkoma
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Fasteignasala á Vestfjörðum
var svipuð í fyrra og undanfarin
ár. Guðmundur Óli Tryggvason
hjá Fasteignasölu Vestfjarða
segir að salan hafi verið jöfn síð-
ustu tvö þrjú ár. Ágætis hreyfing
var á markaðnum framan af síð-
asta ári en að vanda róaðist hann
mjög þegar kom fram á veturinn.
Ekki er hægt að greina stórar
breytingar á verðþróun að sögn
Guðmundar Óla.

Sölusvæði fasteignasölunnar
eru allir Vestfirðir og eins og
gefur að skilja selst mest á Ísa-
firði, stærsta byggðarkjarna Vest-
fjarða. Guðmundur Óli segir
hreyfingar á fasteignamarkaði
fylgja atvinnuástandi og að góð
sala hafi verið á Bíldudal í fyrra
og verð hafi hækkað. Tengist það
án vafa uppbyggingu á fiskeldi í
Arnarfirði.

– smari@bb.is

Stöðugur fasteignamarkaður

Póstdreifing ehf., hefur póst-
dreifingu á Ísafirði innan skamms.
Fyrirtækið leitar nú að samstarfs-
aðilum til að sjá um dreifingu á
Ísafirði og hefur auglýst eftir fólki
til að dreifa blöðum og tímaritum.
Fyrirtækið er í samkeppni við
Íslandspóst, nema á þeim sviðum
þar sem einkaleyfi Íslandspósts
hf., gildir. „Íslandspóstur er með
einkaleyfi á dreifingu nafn-
greindra bréfa sem eru undir 50
grömmum en við tökum að okkur
dreifingu á öllum öðrum pósti,“
segir Hannes Hannesson, fram-
kvæmdastjóri Póstdreifingar. Til
þessa hefur fyrirtækið einvörð-
ungu dreift pósti á höfuðborgar-
svæðinu og á Akureyri.

Hannes segir að vegna auk-
innar eftirspurnar eftir dreifingu
hafi verið ákveðið að fjölga dreif-
ingarsvæðum. „Við dreifum nú
þegar pósti fyrir vestan en höfum
þá keypt dreifingu af Íslandspósti
en nú sjáum við fyrir okkur að
magnið sé það mikið að við setj-
um upp okkar eigin dreifingar-
kerfi. Því erum við að kanna hug
fólks til að starfa innan okkar
dreifikerfis.“ Fyrirtækið ráðgerir
að dreifa pósti einn til tvo daga í
viku á Ísafirði. Fyrirætlanir Póst-
dreifingar hafa verið í bígerð lengi
en hingað til var það mat stjórn-
enda fyrirtækisins að póstmagnið
væri ekki nægilegt til að það stæði
undir kostnaði við dreifingu.

Íslandspóstur
fær samkeppni

„Þetta er gríðarlega mikilvæg
framkvæmd fyrir þetta samfé-
lag,“ segir Elías Jónatansson,
bæjarstjóri í Bolungarvík, um
hjúkrunarheimilið við Aðalstræti
20-22, sem tekið verður í notkun
á þessu ári. Hér er um að ræða
stærstu framkvæmd Bolungar-

víkurkaupstaðar þetta árið, en á
fjárhagsáætlun er gert ráð fyrir
159 milljónum króna til verkefn-
isins. Í lok nóvember var gerður
verksamningur við Vestfirska
verktaka um frágang innanhúss í
norðurálmu heimilisins sem til-
heyrir Aðalstræti 20. Hin álman

verður á sömu hæð að Aðalstræti
22 þar sem núna eru íbúðir
aldraðra. Síðan verður byggt við
anddyrið þannig að þar verður
greið aðkoma fyrir alla og sól-
skáli byggður við suðurendann.

„Vissulega hefur verið hér
hjúkrunarheimili frá því um
miðja síðustu öld, þegar Sjúkra-
skýlið, eins og það er nú oftast
kallað, var tekið í notkun 1954
að hluta. Þar var þá læknisbústað-
ur, aðgerðastofa og biðstofur

ásamt apóteki á efri hæðinni, en
sjúklingar voru vistaðir á neðri
hæðinni sem tekin var í notkun
1958. Sjúkraskýlið er auðvitað
barn síns tíma og komið til ára
sinna, en það er þekkt fyrir hlýlegt
og heimilislegt andrúmsloft.  Það
er Heilbrigðisstofnun Vestfjarða
sem sér um rekstur þess í dag og
nú er unnið að rekstrarsamningi
milli Bolungarvíkurkaupstaðar
og stofnunarinnar vegna reksturs
hjúkrunarheimilisins. Þetta verða

því mjög mikil umskipti fyrir
bæði heimilisfólkið og starfsfólk-
ið og mikil breyting á allri að-
stöðu,“ segir Elías.

„Það sem gerist væntanlega
næst er að suðurendinn verður
boðinn út og síðan bygging and-
dyrisins og sólskálans í þriðja
útboðinu. Ekki er búið að klára
verkáætlunina þannig að við
vitum ekki nákvæmlega hvenær
heimilið verður opnað, en það
verður allavega á þessu ári.“

Hjúkrunarheimilið stærsta framkvæmd ársins
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Mikil gleði var á sólarkaffi Ís-
firðingafélagsins sem haldið var
á Grand hótel í Reykjavík á föstu-
dag. Guðmundur Jóhannsson,
formaður félagsins, segir að um
300 manns hafi sótt kaffið aðeins
færra en í fyrra. Ófært var með
flugi frá Ísafirði á föstudag en
eitthvað var um að fólk ætlaði að
koma á sólarkaffið frá Ísafirði.
Má segja í glettni að það sé við-
eigandi þegar Ísfirðingar gleðjast
saman að einhverjir heltist úr
lestinni vegna ófærðar. Ræðu-
maður kvöldsins var Bjarndís
Friðriksdóttir málari og veislu-
stjórn var í höndum Konráðs Ey-

jólfssonar. Var gerður mjög góð-
ur rómur að ræðu Bjarndísar.

„Það þekkja allir Bjarndísi og
vita hvernig hún er. Hún náði
salnum mjög vel. Þau frænd-
systkinin, Bjarndís og Konni,
verða aldrei kjafstopp“ segir
Guðmundur. Helgi Björnsson
söng fyrir gesti og hitaði upp
mannskapinn áður en skóla-
hljómsveitin Trap lék fyrir fullu
dansgólfi. „Það var mjög gaman
að þeir bræður Baldur og Kalli
Geirmunds bættust á sviðið og
tóku tvö lög með Trap og sýndu
gamla takta.“

Starfsemi Ísfirðingafélagsins

er með hefðbundnu móti að sögn
Guðmundar. Á haustin er haldið
sólkveðjukaffi, í janúar sólar-
kaffið og messa á vorin hjá séra
Erni Bárði Jónssyni. Þá gefur
félagið út blaðið Vestanpóstinn
fyrir hverja páska. Ísfirðingafé-
lagið á húsið Sóltún á Ísafirði
sem það leigir út til félagsmanna
og til skamms tíma átti félagið
íbúð á Torrevieja á Spáni. Hún
var seld um ármótin þar sem það
þótti ekki vera tilgangur félagsins
að eiga og leigja út íbúð á Spáni.

Meðfylgjandi myndir tók Rún-
ar Már Jónatansson.

– smari@bb.is

Vel heppnað sólarkaffi
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Rannsókn lögreglunnar á Vest-
fjörðum á kynferðisbrotamáli
sem kom upp á Ísafirði í síðasta
mánuði er lokið og hefur málið
verið sent til ríkissaksóknara sem
tekur ákvörðun um hvort gefin
verður út ákæra, að sögn Hlyns
Snorrasonar, yfirlögregluþjóns á
Ísafirði. Um miðjan desember
voru fimm karlmenn handteknir
af lögreglu vegna gruns um að
þeir hefðu brotið kynferðislega
gagnvart ungri konu í húsi á Ísa-
firði.

Öllum mönnunum var síðar

sleppt en tveir þeirra fengu réttar-
stöðu grunaðra og voru síðan úr-
skurðaðir í farbann til 17. febrúar
en allir fimm eru af erlendu bergi
brotnir. Rannsókn málsins gekk
vel að sögn lögreglu og voru
margir yfirheyrðir í tengslum við
hana. Þegar rannsóknargögn ber-
ast ríkissaksóknara frá lögreglu
vegna máls þar sem sakborningur
sætir gæsluvarðhaldi eða far-
banni, er almennt leitast við að
hraða meðferð máls, að sögn
Daða Kristjánssonar hjá við em-
bætti ríkissaksóknara.

Rannsókn kynferð-
isbrotamáls lokið

Karlmaður á níræðisaldri
dæmdur fyrir kynferðisbrot

Karlmaður á níræðisaldri hefur
verið dæmdur í Héraðsdómi Vest-
fjarða í fjögurra mánaða fang-
elsi, skilorðsbundnu til tveggja
ára, fyrir kynferðisbrot með því
að hafa ítrekað sært blygðunar-
semi mæðgina, er hann stóð ber
fyrir innan glugga á heimili sínu

og strauk á sér getnaðarliminn
og vakti athygli þeirra á sér með
því að banka á rúðu og kveikja
ljós. Eins og áður segir eru brota-
þolar mægðin, en móðirin er nú
látin og dánarbú hennar tók því
yfir kröfu hennar og núverandi
forráðamenn sonarins tóku yfir

kröfu fyrir hönd hans. Auk fang-
elsisrefsingar var maðurinn
dæmdur til að greiða dánarbúi
móðurinnar miskabætur að upp-
hæð 250.000 krónur og syninum
200.000 krónur og allan sakar-
kostnað málsins 1.212.958 krón-
ur.

Meðal framlagðra gagna í mál-
inu eru tvær skýrslur lögreglu
þar sem lýst er innihaldi tveggja
myndbandsspóla sem móðirin
hafði tekið upp frá gluggum á
heimili sínum yfir að glugga
ákærða. Hún hafði afhent félags-
málastjóra sem síðan afhenti þær
lögreglu. Annars vegar er um að
ræða lýsingu á efni þeirra í heild
og hins vegar lýsingu á atvikum
sem þar má sjá. Einnig lágu fyrir

minnispunktar eða dagbók móð-
urinnar sem bárust að hluta á
sama hátt til lögreglu en einnig í
gegnum réttargæslumann henn-
ar.

Þótti sannað að upptökurnar
sem lagðar voru fram séu frá
þeim mæðginum komnar og hafi
verið teknar upp frá gluggum á
heimili þeirra. Þá þótti framburð-
ur mæðginanna fá stoð í þeim í
gögnum málsins og niðurstaða
dómsins er sú að sannað sé að
maðurinn hafi sýnt af sér þá
háttsemi sem lýst er í ákæru.

Þá segir í dómnum: „Sú hátt-
semi ákærða að vera nakinn úti í
glugga að snerta á sér kynfærin
telst einnig að mati dómsins vera
lostugt athæfi sem til þess er fallið

að særa blygðunarsemi þeirra
sem það sjá. Þá liggur fyrir fram-
burður A og B um að þeim hafi
verið misboðið við að sjá ákærða
í glugganum. Ákærða mátti vera
fullljóst að miklar líkur voru á
því að þeir sem áttu erindi á heim-
ili brotaþola sæju til hans. Sú
háttsemi ákærða að lýsa sérstak-
lega á kynfæri sín og banka í
rúðu til að vekja athygli nær-
staddra á sér er enn frekar til þess
fallin að særa blygðunarsemi við-
komandi. Ekki er fallist á þá vörn
ákærða að háttsemi eins og sú
sem ákærði er sakaður um sé
hverjum manni heimil inni á
heimili sínu enda ljóst að ákærði
valdi sérstaklega óbyrgðan glugga
til að standa við.“

Leggjakónguló. Mynd: nave.is.

Fann eitraða könguló
Páll J. Hilmarsson, starfsmað-

ur Flugfélags Íslands á Ísafirði
fann leggjakönguló á gólfinu í
flugstöðinni á Ísafjarðarflugvelli
að því er segir á vef Náttúrustofu
Vestfjarða. Þar segir að mögulegt
sé að fleiri slíkar séu faldar í
kjöllurum á Vestfjörðum en þetta
mun vera fyrsta eintakið sem
Náttúrustofan fær af umræddri
tegund. „Líklegast er um að ræða
könguló sem komið hefur með
flugi frá Reykjavík þar sem
leggjakönguló fannst fyrst árið
1988. Upphaflega fundust þær
einungis í heitum löndum en
vegna stóraukinna vöru og far-
þegaflutninga finnst hún í öllum
meginlöndum en í kaldari lönd-

um lifir hún einungis innandyra.
Á Íslandi er hún enn talin nýr
landnemi og frekar fágæt. Oft
ruglast fólk á leggjakönguló og
langlegg (Mitopus morio) sem
er af langfætlu ættbálk (Opilion-
es) en þær eru er ekki kóngulær.

Leggjaköngulóin er 6-8 milli-
metrar að stærð og spinnir vef á
myrkum stöðum. Þær nærast á
skordýrum og öðrum köngulóm
og lifa í allt að þrjú ár, svo vitað
sé til. Köngulóin er lítillega eitruð
en það lítið að hún er ekki hættu-
leg mönnum.“ Starfsmenn Nátt-
úrustofunnar eru mjög ánægðir
með það þegar fólk kemur með
framandi skordýr og leyfir þeim
að fylgjast með.
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Sælkeri vikunnar er Bryndís Jónasdóttir á Ísafirði

Regnbogasilungur og kjúklingurRegnbogasilungur og kjúklingurRegnbogasilungur og kjúklingurRegnbogasilungur og kjúklingurRegnbogasilungur og kjúklingur
Ég ákvað að bjóða uppá tvo

rétti sem mér finnst gott að
grípa í þegar einhver kemur
óvænt í mat.

Regnbogasilungur
með sætkartöflumús

1 flak regnbogasilungur (má
vera lax)
½-1 krukka mango chutney
Salt og pipar
2 sætar kartöflur (soðnar)
2 msk smjör
Salt og pipar

Aðferð:
Beinhreinsið flakið og leggið

í eldfast mót. Kryddið með salt
og pipar og smyrjið chutney-
inu yfir. Bakað í ca 30 mín við

180°.  Hrærið soðnar kartöfl-
urnar saman, bætið smjöri, salti
og pipar í.

Þetta er svo borið fram með
fersku grænmeti.

Marineraður kjúklingur með
grilluðum sætum kartöflum

og sveppasósu
3-4 kjúklingabringur
½ -1 dl matarolía
3 msk sambal olek (fæst í aust-
urlenskudeildinni í Bónus)
3 msk sojasósa
2 sætar kartöflur
Matarolía
Krydd
150 gr sveppir
smjör
Villisveppaostur (ekki smur-

ostur)
1 sveppateningur
1 dós matreiðslurjómi

Aðferð:
Kjúklingabringurnar klofnar í

tvennt eftir endilöngu. Olíunni,
kryddmaukinu og sojasósunni
blandað vel saman í stórri skál.
Bringurnar látnar liggja í leginum
í 6-8 klst (má vera stryttra en þær
verða bragðmeiri eftir því sem
þær liggja lengur). Grillaðar eða
steiktar á grillpönnu í 7 mín á
hvorri hlið eða þar til steiktar í gegn.

Kartöflurnar þvegnar og skorn-
ar í sneiðar, baðaðar í olíu  og
kryddaðar. Bakaðar í ofni eða
grillaðar í ca 40-45 mín. Svepp-
irnir skornir og steiktir í smjöri.

Rjómanum og teningnum bætt
útí. Osturinn skorinn í bita og
bætt við. Hitað þar til osturinn er
bráðnaður.

Ég skora á Höllu Sigurðar-
dóttur og Hafstein Vilhjálms-
son að vera sælkerar næstu
viku.

Lífið er leitar- og björ
starf og allir þurfa sinn 

Hér koma við sögu þingmaður-
inn og skólameistarinn fyrrver-
andi, doktorinn, þjóðfræðingur-
inn, skáldið og rithöfundurinn,
en þó fyrst og fremst manneskjan
Ólína Þorvarðardóttir. Víða er
komið við, sagt frá björgunar-
hundastarfinu, þjóðlagakvartett-
inum sem hún stofnaði ásamt
þjóðkunnu tónlistarfólki, sér-
kennilegu fréttnæmi þess þegar
hún sækir um vinnu, farið yfir
það skemmtilegasta og leiðinleg-
sta við þingsetuna og sitthvað
fleira.

En áður en vikið er að upprun-
anum er Ólína spurð um tildrög
þess að hún kom upphaflega til
Ísafjarðar og síðan um helstu
stiklur á lífsleiðinni eftir það.

„Þegar ég var að verða fimm-
tán ára varð pabbi bæjarfógeti og
lögreglustjóri á Ísafirði og sýslu-
maður í Ísafjarðarsýslum. Þar
með urðu mikil umskipti á mín-
um högum. Fjölskyldan tók sig
upp frá Reykjavík og flutti vestur
haustið 1973. Fyrsta veturinn var
ég á Núpi, landsprófsárið mitt,
því að mig langaði að prófa að
vera í heimavistarskóla. Þetta var
látið eftir mér, en varð mér ekki
beint til góðs. Ég sem fram að
þessu hafði verið fyrirmyndar-
nemandi í Hlíðaskóla varð óþekkt-
arangi á Núpi, enda var sá skóli
ekki til fyrirmyndar á þessum
árum. Ég tók því ekki landsprófið
um vorið heldur fór haustið eftir
í fjórða bekk í Gagnfræðaskól-
anum á Ísafirði og þaðan í Mennta-

skólann á Ísafirði.“

Jón Baldvin var hikandi
„Á þessum tíma þótti ekki

sjálfsagt að nemendur færu með
gagnfræðapróf inn í menntaskóla
og gerð var krafa um fyrstu ágæt-
iseinkunn upp úr fjórða bekk í
gagnfræðaskóla í fyrsta bekk
menntaskóla. Jón Baldvin var þá
skólameistari á Ísafirði. Hann var
nú kannski ekki alveg á því að
taka mig inn í skólann, því að
ofan á annað var ég orðin ólétt,
varð ófrísk sextán ára að mínu
elsta barni, Þorvarði. Drengurinn
fæddist mánuði eftir að ég byrjaði
í menntaskólanum haustið 1975.
Þannig hófst mín framhalds-
skólaganga, að ég var einstæð
móðir, nýorðin sautján ára, að-
komustúlka á ókunnum slóðum.
En svo kynntist ég Sigga mann-
inum mínum í skólanum tveim
árum síðar og við rugluðum sam-
an okkar reytum svo rækilega að
þar hefur ekki verið sundur skilið
síðan.“

Eftir stúdentspróf á Ísafirði
hófu Ólína og Sigurður sambúð
og fluttu með Þorvarð litla til
Húsavíkur þar sem þau kenndu
við gagnfræðaskólann einn vetur.
„Það var góð reynsla að kenna á
Húsavík og við Siggi eigum góð-
ar minningar frá þessum tíma,“
segir Ólína. „Síðan fórum við til
Reykjavíkur í háskólanám bæði,
hann í sagnfræði og ég í íslenskar
bókmenntir og heimspeki, sem
þróaðist svo yfir í þjóðfræði

seinna. Á þessum námsárum
fæddust börnin okkar eitt af öðru
– þrjú komu á þremur árum, fyrst
Saga, þá Pétur og síðan Magda-
lena.“

Næstvinsælasta
kona landsins

„Um tíma var vissulega þröngt
í búi hjá okkur smáfuglunum.
Við vorum ekkert allt of fjáð,
þannig að ég fór að vinna með
náminu, fyrst sem blaðamaður á
NT, sem þá var nýstofnað dag-
blað og átti að leysa gamla Tím-
ann af hólmi. Sú tilraun stóð
reyndar ekki nema í tvö ár, þá
var blaðið lagt niður og gamli
Tíminn tók við á ný. Eftir NT-
ævintýrið varð ég fréttamaður á
Sjónvarpinu. Ég sótti í fyrstu um
sumarafleysingu, en það æxlaðist
þannig að ég hóf störf hálfu ári
fyrr og var síðan kyrrsett þegar
afleysingunni átti að ljúka. Ég
var fréttamaður og dagskrárgerð-
armaður hjá Ríkisútvarpinu í
samfelld fjögur ár, en hef stund-
um komið að einstökum þáttum
og dagskrárgerð síðan þetta var,
þannig að tengslin við Ríkisút-
varpið hafa aldrei rofnað alveg.“

Ólína var vinsæll sjónvarps-
fréttamaður – svo mjög að í könn-
un sem tímaritið Heimsmynd lét
gera haustið 1988 var Ólína kosin
önnur vinsælasta kona landsins
á eftir Vigdísi Finnbogadóttur.
Eins og við mátti búast leið ekki
á löngu áður en hún „leiddist út í
pólitík“ eins og hún orðar það.

„Árið 1990 var ég toguð í fram-
boð til borgarstjórnarkosninga.
Ég gaf kost á mér í fyrsta sætið í
prófkjöri Nýs vettvangs, sem var
nýtt stjórnmálaafl í Reykjavík,
borið fram af Alþýðuflokknum,
hluta Alþýðubandalagsins og
samtökum óháðra. Ég hlaut
oddvitasætið í opnu prófkjöri og
varð borgarfulltrúi og borgarráðs-
maður í fjögur ár fyrir þetta
stjórnmálaafl, sem lagði grunn-
inn að Reykjavíkurlistanum sem
stofnaður var fjórum árum síðar.
Segja má að málefnaáherslur Nýs
vettvangs á þessu kjörtímabili
hafi orðið uppistaðan í stefnuskrá
R-listans.“

Danmerkurdvöl og fræðistörf
Ólína hætti afskiptum af borg-

armálum eftir fjögur ár í borgar-
stjórn. „Ég varð ófrísk að yngsta
stráknum mínum, Andrési Hjörv-
ari, og ákvað þá að taka mér
hvíld frá pólitíkinni enda með
fullt hús af börnum, hafði á sama
tíma lokið magistersprófi í ís-
lensku og var farin að kenna í
háskólanum. Nú stefndi hugurinn
á doktorsnám, svo það var ein-
faldlega ekki tími fyrir pólitískt
vafstur ofan á allt annað.“

Á meðan Ólína var í doktors-
námi flutti hún með fjölskylduna
til Danmerkur þar sem hún var
gestarannsakandi við þjóðfræði-
deild Kaupmannahafnarháskóla
eitt ár. „Við bjuggum í Gilleleje,
yndislegu sjávarplássi á Norður-
Sjálandi, og þaðan fór ég til

Kaupmannahafnar þrisvar í viku.
Þetta var frábær tími og lærdóms-
ríkur fyrir okkur öll. Siggi vann
sem verkamaður í áhaldahúsi
bæjarins, börnin sóttu skóla í
Gilleleje og létu að sér kveða í
íþróttum, hvert á sínu sviði. Eftir
heimkomuna, síðla árs 1997,
hlotnaðist mér sú ánægja að vera
í hópi þeirra fræðimanna sem
stofnuðu ReykjavíkurAkademí-
una. Næstu árin starfaði ég sem
sjálfstæður fræðimaður og há-
skólakennari. Árin 1999-2001
var ég starfsmaður Þjóðminja-
safns Íslands, leysti þar af sem
forstöðumaður þjóðháttadeildar
og var upplýsingafulltrúi um tíma.“

Heim komin frá Danmörku
lagði Ólína lokahönd á doktors-
ritgerð sína, sem nefnist Brennu-
öldin – galdur og galdratrú í
málskjölum og munnmælum og
fjallar um galdramál 17. aldar.
Ritgerðina varði hún við heim-
spekideild vorið 2000.

– En hvað var það sem dró
hana að þjóðfræðinni?

Karlmennirnir
brenndir hérlendis

„Þetta leiddi hvað af öðru.
Byrjaði með magistersrannsókn-
inni minni á þjóðsögum og munn-
mælum um nafnþekkt galdrafólk.
Það varð svo til þess að ég fór að
rannsaka málskjölin og bera sam-
an þjóðsögur og sagnir annars
vegar og réttarfarsgögnin hins
vegar. Þetta varð að doktorsrit-
gerð minni um galdraöldina á



FIMMTUDAGUR     30. JANÚAR 2014 1515151515

rgunar-
Skutul

Íslandi. Þar með var ég komin
inn á svið þjóðfræðinnar. Ég hef
alltaf verið mjög sagnfræðilega
sinnuð, mér er mjög annt um
íslenska menningu og sögu
okkar. Ég lít svo á að Íslendingar
eigi að þekkja sjálfa sig og upp-
runa sinn, og ekki bara hinar
skráðu sagnfræðilegu heimildir.
Við þurfum líka að átta okkur
svolítið á eigin hugarþeli sem
þjóðar gegnum aldirnar, hvernig
hugmyndastraumarnir hafa mót-
að okkur og slípað og gert okkur
að því sem við erum í dag.“

– Átti vera þín fyrir vestan, þar
sem galdrafárið geisaði fyrst og
fremst, einhvern þátt í áhuga þín-
um á galdraöldinni?

„Það veit ég nú ekki, ég heyrði
ekki margar sögur af galdra-
mönnum þegar ég var fyrir vest-
an, heyrði nú meira af drauga-
sögum og álfasögum. Ég hafði
líka áhuga á að greina álfasögurn-
ar betur og átta mig á því sem þar
lá að baki. En galdratímabilið
höfðaði til mín, enda var það um
margt sérstakt hér á Íslandi í sam-
anburði við önnur lönd. Íslend-
ingar voru ekki að brenna konur
á báli í neinum mæli eins og
suður í Evrópu þar sem yfirgnæf-
andi meirihluti var konur. Hér-
lendis voru karlmenn aftur á móti
í stórhættu, sérstaklega ef þeir
voru eitthvað menntaðir, læsir
eða skrifandi og einhvers kunn-
andi í lækningum og öðrum fræð-
um. Eiginlega held ég að áhugi
minn á þessu hafi einhvern veg-
inn kviknað af sjálfu sér, kannski
vitjaði efnið mín bara eins og
stundum gerist.“

Mórallinn í skólanum
var ókleifi hjallinn

Ári eftir doktorsvörnina var
Ólína ráðin skólameistari við
Menntaskólann á Ísafirði.

„Já, vorið 2001 urðu þau tíma-
mót í lífi okkar hjóna, að eftir því
var leitað við mig að sækja um
stöðu skólameistara Menntaskól-
ans á Ísafirði. Skólinn hafði þá
verið í nokkurri lægð að mati
skólanefndar um nokkurt skeið
og til mín var höfðað að koma og
aðstoða við uppbyggingarstarf.
Ég tók áskoruninni og við hjónin
fluttum vestur þá um sumarið
með þau börn okkar sem enn
voru í foreldrahúsum.

Ýmis verkefni biðu mín í skól-
anum. Taka þurfti á viðvarandi
rekstrarhalla, vinna gegn brott-
falli, reisa við heimavist sem var
að lognast út af og laða að nýja

Ljósmyndir: Benedikt Hermannsson / sportmyndir.com.
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nemendur. Síðast en ekki síst var
andrúmsloftið erfitt á vinnustaðn-
um, metnaðarleysi, rígur milli
manna og einelti sem hafði við-
gengist árum saman. Ég tók til
starfa og fjórum árum síðar þegar
árangurinn var mældur kom eftir-
farandi í ljós:

Nemendum hafði fjölgað um
þriðjung. Réttindakennurum
hafði fjölgað úr 30% í 70%.
Brottfall hafði minnkað meira en
í þeim skólum sem teknir voru til
samanburðar eða úr 19% í 6-9%
að jafnaði. Rekstrarstaðan batn-
aði úr 12-15% rekstrarhalla í inn-
an við 3% rekstrarfrávik. Á sama
tíma var húsnæði skólans endur-
nýjað, einkum heimavistin, og
komin var fullburða húsasmíða-
deild ásamt nýrri og glæsilegri
verkmenntaaðstöðu fyrir bygg-
ingargreinar. Í skýrslu Félagsvís-
indastofnunar Háskóla Íslands
um starfsumhverfi Menntaskól-

ans á Ísafirði, sem birt var í des-
ember 2005, kom fram að hann
hafði á fimm árum skipað sér í
hóp framsæknustu og best reknu
framhaldsskóla landsins.“

Ólína segir að þessar breyting-
ar hafi hins vegar kostað fórnir.

„Þeir brestir sem fyrir voru í
starfsliðinu löguðust ekki. Ýmsir
af þeim sem sátu á fleti fyrir
þegar ég kom að skólanum töldu
að sér vegið þegar starfsháttum
var breytt og kröfur auknar. Þeir
unnu aldrei með breytingunum
heldur reru markvisst á móti.
Þegar upp var staðið reyndist
vinnustaðarmórallinn vera ókleifi
hjallinn,“ segir hún. „Ekki bætti
úr skák aðgerðaleysi skólanefnd-
arinnar, sem hafði kallað mig til
starfa með miklum brýningum
um mikilvægi alls þess sem gera
þyrfti og fyrirheitum um stuðning
við þær aðgerðir sem framundan
væru, en hljóp svo á flótta við
fyrsta mótblástur og þegar hennar
þurfti mest við.“

Alþjóð varð vitni að ofsafeng-
inni fjölmiðlaumræðu um ósættið
innan Menntaskólans á þessum
tíma og Ólína segir þá umfjöllun
hafa endurspeglað mikla undir-
róðursstarfsemi.

„Ótrúlegasta fólk var dregið
inn í þær deilur með tilheyrandi
rógmælum og niðurrifi. Þegar
ljóst var að hvorki ráðuneyti né
skólanefnd höfðu í hyggju að
koma stjórnendum skólans til að-
stoðar þóttist ég sjá að við svo
búið mætti ekki standa lengur.
Ég tók þá ákvörðun – sem reynd-
ist ekki svo erfið þegar til kom –
að hætta sem skólameistari að
lokinni fimm ára embættistíð, í
þeirri von að umræðan um skól-
ann myndi stillast með tímanum
og árangurinn af störfum mínum
myndi viðhaldast í einhverri
mynd. Nánustu meðstjórnendur
mínir, aðstoðarskólameistari,
áfangastjóri og einn sviðsstjóri,
tóku sama ráð.“

Eftir að Ólína hætti sem skóla-
meistari segir hún að við hafi
tekið nýtt líf.

Léttir að losna
og fara í hundana

„Það var léttir að komast frá
Menntaskólanum á Ísafirði, það
fann ég best þegar ég var hætt
sem skólameistari. Nú gafst mér
tími til að sinna ýmsum hugðar-
efnum, meðal annars Vestfjarða-
akademíunni sem ég átti þátt í að
stofna árið 2004 og gerðist síðar
formaður fyrir. Ég fór aftur að
syngja í kór, fór að spila blak og
tók til við að leitarþjálfa hundinn
minn fyrir björgunarhundasveit-
ina á Ísafirði. Ég tók gleði mína,
fór að yrkja aftur og láta lausa-
vísurnar fljúga, meðal annars
þessa hér um mitt nýja hlutskipti:

Boltum léttum blaka rjóð,
brölti milli fundanna.
Í kórum frem ég fögur hljóð
og fer svo beint í hundana.“

Í ársbyrjun 2007 tók Ólína við

nýju starfi fyrir Háskóla Íslands
sem verkefnisráðinn sérfræðing-
ur við Stofnun fræðasetra Há-
skóla Íslands. Um var að ræða
tímabundið tveggja ára verkefni
með aðsetur í húsakynnum Þró-
unar- og háskólaseturs Vestfjarða
við Árnagötu á Ísafirði. Þar sinnti
hún stjórnsýsluverkefnum, stund-
aði rannsóknir og kenndi nem-
endum um land allt í fjarkennslu
frá Háskólasetrinu. Ekki hafði
hún fyrr lokið þessu verkefni en
pólitíkin kallaði hana til verka á
ný og vorið 2009 var hún kjörin á
þing fyrir Samfylkinguna í Norð-
vesturkjördæmi. Hún sat á þingi
þar til síðasta vor þegar miklar
sviptingar urðu á kjörfylgi flokk-
anna. Samfylkingin tapaði ellefu
af tuttugu þingmönnum eða ríf-
lega helmingi þingliðsins. Ólína
var ein þeirra sem féllu út af þingi.

Pólitíkin öðrum þræði
andstyggðartík

Þegar hún er spurð hvað henni
hafi þótt skemmtilegast og leiðin-
legast á þingi nefnir hún starf sitt
fyrir Vestnorræna ráðið sem
ánægjulega reynslu. „Ég var gerð
að formanni Íslandsdeildar Vest-
norræna ráðsins og átti þess kost
að starfa með þingmannanefnd-
um bæði Færeyja og Grænlands
að málefnum norðurslóða og
Vestur-Norðurlanda. Þetta var
mjög gefandi og skemmtilegt
samstarf. Ég fékk að kynnast
þessum nágrannalöndum okkar,
sem ég þekkti ekki mikið áður.“

Ólína segir að starfið í þinginu
skiptist nokkuð upp. „Yfirleitt
var skemmtilegra að starfa í
nefndunum heldur en að sitja í
þingsalnum þegar verið var að
karpa þar. Maður kynntist fólki
auðvitað þvert á flokka og átti
góð persónuleg samskipti við
marga. Pólitíkin er hins vegar
öðrum þræði andstyggðartík. Bak
við tjöldin fara menn í alls konar
þreifingar og æfingar sem þeir
hafa ekkert umboð til að gera en
gera samt. Sumir virðast líta svo
á að pólitíkin sé sport sem beri
að iðka eins og einhvern knatt-
leik. Þess sér auðvitað merki á
ýmsu sem gerist í þinginu. Þetta
eru leiðinlegri hliðarnar á þessu
starfi. Þannig getur verið bæði
gefandi og göfgandi að starfa á
Alþingi en líka verður maður
vitni að ýmsu sem er miður gott.“

Aðspurð um einstaka þing-
menn kveðst Ólína ófús í nafn-
greiningar. „Án þess að á nokk-
urn sé hallað get ég þó alveg sagt
að við Lilja Rafney Magnúsdóttir
áttum ljómandi gott samstarf,
enda báðar þingmenn Vestfjarða,
og stjórnarliðar á síðasta kjör-
tímabili. Við þurftum að vinna
mjög þétt saman í sjávarútvegs-
málunum þar sem við reyndum
af miklum heilindum að ná fram
ákveðnum markmiðum sem báð-
ir flokkar höfðu sett á oddinn í
kosningunum 2009. Það gekk því
miður ekki alveg sem skyldi og
þar var meðal annars okkar eigin

flokkum um að kenna.“
Ólína segir að þingmenn Vest-

fjarða hafi átt ágætt samstarf milli
flokka um einstök mál og ekki
ástæða til að kvarta undan þing-
mannasamstarfinu í kjördæminu,
„nema auðvitað þegar fór að líða
nær kosningum. Í nálægð kosn-
inga hleypur fjandinn í menn og
þeir fara að reyna að búa sér til
ýmiskonar sérstöðu og þá byrja
alls konar merkilegheit. Ég kunni
líka vel við þingmenn Hreyfing-
arinnar og átti ágæt samskipti
við þá, Birgittu Jónsdóttur og
Margréti Tryggvadóttur og um
tíma Þór Saari, þó að stundum
hafi kastast í kekki eins og gefur
að skilja. Svo sá maður eftir góð-
um félögum yfir í nýtt stjórnmála-
afl, eins og Róbert Marshall, sem
fór yfir í Bjarta framtíð. Ég kunni
mjög vel við hann, bæði fyrir og
eftir þann viðsnúning. Reyndar
átti ég góð samskipti við nánast
alla þingmenn sem ég á annað
borð þurfti að vinna með þessi
fjögur ár. En svo voru líka þing-
menn sem ég þurfti ekkert að
vinna með, sem betur fer. Ég var
bara svo heppin að geta leitt þá
hjá mér.“

Hestakona og hundakona
– Þú ert landskunn fyrir leitar-

hundaþjálfun og almenna útivist.
„Vissulega er ég útivistarkona,

nánast alin upp á hestbaki með
pabba, sem var mikill hestamað-
ur. Ég var í hestamennsku í fjöru-
tíu ár, átti góða hesta, og var
lagtækur knapi og tamningamað-
ur á yngri árum. En svo þurfti ég
að láta frá mér hrossin vegna
annríkis og annars eftir að ég
fluttist vestur aftur. Það spilaði
inn í að mér fannst aðstaða á
Ísafirði til að vera með hross
ekki eins góð og ég hafði vanist í
Reykjavík. Hér vantaði til dæmis
reiðgötur svo ég gat ekki hreyft
hestana eins mikið og ég vildi og
þeir ekki í því formi sem ég hefði
viljað. Þess vegna tók ég þá sáru
ákvörðun að láta hrossin frá mér
2004. Þá þurfti ég auðvitað að
finna eitthvert sport í staðinn.

Þannig kom hundaþjálfunin til
sögunnar. Ég hafði fengið mér
hund um svipað leyti, og fyrir
einhverja tilviljun rataði ég á
námskeið með björgunarhunda-
fólkinu fyrir vestan. Þarna kynnt-
ist ég leitarþjálfun, sem mér fannst
mjög skemmtileg, og fór að æfa
hundinn. En svo er maður ekki
búinn að vera lengi í þessu þegar
það rennur upp fyrir manni að
þetta er ekki sport. Þetta er dauð-
ans alvara. Ef þú ert að eyða tíma
og fyrirhöfn félaga þinna til að
hjálpa þér við að þjálfa svona
verðmætt og ómetanlegt leitar-
tæki sem björgunarhundur er, þá
verðurðu auðvitað að vera tilbú-
inn að leggja krafta bæði hans og
þína af mörkum ef og þegar á
þarf að halda.

Og áður en ég vissi af var ég
orðin félagi í Björgunarfélagi Ísa-
fjarðar, farin að taka allskyns

námskeið sem björgunarmaður,
og þegar hundurinn var orðinn
fullþjálfaður A-hundur tóku
útköllin við. Þetta þróaðist þannig
úr því að vera sport í byrjun yfir
í það að vera lífsstíll. Við Skutull,
hundurinn minn, förum nú í öll
útköll sem snerta lífleitir, bæði
hér fyrir vestan og eins fyrir sunn-
an þegar ég er þar. Ég hef hann
alltaf með mér til þess að geta
verið til taks, hef þurft að fara úr
umræðum í þinginu til að svara
útkalli,“ segir Ólína.

Skutull frá Hanhóli
í Bolungarvík

Skutull er annar hundurinn sem
Ólína hefur þjálfað til björgunar-
starfa. „Hann er fæddur á Hanhóli
í Bolungarvík, Jóhann Hanni-
balsson gaf mér hann sem hvolp
undan góðri smalatík. Áður var
ég með Dalmatíutíkina Blíðu, en
hún entist ekki vel í þessu harki,
enda viðkvæmur og eðalborinn
hefðarhundur. Skutull hefur
sannað sig sem mjög góður leitar-
hundur, búinn að taka mörg
hundruð æfingar og leitir þar sem
líkt er eftir raunverulegum að-
stæðum og hefur staðið sig mjög
vel.“

Ýmis útköll til leitar eru Ólínu
minnisstæð.

„Ég man vel eftir að minnsta
kosti tveimur útköllum á Vest-
fjörðum með þennan hund, en ég
hef náttúrlega tekið útköll í
Reykjavík með hann líka. Ekki
eru margir mánuðir síðan við leit-
uðum í Mjóafirði við Djúp að
franskri stúlku sem fannst síðan
uppi á Vestfjarðahálendinu, köld
og hrakin og kalin á fótum. Sú
leit reyndi mikið á hundinn, mik-
ið kjarr og klettar og fjallganga.
Fyrir fáum árum leituðum við
líka í Skötufirði að frönskum
ferðamanni.

Það var nú dálítið sérstakt.
Hann var villtur en í símasam-
bandi og gat sagt að hann sæti
við á og sæi þök á þremur húsum,
svart, grátt og rautt þak, og kvaðst
sjá sjóinn sér til hægri handar.
Þetta líktist mjög Kálfavíkinni
þar sem standa þrír sumarbústað-
ir, og þangað var brunað með
hundinn. Jón Svanberg, sem núna
er framkvæmdastjóri Lands-
bjargar, gekk með mér sem fylgd-
armaður. Við klöngruðumst
þarna upp snarbratt klettabelti og
lögðum okkur í ákveðna hættu
við það að komast upp fjallið, og
ekki síður niður það aftur. Raunar
sá ég á hundinum að þarna væri
ekkert að finna, það leynir sér
aldrei hvort hann finnur manna-
þef í leitarsvæðinu. Það kom líka
á daginn þegar kallað var til okkar
í talstöðina og við spurð nánar út
í staðhætti, úr hvaða átt sólin
skini á okkur. Þá skein kvöldsólin
þarna beint á hlíðina en ferða-
maðurinn hafði sagt að sólin væri
í bakið á honum. Leitin beindist
þá inn í fjarðarbotninn og síðan
kom í ljós að maðurinn var þar
uppi í hlíðinni, sat þar við ána
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Rjúkandi og horfði á sumarbú-
staðina innst í firðinum.

Þá áttuðum við okkur á því að
útlendingar skynja umhverfið oft
allt öðruvísi en við gerum. Þegar
þeir lýsa staðháttum gefa þeir
upplýsingar sem við eigum mjög
auðvelt með að misskilja.“

Mættum sýna meiri ábyrgð
í markaðssetningunni

„Ég man líka vel eftir mjög
erfiðri leit og sorglegri þegar við
leituðum að sænskum ferða-
manni sem fórst á Sólheimajökli
fyrir tveimur árum. Sú leit varð
til þess að ég tók öryggismál
ferðamanna upp í þinginu. Gsm-
samband er mjög stopult á vissum
svæðum á landinu og líka Tetra-
samband. Ferðamenn geta kom-
ist í stórhættu vegna sambands-
leysis, og sömuleiðis getur það
torveldað leitir og skipulag leitar-
starfa. Í þessari leit komu í ljós
hnökrar bæði á símasamskiptum
og Tetra-samskiptum, sem ollu
misskilningi og gerðu þetta allt
mjög erfitt.

Þannig má segja að ég sé orðin
dálítið lífsreynd vegna kynna
minna af þessum leitarstörf-
um. Sú hugsun sækir stundum
að mér að lífið sé í reynd eitt
samfellt leitar- og björgunarstarf,
og að allir þurfi að eiga sinn
„Skutul“. Ég er líka farin að líta
ferðamennskuna í nokkuð öðru
ljósi en áður. Við Íslendingar ger-
um mikið af því að auglýsa land-
ið, birta myndir sem sýna sólbak-
aða fagra jökla og óspillta náttúru
og segjum fólki að koma og njóta
víðernisins, eins og það er orðað.
Við gleymum hins vegar kannski
að geta þess hvaða hættur búa í
íslenskri náttúru og veðurfari og
hversu skjótt veður skipast í lofti.
Það er raunar nokkuð sem jafnvel
Íslendingar átta sig ekki á, hvað
þá útlendingar. Við mættum sýna
meiri ábyrgð í markaðssetning-
unni, finnst mér.“

Drengurinn leit dagsins
ljós á skiptistofunni

Ólína Þorvarðardóttir er fædd
í Reykjavík en ættuð að austan
og vestan, Reyðfirðingur í föður-
ætt, Barðstrendingur í móðurætt.
„En þó að ég sé alin upp í Reyk-
javík, þá fór ég öll sumur frá
fimm ára aldri vestur á firði í
sveit til ættmenna. Þannig á ég
mörg spor í Barðastrandarsýsl-
unni, sérstaklega á Patreksfirði
og víðar á sunnanverðum Vest-
fjörðum. Í þessum sumardvölum
var ég hjá Braga Thoroddsen
frænda mínum sem var vegagerð-
arverkstjóri og þvældist með hon-
um og vegavinnuflokknum um
sunnanverða Vestfirðina nokkur
sumur. Ég var líka í sveit á
Hvallátrum hjá Sigríði móður-
systur minni og Þórði Jónssyni
hennar manni.“

Áðurnefndur Siggi, eiginmað-
ur Ólínu, er Sigurður Pétursson
sagnfræðingur og oddviti Í-list-
ans í bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar.

Hann er innfæddur Ísfirðingur,
sonur Hjördísar Hjartardóttur og
Péturs Sigurðssonar, hins lands-
þekkta verkalýðsforingja. Börn
þeirra eru fimm, að meðtöldum
elsta syni Ólínu sem hún átti í
menntaskóla. Barnabörnin eru
orðin fimm.

„Elsti sonur minn, sem ég kalla
stundum slysafangið mitt vegna
þess hve ung ég var þegar ég átti
hann, Þorvarður Kjerúlf Bene-
diktsson, fæddist á Ísafirði haust-
ið 1975, í anddyrinu á héraðs-
skjalasafninu sem áður var gamla
sjúkrahúsið. Þetta anddyri var
áður stúkað af og kallað „skipti-
stofan“ á gamla sjúkrahúsinu.
Nóttina sem Doddi minn fæddist
var lítið pláss á sjúkrahúsinu og
mikið um að vera og þess vegna
leit hann heiminn þarna á skipti-
stofunni.“

Þorvarður er stálsmiður og
tölvufræðingur og býr á Ísafirði,
vinnur hjá 3X-Stáli, giftur Erlu
Rún Sigurjónsdóttur ljósmóður
sem starfar hjá Heilbrigðisstofn-
un Ísafjarðarbæjar. Þau eiga þrjú
börn.

Næstelst er Saga, fædd 1982.
Hún er danshöfundur frá Lista-
háskólanum í Arnhem í Hollandi
og núna guðfræðinemi. Saga er
býsna þekkt í listaheiminum,
meðal annars Grímuverðlauna-
hafi og hefur hlotið aðrar viður-
kenningar og verðlaun sem dans-
höfundur og dansari. Hún býr
með Guðmundi Jóhanni Óskars-
syni rithöfundi og eiga þau einn
son.

Pétur er þriðja barnið í röðinni,
fæddur 1983. Hann er tölvunar-
fræðingur og núna nýfluttur til
Danmerkur til starfa þar. Hann
er ókvæntur og barnlaus.

Magdalena er fædd 1985,
arkitekt frá Árósum, gift Garðari
Stefánssyni, sem er hagfræðingur
að mennt en titlar sig saltara,
annar félaganna sem komu á fót
saltverkinu nýja á Reykhólum,
og einn stofnenda saltverksins í
Reykjanesi. Þau eiga eina dóttur.

„Magdalena heitir í höfuðið á
mömmu, Magdalenu Thorodd-
sen, sem heitir eftir frú Magda-
lenu, konu Þorvaldar Jakobsson-
ar prests í Sauðlauksdal, ömmu
Vigdísar Finnbogadóttur. Ólína
amma mín var alin upp hjá Þor-
valdi og Magdalenu, var tekin
þar í fóstur þriggja ára gömul
þegar faðir hennar dó.“

Yngstur er Hjörvar, sem lauk
stúdentsprófi frá Kvennaskólan-
um í Reykjavík núna fyrir jólin.
Hann er kominn vestur og er þar
að vinna á meðan hann veltir því
fyrir sér hvað hann eigi að læra
og gera í lífinu.

Smásálarleg athygli
á starfsumsóknum

Frá því að Ólína féll út af þingi
á síðasta vori hefur hún verið að
svipast um eftir föstu starfi. At-
hygli hefur vakið hversu frétt-
næmt það virðist þegar hún sækir
um starf. Spurð út í þetta segir

hún þetta hafa valdið sér ákveðn-
um erfiðleikum.

„Athyglin á atvinnumálum
mínum er bæði óþægileg og heft-
andi. Ég er bara eins og hver
önnur manneskja að svipast um
eftir fastri vinnu eftir að breyting
varð á mínum högum. Þetta gerð-
ist líka fyrir fjórtán árum, árið
áður en ég varð skólameistari.
Þá fór sami ferill af stað, að það
kom alltaf í fréttum ef ég sótti
einhvers staðar um starf. Ég veit
ekki hvort fjölmiðlafólk gerir sér
grein fyrir því hvað þetta er mikið
rof á friðhelgi og hvað þetta er
hamlandi, og í raun smásálarlegt.
Að mínum dómi á hver maður
rétt á því að leita sér atvinnu og
lífsviðurværis og fá frið til þess.“

Ólína Þorvarðardóttir á ýmis
áhugamál og hugðarefni, fyrir
utan að hafa verið hestamaður í
áratugi og hafa svo farið í hund-
ana, eins og hún orðar það sjálf.
Hún er ljóðskáld og rithöfundur
og þjóðkunnur hagyrðingur. Hún
kveðst alltaf hafa verið dálítið
veik fyrir áhugaleikhópum og
söng og tónlist og þess háttar.

Þjóðlagakvartett og vísnagerð
Fyrir hálfum öðrum áratug

stofnaði Ólína þjóðlagahópinn
Bragarbót ásamt ekki ómerkari
listamönnum en KK (Kristjáni
Kristjánssyni), Didda fiðlu (Sig-
urði Rúnari Jónssyni) og þjóð-
lagasöngkonunni gamalkunnu
Kristínu Á. Ólafsdóttur. Tilgang-
urinn var að endurreisa og vekja
athygli á íslenskri þjóðlagatónlist
og kveðskap. „Þessi hópur gerði
mjög góða hluti, en starfaði að-
eins í tvö ár. Við tróðum upp og
héldum tónleika og gekk bara
vel, og enduðum svo á mikilli
hátíð úti í Kína þar sem við kynnt-
um íslenskan tónlistararf. Þetta
var mjög skemmtilegt meðan á
því stóð. Kannski svolítið óvenju-
legt uppátæki af minni hálfu, og
heldur ekki haft í miklum háveg-
um.“

Varðandi vísnagerðina segist
Ólína hafa verið duglegri við
hana á fyrri tíð en núna síðustu
árin. „Sérstaklega á árum áður
hafði ég gaman af því að yrkja
háttbundið, var mjög virk á hag-
yrðingamótum og hjá Kvæða-
mannafélaginu Iðunni og orti
nánast daglega, svo sem um veðr-
ið eða einhver skemmtileg atvik.
Ég á töluvert safn af slíkum tæki-
færisvísum. En á seinni árum hef-
ur þetta svolítið látið undan í
annríki daganna. Pólitíkin er eig-
inlega það versta sem maður
lendir í gagnvart því að rækta
skáldgáfuna! Til þess var sáralít-
ill tími þegar ég var í þinginu.
Annars hef ég lagt fyrir mig nán-
ast allar tegundir af skáldskap,
bæði laust mál og bundið.“

– Þú hlýtur nú að hafa kvatt
þér hljóðs í þingveislum, þar sem
skylda er að gera slíkt í bundnu
máli ...

„Jú, þó það nú væri. Reyndar
var ekki haldin nema ein þing-

veisla á minni tíð. Eftir hrun var
það svo mikið tabú að halda veisl-
ur að það var nú bara haldin ein.
En hún var hefðbundin og þar
tjáðu menn sig í bundnu máli, ég
eins og aðrir. Þetta er mjög
skemmtilegur siður að flytja ræð-
ur í bundnu máli.“

– Hefurðu vísu á hraðbergi um
eitthvað sem tengist þessu við-
tali?

„Ja, ef þú vilt að ég lýsi sjálfri
mér í fjórum línum, þá orti ég ein-
hvern tímann þessa sjálfslýsingu:

Vænsta sál af guði ger,
gjafmild, áköf, kurteis, þver.
Engan löst þó af mér ber
enda flókinn karakter.“

Samstöðuleysi Vest-
firðinga tefur framfarir

Líkt og skiljanlegt má telja eru
Vestfirðir og hagsmunir Vest-
firðinga Ólínu Þorvarðardóttur
hugstæðir. „Eiginlega alveg frá
því að ég flutti vestur hef ég haft
dálitlar áhyggjur af Vestfjörðum.
Það eru svo mörg tækifæri sem
gætu legið í loftinu fyrir Vestfirð-
inga. Mörg þeirra eru tímafrekari
og seinna á döfinni en vera þyrfti,
bæði vegna þess að menn átta sig
ekki nógu vel á mikilvægi sam-
stöðunnar til að ná fram málum
og eru kannski ekki nógu fljótir
að átta sig á þeim tækifærum
sem gefast fyrir þessi byggðarlög
hér fyrir vestan.“

Samgöngumálin á Vestfjörð-
um eru Ólínu Þorvarðardóttur
mjög mikið áhyggjuefni. Hún
segir það með ólíkindum að ekki
skuli hafa meira áunnist í þeim

efnum, eftir alla þá áratugi sem
liðnir eru frá því að jarðgöng
urðu tæknilega framkvæmanleg
og bundið slitlag var fundið upp.
Alltaf takist einhvern veginn að
rjúfa samstöðu manna og dreifa
athygli þeirra, þannig að áður en
við verði litið sé búið að beina
athyglinni og fjármununum eitt-
hvert annað en í þær bráðnauð-
synlegu samgöngubætur sem
gera þarf.

„Um alla Vestfirði eru miklir
möguleikar í ferðaþjónustu og
atvinnuuppbyggingu og miklir
samlegðarmöguleikar ef hægt
verður að sameina norðanverða
og sunnanverða Vestfirði í eitt
atvinnu- og búsetusvæði,“ segir
hún. „Mér finnst menn ekki hafa
tekið þetta nógu alvarlega. Þarna
eru samgöngumálin stærsta hindr-
unin. Vestfirðingar þyrftu að vera
sér betur meðvitaðir um að standa
fastar á sínu sem einn maður.
Það er samstöðuleysið sem hefur
tafið framfarir á Vestfjörðum.

Við eigum hins vegar svo
margra kosta völ, ekki síst í ferða-
þjónustunni, en uppbygging inn-
viðanna er ekki nærri nógu hröð.
Þá er ég að hugsa um samgöngur,
raforkuöryggi, fjarskipti og net-
öryggi, sem eru forsenda þess að
við séum samkeppnishæf við
aðra landshluta. Og svo er eitt
enn: Opinber störf sem var búið
að ná inn á svæðið leka þaðan út
aftur. Ekkert af þessu gerist fyrir
einhverjar náttúrulegar verkanir,
þetta eru allt mannanna verk,“
segir Ólína Þorvarðardóttir.

– hþm
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Krossgátan

Sportið í beinni...Sportið í beinni...Sportið í beinni...Sportið í beinni...Sportið í beinni...

Fimmtudagur 30. janúarFimmtudagur 30. janúarFimmtudagur 30. janúarFimmtudagur 30. janúarFimmtudagur 30. janúar
kl. 09:30 Dubai Desert CL. golf
kl. 19:35 Notth. Forest - Watford
kl. 20:00 Phoenix Open - golf

Föstudagur 31. janúarFöstudagur 31. janúarFöstudagur 31. janúarFöstudagur 31. janúarFöstudagur 31. janúar
kl. 09:30 Dubai Desert - golf

kl. 20:00 Phoenix Open - golf
Laugardagur 1. febrúarLaugardagur 1. febrúarLaugardagur 1. febrúarLaugardagur 1. febrúarLaugardagur 1. febrúar

kl. 09:00 Dubai Desert - golf
kl. 12:45 Newcastle - Sunderl.
kl. 12:45 West Ham - Swansea
kl. 15:00 Fulham - South.pton

kl. 15:00 Barcelona - Valencia
kl. 15:00 Cardiff - Norwich
kl. 15:00 Hull - Tottenham

kl. 15:00 Everton - Aston Villa
kl. 15:00 Stoke - Man. Utd.

kl. 18:00 Phoenix Open golf
Sunnudagur 2. febrúarSunnudagur 2. febrúarSunnudagur 2. febrúarSunnudagur 2. febrúarSunnudagur 2. febrúar

kl. 09:00 Dubai Desert golf
kl. 13:30 WBA - Liverpool

kl. 16:00 Arsenal - Crystal P.
kl. 18:00 Atletico - Real S.

kl. 18:00 Phoenix Open golf
kl. 20:00 Athletic B. - Real M.

Mánudagur 3. febrúarMánudagur 3. febrúarMánudagur 3. febrúarMánudagur 3. febrúarMánudagur 3. febrúar
kl. 20:00 Man. City - Chelsea

Þriðjudagur 4. febrúarÞriðjudagur 4. febrúarÞriðjudagur 4. febrúarÞriðjudagur 4. febrúarÞriðjudagur 4. febrúar
kl. 19:10 Gummersbach - Kiel

Dagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar Íslands
30. janúar 1981: 30. janúar 1981: 30. janúar 1981: 30. janúar 1981: 30. janúar 1981: Sjöunda
hrina Kröfluelda hófst með
gosi í Éthólaborgum í Gjá-

stykki. Það stóð í fimm daga.
31. janúar 1988:31. janúar 1988:31. janúar 1988:31. janúar 1988:31. janúar 1988: Kristján

Jóhannsson óperusöngvari
kom í fyrsta sinn fram á sviði
Scala óperuhússins í Mílanó.

1. febrúar 1935:1. febrúar 1935:1. febrúar 1935:1. febrúar 1935:1. febrúar 1935: Áfengis-
bannið var afnumið en það

hafði staðið frá 1. janúar
1915. Innflutningur léttra vína
var þó heimilaður frá 1922.
2. febrúar 1988:2. febrúar 1988:2. febrúar 1988:2. febrúar 1988:2. febrúar 1988: Hjarta og
lungu voru grædd í Halldór
Halldórsson, 25 ára Kópa-

vogsbúa, fyrstan Íslendinga.
Aðgerðin tók átta klukkustund-

ir og var gerð í London.

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Gengur í vestan 8-13 m/s
með snjókomu vestantil.

Vægt frost inn til landsins.

Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:
Ákveðin NA átt og slydda
eða rigning. Hiti 0-5 stig.

Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:
Útlit fyrir norðanátt með

ofankomu fyrir norðan en
bjartviðri syðra og kólnandi

veður um land allt.

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið
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Lausn á síðustu krossgátu

Sudoku þrautir

Þjónustuauglýsingar
Rannsókn á meintri fjárkúgun

í Bolungarvík stendur enn yfir
að sögn Hlyns Snorrasonar, yfir-
lögregluþjóns lögreglunnar á
Vestfjörðum. Nokkrir hafa verið
yfirheyrðir og beinist rannsókn
lögreglunnar að því hvort um sak-
næman verknað sé að ræða.

Rannsóknin hófst fljótlega eftir
að bréf var sent til lögreglunnar á
Vestfjörðum og Bæjarins besta
þar sem tíu Pólverjar sem vinna
og búa í Bolungarvík saka sam-
landa sinn um að innheimta 1.000
evrur af öllum Pólverjum sem fá
vinnu hjá Jakobi Valgeir ehf.,
þar sem hann er sagður starfa sem
verkstjóri.

Rannsókn vegna
fjárkúgunar

stendur enn yfir

Vilji fyrir áfram-
haldandi samstarfi

Forsvarsmenn Samfylkingar-
innar, Vinstri  grænna og Frjáls-
lyndra hafa átt í viðræðum um
framboð Í-listans í bæjarstjórn-
arkosningum í Ísafjarðarbæ í vor.
Lína Björg Tryggvadóttir, for-
maður Samfylkingarfélags Ísa-
fjarðarbæjar, segir það vilja allra
flokkanna að halda samstarfinu
áfram og ályktun þess efnis verið
samþykkt á fundi fulltrúa flokk-
anna.

„Okkur fannst öllum að það
eigi að halda þessu góða sam-
starfi áfram,“ segir Lína. Áður
en samstarf flokkanna verður
formlega ákveðið þarf að leggja
það í dóm almennra flokks-
manna. Aðspurð hvort hún hygg-
ist bjóða sig fram í vor segir Lína
það vera óvíst, hún sé enn að hugsa
málið.

Atvinnuleysi mældist 2,3% á
Vestfjörðum í síðasta mánuði og
að meðaltali voru 75 einstakl-
ingar atvinnulausir í fjórðungn-
um í desember, einum færri en í
nóvember. Er þetta lækkun um
0,5 prósentustig frá sama tíma á
síðasta ári þegar atvinnuleysi
mældist 2,8% á Vestfjörðum.
Skráð atvinnuleysi yfir landið í
heild í desember 2013 var 4,2%,
en að meðaltali voru 6.829 at-
vinnulausir í desember og fjölg-
aði atvinnulausum um 304 að
meðaltali frá nóvember eða um
0,1 prósentustig. Atvinnuleysi á
Vestfjörðum er því umtalsvert
undir meðaltali.

Yfirleitt eykst atvinnuleysi
milli desember og janúar. Í fyrra
var þróunin ólík þar sem 1.300
til 1.400 atvinnuleitendur luku
bótarétti sínum. Vinnumálastofn-
un gerir ráð fyrir því að þróunin
verði líkt og almennt hefur verið
milli þessara mánaða og að skráð
atvinnuleysi í janúar aukist.

2,3% atvinnuleysi
á Vestfjörðum
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