Ævintýrakonan Dr. Auri
– sjá bls. 10 – 13.
Ég er opin fyrir öllum trúarbrögðum. Þegar ég starfaði fyrir
SÞ lærði ég að bera virðingu fyrir öllum trúarbrögðum sem og
ólíkum kynþáttum. Mér lyndir við fólk af öllum uppruna og í
hvaða trúarbrögðum sem er. Á Sri Lanka er búddismi ríkjandi
trúarbrögð en þar eru líka hindúar, kristnir og múslimar. Þjóðin
er mjög fjölbreytt í uppruna og trúarbrögðum og átti ég vini af
öllum trúarbrögðum.

Stofnað 14. nóvember 1984 · Fimmtudagur 22. október 2015 · 42. tbl. · 32. árg. ·Ókeypis eintak

Benna Sig

– Sjónarmið –

Kristinn H. Gunnarsson

Útvaldir skammta sér gróða
Einkavæðing á gróðavænlegum fyrirtækjum er hafin á
nýjan leik. Því miður er ekki að
sjá annað en að sömu mistökin
séu í uppsiglingu og gerð voru
í upphafi aldarinnar. Landsbankinn var þá seldur völdum
aðilum sem lögðu ekkert inn
en greiddu kaupin með lántöku. Eigendurnir tóku bara út.
Þetta hefur oft verið leikið við
kaup á útgerðarfyrirtækjum.
Einstaklingar sem hafa komist
í aðstöðu til þess að eignast
fyrirtækin hafa notfært sér
aðstöðuna og velt byrðunum af
kaupunum yfir á fyrirtækin sjálf
en taka til sín verðmætin. Þetta
hafa Vestfirðingar til dæmis séð
gerast. Þegar Síminn var seldur
í fyrstunni léku kaupendurnir
einmitt þennan leik.
Völd fjármagnsins
Í upphafi var einkavæðing
ríkisfyrirtækja liður í því að
koma á fót hlutafjármarkaði þar
sem almenningur og fjárfestar
eins og lífeyrissjóðir gætu
ávaxtað sparifé sitt. Dreifð
eignaraðild átti að vera einkennandi fyrir lykilfyrirtæki í
ýmsum atvinnugreinum. Þetta
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gekk ekki eftir og tiltölulega
fámennur hópur varð ráðandi og
eigandi. Á þessum árum breyttust
valdahlutföllin í þjóðfélaginu og
forystumenn í stjórnmálunum
urðu sem peð í höndunum á fjármála- og útgerðarfyrirtækjunum.
Fjármálagreifarnir réðu miklu
um löggjöf á sínu sviði og segja
má að þeir hafi mótað sínar eigin
leikreglur. Þeir fengu mikið svigrúm og almenningur mátti að lokum bera kostnaðinn af því. Þrátt
fyrir bankahrunið virðast völd
fjármálakerfisins enn vera mjög
mikil. Það þurfti ekki nema eitt
bréf frá bankastjóra Arionbanka
til borgarstjórans í Reykjavík til
þess að borgarstjórinn snerist á
punktinum og hann afturkallaði samþykkt borgarstjórnar
um viðskiptabann á vörur frá
Ísrael. Borgarstjórnin staðfesti
svo undirgefni borgarstjórans
hlýðin og auðsveip. Kjörnir
fulltrúar almennings deila ekki
við bankastjórann.
Aukinn hlutur ríka fólksins
Ef litið er á þróunina frá 1997
má sjá greinilega þá auðsöfnun
sem hefur orðið vegna aukinna
áhrifa útvalinna. Nýjasta dæmið

má lesa í skýrslu mannúðarsamtakanna Oxfam, sem safna
upplýsingum um tekjur og eignir
fólks um allan heim og dreifingu
auðsins. Á Íslandi hefur hlutur
ríkasta 10% landsmanna aukist
úr 56% í 71% frá 1997 til 2014.
Ríkasta 1% landsmanna, sem eru
um 1900 skattgreiðendur, eiga
um 23% af öllum framtöldum
auð. Til viðbótar þarf að gera ráð
fyrir eignum Íslendinga sem eru
geymdar erlendis og ekki taldar
fram. Það má telja nokkuð víst
að eignir fyrir háar fjárhæðir
hafi verði skotið undan fyrir
hrunið og eins má gera ráð fyrir
með nokkurri vissu að þær eignir
tilheyri að mestu ríkasta 1%
landsmanna. Hin undirliggjandi
pólitíska stefna sem hefur gert
útvöldum hópi kleift að auka
auð sinn hefur afleiðingar. Hún
eykur mismun á Íslandi. Hún
eykur líka fátækt. Um 30% allra
framteljenda átti minna en ekkert
skv gögnum frá ríkisskattstjóra
sem Ríkisútvarpið kynnti í janúar
síðastliðnum.
Aftur útvaldir
Þess hefur verið vænst að Íslendingar myndu læra af hruninu

og setja almennar reglur um
viðskiptalífið og að minnsta
kosti þrengja möguleikana á
sérgróðaleiðum. Til þess þurfa
stjórnmálaflokkarnir, sem setja
leikreglurnar í þjóðfélaginu, að
sýna þann styrk að ráða við
öflugustu sérhagsmunahópana.
Langstærstur hluti hagnaðar er
í fjármálakerfinu og sjávarútveginum og svo hefur verið frá
hruni. Þarna eru líka valdamestu
aðilarnir sem hafa mikil áhrif á
stjórnvöld, sérstaklega núverandi
stjórnarflokka. Viðskiptabankarnir sem voru endurreistir eftir
hrun þurftu að yfirtaka mörg fyrirtæki sem féllu í kjölfar hrunsins
haustið 2008.
Eitt þessara fyrirtækja var
Síminn. Arionbanki eignaðist
stóran hlut í því og á þessu ári var
komið að því að selja fyrirtækið.
Aðstæður eru hagstæðar fyrir
sölu. Gjaldeyrishöftin gera það
að verkum að lífeyrissjóðirnar
eiga fáa góða fjárfestingarkosti
og Síminn er fyrirtæki sem
ætla má að verði arðvænlegt á
fjarskiptamarkaði. Enda kom
það á daginn. Arionbanki seldi
í almennu hlutafjárútboði 21%
hlutafjár í Símanum fyrir gott
verð og gat selt sex sinnum
meira. Sölugengið var 3,3. Þeir
sem keyptu trúa því að fyrirtækið
muni skila góðri afkomu á næstu

árum og verðið á hlutabréfunum
verði því áfram hátt.
En gróðafíklarnir gátu ekki á
sér setið og stjórnvöld stöðvuðu
þá ekki. Áður en almennt útboð
fór fram var 10% hlutafjár selt
völdum aðilum á lægra verði.
Helmingurinn var seldur á
genginu 2,5 til aðila sem stjórnin valdi og hinn helminginn
fengu valdir viðskiptavinir
Arionbanka að kaupa á genginu
2,8.
Miðað við stöðuna nú hefur
fyrri hópurinn grætt 440 mkr og
seinni hópurinn 280 mkr. Samtals hafa hinir útvöldu grætt 720
mkr. Meðal þeirra er forstjóri
Símans sem hefur þegar hagnast um 22 mkr. Það var alveg
óþarfi að færa fáum aðilum
þennan hagnað. Þeir gátu keypt
hlutabréf eins og hver annar.
Þótt ekki sé heimilt að selja
hlutabréfin næstu mánuði þá
breytir það engu. Eftirspurnin
er slík að verðið mun ekki falla
og svo er enginn vandi að selja
kauprétt af hlutabréfunum og
innleysa strax hagnaðinn. Líklega býður Arionbanki góðum
viðskiptavinum sínum upp á
slíka þjónustu. Þeir útvöldu ætla
að innleysa hagnaðinn fyrr en
seinna , alveg eins og var fyrir
hrun. Enn má sjá sömu sjúkdómseinkennin í þjóðfélaginu.
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Ritstjórnargrein

Blómleg menning
Það má með sanni segja að Bæjarins besta sé uppfullt af fróðleik og
skemmtilegheitum enda fer í hönd sá árstími þar sem Vestfirðingar gera
sér far um að auðga andann. Á sumrin eru útihátíðir og skröll en þegar
tekur að dimma dragast íbúar saman að kertaljósum og njóta sköpunar
verka andans manna og kvenna. Um síðustu helgi kynnti Eiríkur Örn
Norðdahl nýjustu skáldsögu sína Heimsku, Jónsi skemmti á Húsinu og í
Bolungarvík var smjattað á sviðakjömmum. Næstu vikurnar mun Menn
ingarmiðstöðin Edinborg fæða okkur á allskyns uppákomum, blús, þjóð
lagasöng, Mugison, Svavar Knút, upplestrum og Ragnheiði Gröndal, svo
fátt eitt sé nefnt.
Blaðið sem nú dettur inn um lúgur Vestfirðinga er helgað tveimur
viðburðum, annars vegar minningarstund á Flateyri en það eru 20 ár frá
því að á þorpið féll snjóflóð og hins vegar metnaðarfullri ráðstefnu sem
vestfirskar konur halda á kvennafrídaginn 24. október.
Það eru sárar minningarnar frá Flateyri, en í blaðinu eru kveðjur til
Flateyringa frá Magneu K. Guðmundsdóttur starfandi sveitarstjóra í Flat
eyrarhrepp í október 1995 og Jóni Svanberg Hjartarsyni björgunarsveitar
manni.
Í blaðinu er grein eftir Guðrúnu Stellu Gissurardóttir þar sem hún fer
yfir aðdraganda að stofnun Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða en upphaf
þessarar þörfu stofnunar má rekja til ráðstefnu sem vestfirskar konur héldu
árið 1991. Hvort ráðstefnan 2015 mun marka svo djúp spor í sögunni á
eftir að koma í ljós en ljóst má vera hverjum manni sem það vill sjá, að
á Vestfjörðum búa miklar kjarnakonur. Í kjölfar ráðstefnunnar á laugar
daginn er svo stofnfundur Vestfjarðadeildar félags kvenna í atvinnulífi.
Í landsmálum hefur það helst verið að frétta að eitthvað þokast í upp
gjörum á þrotabúum bankanna en það virðist vera á reiki hvort það er
ríkisstjórn eða seðlabanki sem beri ábyrgð á því ferli. Útlendingastofn
un vill senda flóttamannafjölskyldur til Grikklands og svo aftur til baka!
Umræður um hæfi eða vanhæfi menntamálaráðherra færast vestur og
við eignuðumst nýjan banka. Enn og aftur eru verkföll á sjúkrahúsum og
löggur stunda mótmæli, það þarf engar stálgrindur og gas þegar lögreglan
mótmælir!
BS

Komin er út bókin Leiklist
á Bíldudal eftir Elfar Loga
Hannesson, leikara og Kómedíu
leikhússtjóra á Ísafirði (og í
Haukadal í Dýrafirði). Honum
er málið næsta skylt, því að
segja má að hann sé fæddur og
uppalinn í leiklistinni á Bíldudal.
Foreldrar hans hafa verið meðal
burðarásanna í því starfi eins
lengi og elstu menn muna. Bókin
spannar leiklistarsögu Bíldudals
allt frá upphafi árið 1894 og til
þessa dags, eða í 121 ár. Auk
þess að segja frá leiksýningum
á Bíldudal og leikferðum fyrr og
síðar greinir Elfar Logi einnig frá
leikstarfi í Ketildölum við Arnarfjörð, þar sem sjálfur Guðmundur
Kamban steig á æskuslóðum sín
fyrstu skref í leikritun. Bókin er
tæplega 200 síður með allmörgum myndum.
Pétur J. Thorsteinsson var
umsvifamikill í atvinnulífinu
á Bíldudal á árunum fyrir og
fram yfir 1900 og var ekki að
ástæðulausu nefndur Bíldudals
kóngurinn. Segja má að fyrir
tilverknað hans og athafnasemi
hafi þorpið á Bíldudal orðið til
á síðasta áratug 19. aldar. Pétur
og Ásthildur eiginkona hans
studdu ötullega við menningarlíf
í hinu ört vaxandi plássi og þar
var leiklistin sannarlega ekki

undanskilin. Meðal þess sem þau
hjón beittu sér fyrir var stofnun
blaðs á Bíldudal og fengu til þess
reyndan mann í þeim efnum,
skáldið Þorstein Erlingsson,
sem áður hafði verið ritstjóri á
Seyðisfirði. Blaðið sem nefndist
Arnfirðíngur er ómetanleg heimild um upphafsár leiklistar á
Bíldudal. Frá þessu öllu greinir
Elfar Logi ítarlega.
Vel var sáð, vel var hlúð að
sprotunum og ríkulega uppskorið
í leikstarfinu á Bíldudal í öndverðu. Leiklistarhefðin í plássinu
varð fljótlega sterk og hefur verið
það alla tíð síðan.
Í bókinni er greint frá 86 stórum verkum sem vitað er að sett
hafi verið á svið á Bíldudal, þar af
72 leikritum og 12 söngleikjum,
fyrir utan margvíslegar smærri
uppfærslur og leikþætti. Þarna
mun þó ekki allt talið, því að einhverjar gloppur eru í heimildum
þegar kemur fram á 20. öldina.
Frásögn Elfars Loga er lipur
og víða í léttum dúr og raunar
bráðskemmtilegt lesefni, fyrir
utan allan fróðleikinn sem þarna
er saman dreginn eftir margvíslegum heimildum. Persónur og
leikendur í bókinni eru nánast
óteljandi.
Lokaorð Elfars Loga eru þessi:
„Ný ævintýri eru að hefjast í

atvinnulífinu. Ungt fólk streymir
í þorpið líkt og á upphafsárum
leiklistar á Bíldudal fyrir næstsíðustu aldamót. Það hefur verið
nefnt áður hér í ritinu að lífið er
ekki bara saltfiskur. Maður er
manns gaman og þegar margir
koma saman er von á mörgu.
Vissulega er samkeppni um
athyglina hörð á vorum dögum
með öllu sínu interneti og ótal
sjónvarpsstöðum. Það jafnast
hins vegar ekkert á við það að sjá
leikara í alvöru á leiksviði. Þar er
list augnabliksins uppá sitt besta,
ávallt ný og fersk. Ekki er að efa
að Baldursandinn, andi gleði og
samstöðu, svífur yfir þorpinu.
Meðan svo er, þá þurfum við ekkert að óttast um framtíð leiklistar
á Bíldudal.“
Og við þessi lokaorð er því
að bæta, að Leikfélagið Baldur
á Bíldudal frumsýnir Dýrin í
Hálsaskógi eftir Thorbjörn Egner
núna á laugardaginn, 24. október.
Leikstjóri er leikarinn þjóðkunni
Þröstur Leó Gunnarsson, sem
þarna er á heimaslóðum.
Bókin Leiklist á Bíldudal er
gefin út í aðeins 250 eintökum.
Hún fæst hjá höfundi meðan
upplagið endist, en þegar eru á
annað hundrað eintök farin.
hlynur@bb.is

Hvetjum Vestfirðinga
til þátttöku

Spurning vikunnar
Veistu hvað fasteignagjöldin þín eru há?

Alls svöruðu 289.

Já, sögðu 226 eða 78%
Nei, sögðu 63 eða 21%
Netspurningin er birt vikulega á bb.is og þar geta lesendur
látið skoðun sína í ljós. Niðurstöðurnar eru síðan birtar hér.
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Minjastofnun Íslands
auglýsir eftir umsóknum um styrki úr

húsafriðunarsjóði fyrir árið 2016
Hlutverk sjóðsins er að stuðla að varðveislu og viðhaldi friðlýstra og
friðaðra húsa og mannvirkja, sbr. reglur nr. 577/2014. Samkvæmt
úthlutunarreglunum er heimilt að veita styrki úr sjóðnum til:

 viðhalds og endurbóta á friðlýstum og friðuðum húsum
og mannvirkjum.

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

 byggingarsögulegra rannsókna, þar með talið skráningu
húsa og mannvirkja, og miðlun upplýsinga um þær.
Heimilt er að sækja um styrk til undirbúningsvinnu vegna
verndarsvæða í byggð. Umsóknir eru metnar með tilliti til
varðveislugildis, t.d. vegna byggingarlistar, menningarsögu,
umhverfis, upprunaleika og tæknilegs ástands ásamt gildis fyrir
varðveislu byggingararfleifðarinnar.
Umsóknareyðublað og nánari upplýsingar, m.a. úthlutunarreglur, er
að finna á heimasíðu Minjastofnunar Íslands, www.minjastofnun.is.
Umsóknarfrestur er til 1. desember 2015. Umsóknir sem berast
eftir að umsóknarfresti lýkur koma ekki til álita við úthlutun.
Minjastofnun Íslands hefur eftirlit með að styrkt verkefni séu
viðunandi af hendi leyst og í samræmi við innsend umsóknargögn.
Bent er á leiðbeiningarit um viðhald og endurbætur friðaðra og
varðveisluverðra húsa sem finna má á heimasíðu Minjastofnunar
Íslands, undir gagnasafn og á Húsverndarstofu í Borgarsögusafni
Reykjavíkur/Árbæjarsafni.

Elfar Logi skoðar bókina sína sem hann fékk í hendur úr prenti á föstudag.
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Suðurgötu 39,101 Reykjavík
Sími: 570 1300
www.minjastofnun.is
husafridunarsjodur@minjastofnun.is
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Veturnætur í

Fjölbreytt dagskrá — Up
frá fimmtudegi
Tilboðsdagar

Opnunartími:

Klæðakot logo
Notkunarreglur

Föstudag 11:00-22:00
Laugardag 11:00-16:00

25% afsláttur af CRAFT
Opið:
föstudag 10-18
laugardag 11-16

25%

afsláttur
af öllu
þessa
2 daga

Logoið skal notast eingöngu
einsog hér er sýnt,
ef þörf er á öðrum útfærslum,
skal hafa beint samband við Klæðakot

Austurvegi 2 - Ísafirði
Sími: 456 3114 - 456 3110 - 896 0528

Bannað er að slíta í sundur hjartað frá letri
Föstudagur opið 10:00 – 21:00
Laugardagur opið 12:00 – 15:00

10% afsláttur af
Bannað er að breyta
Vibrating
litum eðaSpeaker
víxla

Tilboð á vörum
Opið til 16 laugardag

Útfærslur þegar ekki er hægt að nota frumtýpu

Bannað er að bjaga logoið á nokkurn hátt

á svörtum grunni

Kaffi og kleinur allan laugardaginn.
Ágústa verður með kynningu á Gústu Mosa
mjúkullinni kl 12-14, Prjónimpíuleikar kl
14.00, 25% afsláttur af Alpaca frá Drops,
og 10%afsláttur af öðru garni frá Drops.
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á svörtum grunni

20% afsláttur föstudag og laugardag
Opið
Föstudag 12:00 – 20:00
Laugardag 11:00 – 16:00
Fimmtudagur 22. OKTÓBER 2015

Ísafjarðarbæ

ppákomur í verslunum
i til sunnudags
Seríur, ljós og lampar 20% afsláttur
Kerti og kertastjakar 20% afsláttur
Kertalugtir 20% afsláttur
Og margt fleira á 10-50% afslætti
Föstud:
Laugard:
Stebbi Jak
Biggi Sævars
Sjávarréttir – Nauta-ribeye/ kótelettur
Kaffi og konfekt – Kr. 4.300

Verið velkomin
Opið 10-16 laugardaginn 24 okt.

Við erum búin að opna eftir haustlokunina.
Steff er komin heim með fullt af nýjum hugmyndum.
Í tilefni af Veturnætum
verðum við með opið til 19:00, 22. október
og frá 10-17, 23. október.
Opnunartími í vetur verður
miðvikudaga - föstudaga frá 9:00 - 17:00
Viðburðir auglýstir á facebook síðu

-Veturnætur20% afsláttur af öllum vörum
Smakk frá Nicolas Vahé
Lengri opnunartímar
Föstudagurinn 23.10 - 13-22
Laugardagurinn 24.10 - 11-16

Tilboð á ferðatöskum
20% afsláttur af kiljum
Opið:
föstudag til 22:00 og
laugardag til 16:00

Hlökkum til að sjá ykkur!

Lekkert & Smart
Hafnarstræti 8 - 400 Ísafirði
Erum á facebook!
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Sigríður Sif
Gísladóttir

Staða
Ég er eðlisfræðingur og vinn
hjá Snjóflóðasetri Veðurstofu
Íslands við rannsóknir á náttúruvá eins og flóðbylgjum og
snjóflóðum.
Hvaðan
Ég er úr Fossvoginum, hef
oftast búið í Vesturbæ Reykjavíkur en inn á milli í Helsinki og
Kaupmannahöfn. Endaði loks
hér á Ísafirði eftir skíðaskútuferð
með Búbba og þriggja mánaða
hundapössun á Þingeyri.
Hvati
Ótæmandi þörf fyrir nýjar
áskoranir.
Fyrirmynd
Ég á ekki eina fyrirmynd
sem ég get tiltekið. Mamma

mín hefur örugglega haft mest
áhrif á mig í gegnum tíðina. Sem
ómeðvituð jákvæð fyrirmynd.
Æskudraumur
Ég hef sjaldan horft lengra
fram í tímann en hálft ár og man
ekki eftir að hafa dreymt um að
verða neitt sérstakt þegar ég var
krakki. Ég man eftir að ég gat
ekki beðið eftir því að ráða mér
sjálf frá unga aldri svo það var
kannski minn æskudraumur að
standa á eigin fótum.
Ég hef mikinn áhuga á öllu sem
tengist handverki og hönnun.
Ég eignaðist prjónavél í sumar
og eyði ansi miklum tíma þessa
dagana í að prófa mig áfram með
hana. Fullkomið apparat fyrir
græjusjúka prjónara. Inn á milli
reyni ég svo að ganga á fjöll, fara
á fjallaskíði og ísklifur.

Snerpa er að leggja nýja
ljósleiðara um Ísafjörð og víðar.
Mun þá gefast kostur á
nettengingum sem eru með
hámarksgæði og án þeirra
takmarkana sem felast yfirleitt
í núverandi samböndum yfir
langa koparstrengi.
Með þessum framkvæmdum
stendur Snerpa mun framar
samkeppnisaðilum. Sem dæmi
eiga notendur í efri bænum á
Ísafirði nú þess kost að tengjast
Smartnetinu þar sem
heimtaugar Snerpu eru um 800
metrum styttri en hjá öðrum
fjarskiptafyrirtækjum.

Átt þú kost á
fyrsta flokks
nettengingu?
Ákveðið hefur verið að bjóða ljósleiðaratengingar beint í hús á völdum stöðum,
með 100/100 Mbit hraða auk þess sem
útbreiðslusvæði Smartnetsins verður
stækkað með því að leggja ljósleiðara inn í
hverfi og fjölbýlishús og tengjast með
koparheimtaug síðustu metrana.

Er Smartnetið á leiðinni heim til þín - eða jafnvel komið?
- Frekari upplýsingar á vefslóðinni smartnet.is

snerpa
rétta leiðin

Mánagötu 6 - Ísafirði - sími 520-4000

Atvest hvetur fyrirtæki og stofnanir á Vestfjörðum til að vera með jafnlaunastefnu.
Aukið jafnrétti mun auka vöxt á Vestfjörðum.
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tm.is/afhverju

Hvað sem verður...
komdu í hóp ánægðra
viðskiptavina TM
Á næstu dögum mun ráðgjafi á vegum TM vera á Vestfjörðum
og bjóða þér ráðleggingar varðandi tryggingaverndina þína.
Endilega hafðu samband við Kristin eða Viktor til að bóka tíma.
Kristinn Aron Hjartarson
Viktor Örn Jóhannsson

690-8360
844-0314

kristinnah@tm.is
viktorj@tm.is

TRYGGINGAMIÐSTÖÐIN
www.tm.is
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Ævintýrakonan
Dr. Auri

Dr. Auri Aurangasri Hinriksson er kona með merkilegt lífshlaup. Hún er fædd árið 1942 á
Sri Lanka en hefur verið búsett á
Íslandi frá því snemma á níunda
áratug síðustu aldar. Auri hefur
komið víða við og á síðasta ári
útskrifaðist hún með doktorspróf
í enskum bókmenntum frá Háskóla Íslands. Hún er gift Þóri
Hinrikssyni og saman eiga þau
soninn Neil Shiran Þórisson.
Bæjarins besta lék forvitni á að
vita meira um lífshlaup þessarar
merku konu.
Alin upp á paradísareyju
Dr. Auri Aurangasri Hinriksson er fædd og uppalin í
Colombo á Sri Lanka. Hún segir
uppvaxtarárin á eyjunni fögru
hafa verið góð „það var afskaplega gott að alast upp á Sri Lanka
á þeim tíma sem ég var að alast
upp, þá voru friðartímar á eynni
og á meðan að á uppvexti mínum
stóð var eitt einungis eitt minniháttar uppþot á milli kynþátta en
það var ekkert í líkingu við það
sem seinna kom. Seinna, þegar
að á stríðinu stóð fór ég í heimsókn heim og þrisvar sinnum
var ég í nálægð við sprengingar.
Sri Lanka er þekkt sem paradís. Það er einstaklega fallegt
land. Það er reyndar ekki mikil
fegurð í Colombo þar sem ég ólst
upp, en allt í kring er ótrúlega
mikil náttúrufegurð, með hrísgrjóna- og kókoshnetuökrum.
Ég sakna þess mikið. Við fjöl-
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skyldan ferðuð
u mst talsvert
en mamma mín á landareign
foreldra sinna fyrir miðju landi í
Anuradhapura, sem er búddahöfuðborg Sri Lanka. Á landinu eru
bæði hrísgrjóna- og kókosakrar,
það er alveg dásamlegt. En foreldrar mínir vildu veita börnum
sínum æðri menntun og því bjó
fjölskyldan í Colombo þar sem
aðgengi að menntun var mun
betra.“
Þar gekk hún í Visakha
Vidyala, háttvirtan breskan skóla
sem Bretarnir stofnuðu á meðan
þeir réðu þar ríkjum, en nokkrir
slíkir voru stofnaðir á heldri
stöðum eyjarinnar og voru þeir
í anda æðstu menntastofnana
Bretlands. Í upphafi var skólinn
einkaskóli og greiddi fjölskylda
Auriar fyrir skólavistina. Eftir
að Sri Lanka öðlaðist sjálfstæði
voru skólagjöld afnumin í öllum
skólum. Skólinn var mjög eftirsóttur, en fáir nemendur voru þar
þegar Auri hóf skólagönguna en
þegar hún útskrifaðist voru þar
3000 nemendur. Sagt er að ef
þú gangir í þennan skóla þá geti
þér ekki misfarist í lífinu. Flestir
kvenlæknar í Sri Lanka til að
mynda koma úr þessum skóla
sem og háskólaprófessorar.
„Þegar ég var 18 ára þá tók ég
próf sem Bretarnir buðu nemendum upp á að taka og var tekið í öllum löndum breska þjóðveldisins.
Ég fékk hæstu mögulegu einkunn
og skilaði bestu niðurstöðunum. Í framhaldi af því var mér

boðið að starfa fyrir Sameinuðu
þjóðirnar sem var vendipunktur
í lífi mínu.“ Þar var Auri yfir
verkefnaskrifstofu og síðar yfir
deild sem sá um ráðstefnur og
námskeið. Samhliða vinnunni
þá fékk Auri alls kyns menntun,

sem starfsfólki SÞ er boðið upp á
samhliða starfi hjá þeim. Starfaði
Auri fyrir Sameinuðu þjóðirnar
í áratug
Annar stór vendipunktur var í
lífi Auriar nokkrum árum síðar
á vinnustaðnum, en þar kynntist

Auri lagði sig fram um að tileinka sér siði og venjur í þeim löndum sem hún dvaldi. Þessi mynd er tekin á Indlandsárunum.

hún Þóri Hinrikssyni, íslenskum fiskveiðisérfræðingi. „Við
kynntumst þegar við störfuðum
bæði fyrir Sameinuðu þjóðirnar
og ég hafði þekkt hann í nokkur
ár þegar ástir tókust með okkur
og við gengum í hjónaband.
Þórir vann fyrir matar- og ræktunardeild SÞ og ég vann fyrir
þróunardeildina. Ég var flutt á
milli deilda þar sem ég þurfti að
aðstoða japanskan sérfræðing
sem talaði varla stakt orð í ensku.
Það var afskaplega heppilegt
að ég hafi verið færð yfir því
þá kynntist ég Þóri, sem annars
hefði kannski ekki gert.“
Auri ferðaðist víða um heim í
starfi sínu fyrir SÞ og enn jukust
ferðalögin eftir að þau Þórir giftu
sig, en vegna starfa hans fyrir
stofnunina bjuggu þau fjögur
ár á Indlandi, eitt ár í Bahrein,
eitt ár í Íran og voru heilt ár á
ferðalögum milli hinna ýmsu
staða. Saman voru þau líka á Sri
lanka í átta ár. „Ég lærði mjög
mikið af því að vinna svona út
um allan heim. Ég lærði nýja
siði og nýja matseld, jafnvel ný
tungumál og eignaðist vini um
allan heim, það var algjörlega
frábært tækifæri og ég naut þess
innilega að ferðast.“
Trúin og fjölskyldan
„Ég er búddisti. Í Sri Lanka
er stundað hreinasta form
búddisma, þó að ég persónulega
stundi trú mína með frábrugðnum hætti. Af þessum sökum
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hefur fólk oft spurt mig hvernig
standi á því að svona mikil dráp
hafi geta átt sér þar stað þegar á
stríðinu stóð. Hvar var samhugurinn þá? Að mínu mati var þetta
þrjátíu ára stríð sem ríkti í landinu
mikið högg fyrir búddisma. Með
þátttöku í stríði fór fólkið algjörlega á móti grunnboðskapnum í
trúarbrögðunum. Ég tók ekki þátt
í þessu stríði og var ekki búsett
í landinu á meðan á því stóð, en
mér finnst það hafa skaðað trúna.
Ég er opin fyrir öllum trúarbrögðum. Þegar ég starfaði fyrir
SÞ lærði ég að bera virðingu
fyrir öllum trúarbrögðum sem
og ólíkum kynþáttum. Mér lyndir
við fólk af öllum uppruna og í
hvaða trúarbrögðum sem er. Á
Sri Lanka er búddismi ríkjandi
trúarbrögð en þar eru líka hindúar, kristnir og múslimar. Þjóðin
er mjög fjölbreytt í uppruna og
trúarbrögðum og átti ég vini af
öllum trúarbrögðum.
Þegar við Þórir vorum á Indlandi fórum við eitt sinn í heimsókn í búddahof þar og fyrir
utan það var maður að betla sem
þjáðist af holdsveiki. Það var
óhugnanlegt að sjá hann. Hann
var mikið veikur og leit mjög
illa út af þeim sökum, með gulan
gröft lekandi út um allt og því
fylgdi mjög vond lykt. Hann
greip í mig og bað mig um pening. Þórir ýtti honum í burtu og
sagði „láttu hana í friði.“ Og það
varð ekkert af ferð okkar í hofið
því við þurftum að fara heim og
baða okkur. Eftir þetta kom maður til mín og sagði „áttu engan
samhug? Þú ert að heimsækja
hof, en ýtir manninum frá þér.
Þú átt engan samhug.“ Ég lærði
mjög mikilvæga lexíu þann dag.
Hætta á útskúfun
Auri var mjög náin föður sínum. Hann var læknir og átti sér
þann draum að hún myndi einn
dag verða læknir, en hann fór
eitt sinn til stjörnuspekings sem
sagði honum að svo yrði. Hann
hefur ekki skilgreint doctor sem
annað en svo að þarna væri um
læknistitilinn að ræða.
Auri ólst upp með bæði bróður
og systur sér við hlið. Þegar á fullorðinsár var komið voru öll systkinin búin að ná sér í doktorspróf,
systir hennar í grasafræðum og
bróðir hennar bæði í félags- og
efnahagsfræðum. Hann vann
fyrir ríkisstjórnina á Sri Lanka
í utanríkis- og menntamálum og
hann skrifaði bækur. Þegar hann
fór á eftirlaun í Sri Lanka fór
hann að vinna fyrir Sameinuðu
þjóðirnar og endaði ævidaga sína
árið 1999 í Bhutan.
Móðir Auriar er enn á lífi og
fagnar í næsta mánuði 101árs afmæli sínu. Hún var húsmóðir og
segir Auri leyndarmálið bak við
langlífi hennar vera það að hún
hafi ekki verið á vinnumarkaðinum á lífsleiðinni. Hún er nokkuð
hress miðað við háan aldur, hún
er enn bráðskörp og er farin langt

fram úr meðal lífslíkum á Sri
Lanka – þótt víðar væri leitað.
Auri segir samband sitt við
móður sína oft hafa verið erfitt,
segir hún það aðallega vegna
hennar eigin róttæku hátta og
nefnir í því samhengi hjónaband
sitt.
„Móðir mín var alfarið á móti
hjónabandinu. Hún vildi ekki að
ég giftist útlendingi og flytti af
landinu, hún vildi ekki heldur að
ég myndi giftast manni af öðrum
trúarbrögðum, hún vildi ekki að
ég giftist manni sem tengdist fiskveiðum þar sem þær samræmast
ekki lífsskoðunum róttækra
búddista þar sem fiskurinn er
drepinn auðvitað og það er þeim
þvert um geð. En ég hlustaði ekki
á hana og gerði það sem ég vildi
gera og giftist Þóri.“
Ekki var það fjölskyldu hennar
til mikillar gleði að Auri fékk
mikla athygli fyrir brúðkaupið,
þar sem blöðin birtu myndir
af hinni stórglæsilegu brúður á
forsíðu sinni og völdu hana brúði
aldarinnar á Sri Lanka.
Pabbi minn vildi að ég myndi
erfa húsið sem við áttum, en
mamma lokaði alveg á mig
fjárhagslega þegar ég giftist Þóri
og þar var það farið. Það skipti
ekki öllu máli. Ég er á lífi og það
skiptir mestu máli.
Það hafði enginn í fjölskyldu
minni gift sig út úr trúnni, svo ég
var að gera eitthvað sem enginn
hafði gert áður. Það var hugrakkt
skref að taka.
Þegar að Shiran fæddist, ári
eftir brúðkaup, sættist mamma
mín við hjónabandið. Aðallega
held ég af því hann var svo
einstaklega fallegt barn. Þegar
hún sá hann þá fór öll mótstaða
úr henni. En ég held að mamma
mín sé stolt af mér í dag.“
Hvernig var að vera ung móðir
á ferðalagi um heiminn?
„Það er ein ástæðan fyrir að
ég eignaðist bara eitt barn, mér
fannst mjög erfitt að ferðast
með barn. Við vildum bara gefa
honum allt það besta sem hægt
var. Hann var með fóstru fyrstu
fimm árin sem ferðaðist með
okkur um allan heim, svo það var
einstaklega vel hugsað um hann.
Á Indlandi var Shiran meira að
segja með lífvörð því útlendum
börnum er oft stolið þar og finnast
aldrei aftur. Hann var sérstaklega
verndaður þar“.
Svo kom að því einn daginn
að Þóri fannst kominn tími til
að hætta þessu líferni, svo hann
hætti hjá SÞ. Honum fannst að
Shiran ætti að fá að festa rætur,
en hann var þarna á tíunda ári.
Einnig voru foreldrar Þóris orðnir
fullorðnir og hann vildi vera nær
þeim. Svo ég fylgdi.“
Önnur veröld
Þegar Auri flutti til Ísafjarðar
var fyrsta starf hennar hjá Íshúsfélagi Ísfirðinga.
„Eftir öll þessi ferðalög, þessa
góðu menntun og þessa miklu
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og góðu starfsreynslu fannst
mér dálítið lítillækkandi að
koma hingað og fara að vinna
í fiski. Sérstaklega að hafa gert
það svona lengi, en ég var í því
næstum tuttugu ár. Ég ber mikla
virðingu fyrir líkamlegri vinnu
og gerði ég það ekki þá hefði ég
aldrei geta unnið þessa vinnu,
því hún er mjög leiðinleg og
einhæf. Ég hafði aldrei unnið
neina líkamlega vinnu eða reynt
á mig og það var mjög gott að
fá að kynnast því. Ég er alin upp
með þjóna sem gerðu allt. Við að
flytja til Íslands þá lærði ég alls
kyns nytsamlega hluti eins og að
þrífa og elda.
Það var úr ansi háum söðli
að detta að fara úr því að vinna
fyrir Sameinuðu þjóðirnar yfir í
að vinna í fiski. Þegar ég vann í
fiskvinnslunni þá var litið niður
á mig og oft komið illa fram við
mig. Blessunarlega hef ég þann
eiginleika að snúa mótlæti yfir í
meðbyr og ég held ég hafi aldrei
heyrt um neinn hér á Vestfjörðum
sem hefur farið úr því að vinna í
fiski yfir í að ljúka doktorsnámi.
Þegar ég vann í fiskinum var
ég líka að kenna krökkum stærðfræði og ensku og það bjargaði
hreinlega lífi mínu, því þar var
ég að nota hugann líka, á móti
líkamlegu vinnunni. Í langan
tíma naut ég þess. Ég fór í tónlistarskólann og lærði á píanó.
Ég las mikið og ég lifði þetta af.
Svo var mikið lán í lífi mínu
sem var ógæfa í lífi annarra.
Fiskverkunin lokaði. Þegar það
gerðist þá flutti ég og þá gat ég
menntað mig og klárað þessar
gráður. Ef fiskverkunin hefði
ekki lokað þá væri ég sennilega
enn þá þar svo segja má að sérstök lukka hafi verið þar á ferð
fyrir mig.“
Auri flutti fyrst á Patreksfjörð
þar sem hún fór að kenna og
þaðan til Reykjavíkur og þaðan
til Hafnar í Hornafirði sem hún
kenndi við framhaldsskólann í
níu ár. Auri segir að á flestum
vinnustöðum sem hún hafi verið á
hafi hún upplifað einelti, og hefur
hún komist að þeirri niðurstöðu
að hér sé erfitt að vera útlendingur. En hvernig lýsti eineltið sér?
„Í flestum tilfellum var það
heimafólk sem greinilega þjáðist
af minnimáttarkennd og leit á
mig sem óæðri. Þau sáu hverju
ég var góð í en leituðu stöðugt
af veikleikunum og réðust á þá.
Stundum voru einhverjir mér
hliðhollir en áttu það svo til að
snúast á sveif gegn mér. Stundum missti ég hreinlega trúna á
mannkynið. Inn í þessu öllu fann
ég leið til að geta leitt þetta allt
hjá mér og þannig endaði ég með
doktorsgráðu.
Þegar lífið er erfitt þá get ég
sökkt mér í nám. Ég sökkvi mér
í bækur, ég les eða ég leggst
yfir stærðfræði. Með þessum
hætti gat ég til dæmis unnið
með miklum eineltissegg í níu
ár. Vinnustaðurinn á Hornafirði

Auri er vel þekktur lista-kokkur. Hér eru hún og Shiran
ungur að árum við veisluborð hjá henni.

Í gegnum tíðina hefur Auri oft eldað framandi rétti fyrir
veislur og mannfagnaði

Auri með samstarfskonum sínum af skrifstofu Sameinuðu
þjóðanna.

Úr brúðkaupi Auriar og Þóris
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Hin stórglæsilega brúður Auri.
var eins og líkhús. Ég bara bauð
góðan dag, sinnti starfinu mínu
og svo sökkti ég mér ofan í bækur
og nám.“
Auri segir Íslendinga fela
þá staðreynd að hér sé einelti
í gangi á vinnustöðum, sem sé
alþjóðlegur vandi „í Danmörku
hafa þeir viðurkennt að á flestum
vinnustöðum sé einelti og að þeir
ætli sér að gera eitthvað í því en
hér loka menn augunum fyrir því
að þetta sé í gangi. Þetta er meira
áberandi í hinum vestræna heimi
en þeim austræna, þar sem fólk er
alið upp í krafti trúarbragða sinna

til að vera með meiri samkennd.
Í bæði Búddisma og Hindúisma
er fólk alið upp við að hugsa um
minni máttar og hafa samkennd
með þeim. Það er virkilega litið
hornauga ef fólk kemur illa fram
við þá sem minna mega sín. Hér
getum við til dæmis séð dæmin í
því að sé fólk einhverft þá á það
ekki vini, það verður félagslega
einangrað.
Í mínu tilfelli var það þannig
að ég var lögð í einelti vegna
húðlitar míns og ég var talin
óæðri vegna hans. Svo auðvitað
líka einelti sprottið af afbrýðis-

Ástfangin hjón á brúðkaupsdaginn.
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semi vegna menntunar minnar.
Þar voru tveir hlutir sem unnu
gegn mér.“
Heldurðu að það geti verið
vegna þess að fólk var óvant að
umgangast litað fólk?
„Á Höfn var fólk vant að umgangast fólk af öðrum uppruna.
Það virtist vera í lagi ef fólk var
í láglaunastörfum sem höfðu
engin völd. Eftir því sem þú
fórst hærra í metorðastigann því
stærra varð vandamálið. Mörgum
minna hæfum eða menntuðum
Íslendingum fannst þú bara eiga
að fara.“
En hvernig hefur þetta verið
eftir útskrift?
„Þetta er allt í lagi þegar ég er
ekki á vinnumarkaðinum, það er
þar sem ég hef mest orðið fyrir
barðinu á kynþáttafordómum. Á
götum úti og heima hjá mér verð
ég ekkert vör við það. Ég held að
kynþáttaníð fyrirfinnist aðallega
á vinnustöðum og skemmtistöðum. Ég er ekki á skemmtistöðum
og ég er ekki á vinnumarkaði
lengur, svo ég er ekki að glíma
við neitt svona núna. Vinir mínir
og nágrannar eru allir góðir við
mig og þakklátir fyrir að ég hafi
snúið aftur hingað með doktorsgráðu.“
Mikilsvirð menntun
„Menntun mín er ævilangt ferli
sem nær til margra landa. Hvert
sem ég hef komið í heiminn hef
ég lært eitthvað nýtt. Það gat verið eitthvað úr menningunni, það
gat verið matargerð eða jafnvel
tungumál“ segir Auri og á spjallinu við hana mátti augljóslega
heyra að hún hafi notið áranna á
Indlandi sérstaklega vel.
„Ég var alveg á heimavelli á
Indlandi, þar var bara tungumálið
sem skildi okkur að. Við litum
eins út. Ég virkilega fann mig þar.
Þegar ég var á Indlandi lagði
ég stund á tungumálið Telegu. Ég
vissi ekkert um þetta tungumál
annað en það að það væri til. Þetta
er tungumál frá suður-Indlandi
með allt aðrar reglur en önnur
mál, sem ég hafði áður lært.
Ég fékk skólastyrk frá Danida,
utanríkisráðuneyti Danmerkur,
en Þórir var þá að vinna sem fiskveiðisérfræðingur fyrir Danska
ríkið. Svo þeir greiddu fyrir
menntun mína.
Líf mitt og sonar mín breyttist
mikið árin sem við bjuggum á
Indlandi. Indland er víðfeðmt
land. Með fjölbreytta menningu,
mörg tungumál og trúarbrögð. Þú
ferð fávís til Indlands og snýrð
fávís til baka, því þar er svo margt
að taka inn og læra að þú kemst
aldrei yfir það allt.
Við sátum stundum við borðið
heima fjölskyldan. Ég að læra Telegu, Þórir að teikna upp sjókort
eða hönnun á fisknetum og Shiran, þá 6 ára að læra nýtt tungumál
ásamt því að vera að læra að lesa
og skrifa. Því þegar við fluttum
út þá var hann bara búinn að vera

í leikskóla og kunni í raun bara
að leika sér og kemur svo út og
byrjar í skóla þar sem jafnaldrar
hans lesa og skrifa 3 tungumál og
reikna án vasareiknis. Þetta var
ekki auðvelt fyrir hann.
Í doktorsnám
Á Íslandi hefur Auri lokið
bakkalárgráðu, meistaragráðu
og doktorsgráðu við Háskóla
Íslands, ásamt því að hafa náð
sér í kennsluréttindi. Eina sem
hún hefur ekki klárað á Íslandi
er stúdentspróf og sem hún segist
gjarnan vilja hafa líka og gantast
með hvernig enskukennaranum
yrði við að fá hana á skólabekk
hjá sér.
Í doktorsnáminu var skylda
að finna erlendan háskóla til
samstarfs, sem Auri valdi á Sri
Lanka, þar sem hún dvaldi eitt
ár af námstímanum. Auri segir
það ekki hafa verið auðvelt „hver
á peningana sem þarf til að fara
í eitthvað annað land í heilt ár?
Blessunarlega þá gat fjölskyldan
mín hjálpað mér og vinir mínir
eiga hús upp í fjöllunum þar sem
háskólinn er, svo það hjálpaði
mikið. Bækurnar kostuðu líka
heilan helling. Ég áætla að kostnaðurinn við doktorsnámið hafi
ekki verið undir 12 milljónum.“
Auri fékk sjö ár í að ljúka
náminu en hún kláraði það á
innan við fimm árum.
„Ég er með bækur út um allt
hús. Ég á allar bækurnar sem ég
notaði við rannsóknavinnuna.“
Það er ekkert smáræði því
meðan á náminu stóð keypti
Auri um 1500 bækur, sem sumar
voru bara notaðar í tilvitnanir,
en þetta fékk kostnaðinn til að
rjúka upp úr öllu valdi. „Ég á

Auri í Íran.
náttúrulega heima langt frá Háskólabókasafninu svo hvert sinn
sem ég þurfti að nota einhverja
bók, þá keypti ég hana. Það er
eiginlega alveg ótrúlegt að ég hafi
náð að klára þetta doktorspróf án
þess að vera búsett í Reykjavík.
Ég var sérlega heppin með
leiðbeinanda í ritgerðinni, Guðrúnu Guðsteinsdóttur, hún fór
alltaf extra-míluna til að redda
mér hinu og þessu sem ég
þurfti á að halda og ég verð
henni ævinlega þakklát fyrir
alla hvatninguna. Flestir aðrir
prófessorarnir sem kenndu mér
í Háskólanum á öllum námsstigum voru frábærir og gerðu þetta
allt mögulegt. Ég stend í mikilli
þakkarskuld við þá.“
Eftir þetta mikla nám leit
dagsins ljós „Andófs raddir:
Skáldsögur á ensku um félagsog menningarlegar umbyltingar
í sjálfstæðu Sri Lanka, eða á
ensku: Dissident Voices: Sociocultural Transformations in
Sri Lankan Post-Independence
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Auri í garði móður sinnar á Sri Lanka.
Novels in English.“ Sem er
viðfangsefni og greining frá
sjónarhóli eftirlendufræða á
fjórtán skáldsögum sem komu
út á ensku á árunum 1978–2005
um heiftug átökin sem fylgdu
í kjölfar sjálfstæðis Sri Lanka:
uppreisnir á árunum 1971 og
1987–1989 og þrjátíu ára stríð
milli Sinhala og Tamíla. Hafa
skáldsögur um þetta efni hafa
ekki verið rannsakaðar áður í svo
víðtæku samhengi.
Með mörg járn í eldinum
„Eftir að ég kláraði námið hef
ég gengið með þá hugmynd að
skrifa bók þar sem ég ber saman
bókmenntir Halldórs Laxness og
bókmenntir frá Sri Lanka. Því
miður hef ég ekki enn fengið
styrkveitingu til verksins. Þetta
krefst þess að ég verji miklum
tíma bæði á Sri Lanka og í
Reykjavík, og ég gæti ekki gert
þetta nema ég fái til þess styrk,
svo ég reyni aftur á næsta ári. Ég
er búin að lesa heilmikið og er
enn að því. Ég hef þegar fundið
heilmikið sem á sér samsvörun
með Sjálfstæðu fólki en enn
sem komið er hef ég ekki fundið
mikla svörun með öðrum bókum
Halldórs. Halldór var auðvitað
einstakur rithöfundur og skrifaði
oft um einstakar aðstæður.

Ég er líka að vinna að skáldsögu, sem byggð er á sönnum
atburðum, um konu sem fer frá
Sri Lanka til Sádí-Arabíu sem
húshjálp. En hún var þar fangi
á heimilinu í 17 ár og þurfti að
rjúfa tengsl við fjölskyldu sína
sem þar missti fyrirvinnuna.
Ég hef safnað að mér mikið af
heimildum um ævi hennar, en ég
vil skálda líka í eyðurnar.“
En hvað með að skrifa þína
eigin sögu? „Nei, ég hugsa nú
að ég láti einhvern annan um
það“ segir Auri og hlær, en bætir
við alvarlegri í bragði „ég á ansi
merkilegt lífshlaup þar sem finna
má marga góða hluti en líka aðra
sem ekki voru svo góðir.
Ég held líka að það sé mjög
hollt fyrir Íslendinga að heyra
hlutina frá sjónarhorni þess
utanaðkomandi. Til dæmis um
kynþáttaníð, svo þeir megi frekar
varast það. Íslendingar eru að
opna landið sitt fyrir útlendingum, en eiga þeir jafna möguleika
hér og heimamenn, eða vilja
Íslendingar bara að þeir vinni
í fiskvinnslum þegar hingað
er komið? Íslendingar eru líka
innflytjendur í öðrum löndum
og þeir vilja auðvitað að vel sé
komið fram þá þar sem þeir velja
að fara.“

Erla Rún
Sigurjónsdóttir

Staða
Ljósmóðir við Heilbrigðisstofnun Vestfjarða.

Hvaðan ber þig að
Ég er Hafnfirðingur í aðra
ættina en Mýrdælingur í hina.
Mér skolaði á vestfirska strönd
fyrir fjórum árum þegar hér var
auglýst eftir ljósmóður. Hentaði
okkur líka vel að koma hingað
þar sem Doddi maðurinn minn er
ættaður héðan. Ég þurfti nú samt
að beita hann svolitlum fortölum
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Lífsins bestu stundir
En hver var besta lífsreynslan?
„Það var að eignast Shiran.
Margir segja besta dag lífsins
vera þann sem þeir gengu í
hjónaband, en fyrir mig var það
ekki, þar sem afstaða fjölskyldu
minnar varpaði skugga á daginn.
Ég var líka hrædd á brúðkaupsdaginn og velti því fyrir mér hvað
framtíðin bæri í skauti sér.“
Auri er greinilega afar stolt af
syni sínum og hún sér ekki sólina
fyrir barnabörnunum sínum sem
hún fer um fegurstu orðum.
„Mér var sagt að þegar maður
fengi doktorsgráðu að þá myndi
maður upplifa mikla sælu. Ég
upplifði ekkert slíkt og veit ekki
af hverju. Þórir var búinn að vera
mikið veikur og ég var búin að
vera mjög stressuð. Svo var ég
stressuð þegar ég kom til varnar
verkefninu mínu og var það
fyrstu 5 mínúturnar, svo rann
stressið af mér og ég hafði það
ljómandi fínt restina af vörninni.
Einn prófessorana við vörnina
hafði látið þau orð falla að verkefnið mitt væri meistaraverk
og ég ætti í raun ekki að þurfa
að koma í vörnina. Einn þýskur
prófessor var erfiður og ég var
svolítið hrædd við hann, en þegar
hann var að ganga í burtu eftir að
vörninni lauk þá klappaði hann
mér á bakið og þá vissi ég fyrir
víst að ég væri búin að ná þessu.
Ég upplifði hins vegar einhverja mestu ánægju lífs míns
þegar ég var hæst á prófinu í Sri
Lanka gamla daga.“
Þórir er á Heilbrigðisstofnun
Vestfjarða þar sem heilsu hans
hefur hrakað mikið undanfarið.
Hann fékk heilablóðfall og á
meðal annars erfitt með mál.
Auri hefur verið undanfarið hálft
ár með annan fótinn þar inni þar
sem hún ver miklum tíma með
eiginmanni sínum. Hún fer með
hann út í bæ og í heimsóknir
heim. Hún talar við hann, syngur
fyrir hann, spilar við hann og
málar með honum. Gerir allt sem

Umhverfið á Sri Lanka er afar fagurt og mjög ólíkt því sem
við eigum að venjast á Íslandi.
í hennar valdi stendur til að létta
honum lífið. Hún segir suma daga
vera góða, stundum sé hann léttur
og kátur og aðra daga ergilegur.
Hún segir hann vera orðinn eins
og barn að nýju. Þórir er 12 árum
eldri en Auri og gantast hún með
að hann hafi vitað hvað hann var
að gera þegar hann giftist henni,
þar sem hún er enn í góðu formi.
En sér hún framtíð sína á Íslandi?
„Það sem ég elska mest við
Ísland er friðurinn sem hér ríkir.
Hér get ég sofið róleg á nóttunni,

í upphafi enda var hann orðinn
Fyrirmynd
forfallið borgarbarn. Nú hefur
Ég á mér margar fyrirmyndir
hann aftur á móti séð ljósið og í lífinu og þar á meðal hina
við erum búin að festa kaup á flottu konu Áslaugu Hauksdóttur
fallegu húsi á Eyrinni.
heimafæðingaljósmóður. En ætli
helsta fyrir mynd mín sé ekki
eldri systir mín sem hefur þá
Hvati
Mér finnst frábært að vera náðargáfu að geta allaf horft á
ljósmóðir hér fyrir vestan. Ég innsta kjarna mannsins burtséð
held að ljósmóðurstörf í minni frá umbúðunum. Svo dáist ég
samfélögum séu meira gefandi en mjög að kraftmiklu fólki eins og
víðast hvar annars staðar þar sem til dæmis henni móður minni sem
samfellan í þjónustunni verður alltaf kemur öllu í verk sem gera
meiri og starfið því persónulegra. þarf á nóinu. Ég er ekki því miður
Maður kynnist hverri og einni ekki komin á þann stað ennþá er
konu betur en ella og á þess að vinna í því.
vegna meiri möguleika á því að
koma til móts við þarfir hennar
Æskudraumur
í fæðingu. Svo er ekki verra að
Sem barn ætlaði ég alltaf að
sjá svo ljósubörnin sín stækka og verða bóndi og átti mér rómandafna út um allan bæ.
tíska drauma um sjálfsþurftarbú-

án þess að hafa áhyggjur af innbrotsþjófum eða að einhver vilji
vinna mér mein. Ef ég ætlaði
að búa í Colombo þá þyrfti ég
þjónustumanneskju, sem er alltaf
að verða erfiðara þar sem ekki
margir vilja vinna þau störf. Á
mínum aldri vill fólk búa við
öryggi svo ég get ekki sagt annað
en ég sé mjög ánægð að búa hér
og í ofaná lag á ég alveg frábæra
nágranna sem allt vilja fyrir mig
gera.“
annska@bb.is

skap og ritstörf á hliðarlínunni.
Ég var einlægur andstæðingur
tækni yfir höfuð og óskaði þess
alltaf að bílar væru ekki til svo
ég gæti ferðast um á hestbaki.
Lenti svo í því að eignast
tækninörd fyrir eiginmann sem
eyðilagði þetta svolítið fyrir
mér. Nú sef ég með tölvu í
svefnherberginu. Ég elska að
syngja, sérstaklega með öðru
fólki. Hefði helst viljað hafa
aðeins meiri rödd og kannski
helst til minni sviðsskrekk því
þá hefði ég lagt það fyrir mig.
Annars er ég frekar heimakær
týpa, lifi fyrir fjölskylduna,
hlusta menningarþætti á rás 1
og les bækur. Líklega er ég bara
fædd gömul.
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Á tímamótum
Kæru Flateyringar heima og
heiman
Draumur hvers manns gæti
verið að vakna upp með sól og
sínum að morgni, en þannig er
það víst ekki alltaf og þannig var
það ekki fyrir 20 árum í þorpinu
okkar.
Hvert okkar á sínar upplifanir
og minningar tengdar atburðinum, sorgin er okkar sameiginleg.
Tíminn líður, minningar lifa og
vakna, jafnvel þær sem legið
hafa eins og í dvala, sárar. En
sem betur fer eru líka fallegar
minningar frá þessum tíma og
árunum sem við áttum saman.
Við ráðum ekki alltaf hvaða
verkefni okkur eru ætluð og ekki
undirbúin til að takast á við hvað
það sem fyrir ber, en fátt er víst
umflúið.
Einstakur styrkur, yfirvegun
og samkennd sem einkenndi
alla lifir enn í minningu minni
frá þessum tíma, hvernig allir
þorpsbúar stóðu saman og unnu
sem ein hönd.
Ofarlega í huga mér er þakklæti til ykkar, og allra þeirra sem
veittu okkur sína aðstoð. Óska
þess að allir góðir vættir megi
vaka yfir öllum þeim sem eiga
um sárt að binda. Að lokum læt
ég fylgja með texta lags Braga
Valdimars Skúlasonar, sem ég
halla mér oft að.

Myndirnar með þessum greinum eru teiknaðar af börnum á
Flateyri eftir flóð.

Líttu sérhvert sólarlag
Sérhver draumur lifir aðeins eina nótt
sérhver alda rís en hnígur jafnan skjótt
hverju orði fylgir þögn
og þögnin hverfur alltof fljótt.
En þó að augnablikið aldrei fylli stund
skaltu eiga við það mikilvægan fund
því að tár sem þerrað burt
aldrei nær að græða grund.
Líttu sérhvert sólarlag,
sem þitt hinsta væri það.
Því morgni eftir orðinn dag
enginn gengur vísum að.
Þú veist að tímans köldu fjötra enginn flýr
enginn frá hans löngu glímu aftur snýr.
Því skaltu fanga þessa stund
því fegurðin í henni býr.
Líttu sérhvert sólarlag,
sem þitt hinsta væri það.
Því morgni eftirorðinn dag
enginn gengur vísum að.
Lag og texti: Bragi Valdimar Skúlason
Kveðja, Magnea Kristjana Guðmundsdóttir
fyrrverandi oddviti Flateyrarhrepps.
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Tilfinningarnar spanna
allan skalann
Morguninn 26. október 1995
stóðu Flateyringar frammi fyrir
einhverri mestu áskorun sem íbúar lítils þorps geta upplifað, þegar
stórt snjóflóð féll á byggðina.
Þessi dagur hefur markað fólk
djúpri reynslu til lífstíðar. Áskorunin var samt ekki Flateyringa
einna, heldur alls samfélagsins,
og bárust bjargir til Flateyrar
hvaðanæva að. Heimafólkið stóð
þó vissulega eitt með aðgerðir á
vettvangi í fanginu í um fimm
klukkustundir áður en björgunarlið kom á staðinn.
Oft hef ég verið spurður um
mína reynslu og hvort þetta hafi
ekki verið gríðarlega erfitt. Jú,
þetta var mjög erfitt, og án vafa
erfitt öllum sem að komu. Ég er
samt ekki viss um að ég hefði
viljað víxla hlutverkum við
aðra, t.d. við björgunarfólkið
sem þurfti að koma með varðskipunum vestur þennan dag,
eða við aðstandendur sem voru
fjarri ættingjum sínum og vissu
ekkert um afdrif þeirra né gátu
aðhafst neitt til bjargar. Og allra
síst hefði ég viljað vera einhvers
staðar í burtu frá heimabæ mínum
þennan dag þrátt fyrir þessar
hörmungaraðstæður.
Þegar litið er til baka togast
á söknuður og sorg, samkennd,
þakklæti og gleði. Söknuður og
sorg vegna allra þeirra sem fórust, en til þeirra hef ég oft hugsað
á þeim tíma sem liðinn er, en
jafnframt samkennd með öllum
þeim sem misstu sína nánustu.
Í huga mínum endurómar líka

mikið þakklæti – þakklæti til allra
þeirra sem ég vann með þennan
morgun og í eftirvinnslunni,
og þakklæti til allra þeirra sem
komu Flateyringum til aðstoðar
víðs vegar að, hvort sem komu á
staðinn eða unnu að þessu stóra
verkefni annars staðar.
Og síðast en ekki síst þakklæti
fyrir þann mikla stuðning og
þá samstöðu sem Flateyringum
hlotnaðist lengi á eftir. Sá samhugur var magnaður og náði eins
og kunnugt er út fyrir landsteinana. Ég er líka afskaplega glaður
og þakklátur fyrir allt það fólk
sem bjargaðist úr flóðinu og hefur
getað haldið lífi sínu áfram þrátt
fyrir þessa erfiðu reynslu.
Það er því óhætt að segja að tilfinningarnar tengdar snjóflóðinu
á Flateyri 1995 spanni allan skalann, ef svo má komast að orði.
Væntanlega var þessu ekkert
öðruvísi farið á Flateyri en annars
staðar þar sem miklar náttúrhamfarir hafa átt sér stað og fólks
er saknað: Það leggjast allir á
eitt að gera það sem gera þarf.
Þannig var fólk ekki spurt hvort
það væri í björgunarsveitinni
þegar bregðast þurfti við. Það
tóku einfaldlega allir þátt í
björgunarstarfinu, konur jafnt
sem karlar, og jafnvel fólk sem
bjargaðist sjálft úr flóðinu. Allir
fengu hlutverk, enda því miður
af nægum verkefnum að taka.
Mér er mjög minnisstætt
hversu mikla yfirvegun og æðruleysi allir sýndu með þetta risavaxna verkefni fyrir augunum.

fimmtudagur 22. OKTÓBER 2015

Það var líka ógleymanlegt að
upplifa alla samkenndina í kjölfarið, faðmlögin og hlý orð fólks
hvers til annars.
Við sem upplifðum þessa
atburði munum aldrei gleyma
þeim. Hvernig fólk tekst á við
eftirvinnslu slíkrar upplifunar er
síðan persónubundið og það sem
hentar einum hentar kannski ekki
öðrum. Mín reynsla hefur verið
sú, að samtal við fjölskyldu, vini
og vinnufélaga hafi verið besta
áfallahjálpin sem mér bauðst.
Þessa áfallahjálp nýtti ég mér
mikið, bæði meðvitað en sennilega miklu meira ómeðvitað í
daglegu spjalli þar sem þessir
atburðir voru lengi ofarlega á
baugi í umræðunni.
Vonandi hef ég líka getað
orðið einhverjum að liði með
sama hætti.
– Jón Svanberg Hjartarson.
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Aðsend grein

Stofnun Atvinnuþróunarfélags á Vestfjörðum

Aðdragandi þess að hópur
kvenna gekkst fyrir því að Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða hf
var stofnað má rekja til átaksverkefnis sem hópur kvenna á
Vestfjörðum stóð fyrir.
Í byrjun ársins 1991 kom
fram í eldhússpjalli nokkurra
kvenna, áhyggjur af atvinnumálum kvenna á Vestfjörðum. Atvinnulíf væri einhæft, fáar konur
í atvinnurekstri og lágt menntunarstig. Konur flyttu af svæðinu
til að auka atvinnumöguleika
sína. Efndu þær til ráðstefnu
um atvinnumál kvenna á Ísafirði haustið 1991 undir forystu
Magdalenu Sigurðardóttur. Í
kjölfar ráðstefnunnar starfaði
áhugahópur um atvinnumál
kvenna á Vestfjörðum áfram en
niðurstöður ráðstefnunnar voru
þær að brýnt væri að ráða konu
sem atvinnuráðgjafa til að meta
hugmyndir og aðstoða konur

á svæðinu við að koma á fót
atvinnurekstri. Setti hópurinn
sér það markmið að koma af
stað átaki til að fjölga atvinnutækifærum kvenna og gera þau
fjölbreyttari með því að ráða
sérstakan atvinnuráðgjafa í atvinnumálum kvenna. Áhugahópurinn hélt fundi víðs vegar um
Vestfirði til að kynna hugmyndir
sínar og hafði forgöngu um að
afla fjár til átaksins. Fékkst m.a.
fjármagn til átaksverkefnis í Atvinnumálum kvenna frá Félagsmálaráðuneyti, Byggðastofnun
og sveitarfélögum á svæðinu auk
þess sem að stéttarfélög, bankar,
einstaklingar og fyrirtæki lögðu
verkefninu lið.
Verkefnastjórn átaksins
var síðan formlega skipuð og
skipti hún með sér verkum
á eftirfarandi hátt: Formaður, Magdalena Sigurðardóttir, skólaritari, varaformaður;

Guðrún Stella Gissurardóttir,
skólastjóri, gjaldkeri; Sigurborg
Þorkelsdóttir, framkvæmdastjóri,
ritari; Ingibjörg Sigfúsdóttir,
bankamaður, meðstjórnandi;
Aðalsteinn Óskarsson, forstöðumaður Byggðastofnunar
á Ísafirði sem var tilnefndur
frá Byggðastofnun sem gerði
kröfu um stjórnarmann í átakinu vegna þeirra fjármuna sem
stjórnvöld lögðu til. Í varastjórn
voru Anna Lóa Guðmundsdóttir,
skrifstofumaður og Sigríður
Magnúsdóttir, bóndi. Margar
aðrar konur störfuðu þó mikið í
áhugahópnum, má þar sérstaklega nefna Ragnheiði Hákonardóttur, Jósefínu Gísladóttur,
Helga Dóru Kristjánsdóttir o.fl.,
en tengiliðir verkefnisins voru
konur á öllum svæðum Vestfjarða
og flestum þéttbýlisstöðum.
Átaksverkefnið sem fékk heitið
Snerpa (sem er algengt heiti
á forystukind) réði Elsu Guðmundsdóttur, hagfræðing sem
atvinnuráðgjafa kvenna. Meðal
þeirra verkefna sem atvinnuráðgjafa var falið að vinna að var
m.a. úttekt á atvinnumöguleikum
kvenna á Vestfjörðum, og safna
upplýsingum um fyrirtæki í
eigu kvenna, að efna til umræðu
um atvinnumál kvenna í einstökum byggðarlögum, að veita
ráðgjöf til kvenna sem hyggðu
á atvinnurekstur og nýsköpun
í grónum fyrirtækjum m.a. á
sviði fjármála, markaðs- og
kynningarmála, útflutnings o.fl,
standa fyrir fræðslu og námskeiðum um atvinnurekstur, aðstoða
konur við framkvæmd verkefna
sem tengdust atvinnusköpun og
starfa með og sjá um samskipti

við sveitarfélög og styrktaraðila
verkefnisins vegna þeirra sem
hyggðu á atvinnuuppbyggingu.
Verkefnið stóð yfir í tvö ár frá
vorinu1993–1995. Í júní 1995 var
síðan haldin önnur ráðstefna um
atvinnumál kvenna til að líta yfir
farinn veg og meta ávinninginn
af átakinu. Niðurstaða þeirrar
ráðstefnu var að halda þessu starfi
áfram og freista þess að stofna
Atvinnuþróunarfélag á svæðinu
en í ályktun ráðstefnunnar sagði
m.a: „Það er ljóst að með ráðstefnu þeirri sem áhugahópur um
atvinnumál kvenna á Vestfjörðum hélt hausið 1991 var markað
spor í atvinnusögu Vestfjarða.
Að þeirri ráðstefnu lokinni var
hafist handa um að koma af stað
átaksverkefni til að örva konur
til þátttöku í atvinnulífinu. Með
stuðningi margra aðila tókst að
koma því af stað og var ráðinn
verkefnastjóri til tveggja ára. Það
starf hefur skilað umtalsverðum
árangri og vísast þar til skýrslu
verkefnastjóra. Markmiðið sem
sett var fyrir fjórum árum hefur
því náðst og eru konur því nú á
tímamótum og þurfa að setja sér
ný markmið.“
Þá var það niðurstaða ráðstefnunnar að tímabært væri að
konur á Vestfjörðum beittu sér
fyrir áframhaldandi nýsköpun í
atvinnulífinu sem höfðaði bæði
til kvenna og karla og vildi
áhugahópurinn um atvinnumál
kvenna á Vestfjörðum að næsta
skref yrði að kanna möguleika á
að starfrækja virkt atvinnuþróunarfélag á svæðinu sem hefði
það markmið að efla atvinnulífið
með sérstakri áherslu á handverk,
smáiðnað og þjónustu, jafn-

framt því að kanna möguleika
á þörf fyrir stofnun atvinnuþróunarsjóðs sem láni fé til slíkra
verkefna. Var verkefnahópnum
falið að reyna að vinna að þessu
verkefni. Í kjölfar þessa stofnuðu
þær Magdalena Sigurðardóttir,
Guðrún Stella Gissurardóttir,
Sigurborg Þorkelsdóttir, Anna
Lóa Guðmundsdóttir, Ingibjörg
Sigfúsdóttir og Sigríður Magnúsdóttir sjálfseignarstofnunina
AT-konur sem hafði þann tilgang
að stofna Atvinnuþróunarfélag
og stuðla að því að efla konur og
hvetja þær til atvinnusköpunar.
Þessi hópur sá um að afla hlutafjár meðal fyrirtækja og einstakl
inga og annast allan undirbúning
stofnunar Atvinnuþróunarfélags
á Vestfjörðum. Öll sú vinna var
ólaunuð og einungis unnin af einskærum áhuga kvennanna fyrir
eflingu byggðar á Vestfjörðum.
Stofnfundur Atvinnuþróunarfélags á Vestfjörðum var síðan
haldinn í desember 1996 og tók
félagið til starfa strax árið eftir
1997. Stærstu eignaraðilar félagsins voru Byggðastofnun með
21,25% hlutafjár, Fjórðungssamband Vestfirðinga með 17,71 %
og At-konur, sjálfseignarstofnun
með 15,94 %. Fyrirtæki og
einstaklingar áttu um 45% í
félaginu og er eignaraðild breið
því að á annað hundrað fyrirtæki og einstaklingar komu að
stofnun félagins. At- konur eiga
stjórnarmann og einn varamann
í stjórn félagsins og hafa þær alla
tíð síðan skipst á við að standa
vaktina í að efla atvinnulíf á
Vestfjörðum og beina sjónum að
atvinnusköpun kvenna.
Guðrún Stella Gissurardóttir

Fuglinn í fjörunni
Bankaskítafýla
Með reglulegu millibili finna
frumlegir þingmenn upp á
skemmtilegum nýyrðum og um
að gera að taka þau til kostanna
í þessari viku umfram aðrar.
Arionbanki af mikilli rausn
hleður undir fjársterka vini
sína og afhendir þeim stórfyrirtæki á smáaura, upp í hugann
kemur máltækið „ Þangað leitar
fé sem fé er fyrir“ og jafnvel
líka „margir verða af aurum
apar“. Eða eins og Ásmundur
Friðriksson þingmaður Sjálfstæðisflokksins orðaði það á
alþingi á dögunum, „Það er
svona bankaskítafýla í loftinu“
Hér á Vestfjörðum hefur
Landsbankinn ratað í fréttir fyrir
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þann smekklega gjörning að loka
afgreiðslu sinni á Flateyri án þess
að hafa fyrir því að tilkynna viðskiptavinum sínum. Það er nánast
með ólíkindum hvernig mönnum
dettur í hug svona framkoma,
sérstaklega ef tekið er með í
reikninginn að á undanförnum
vikum er ekki hægt að segja að
Landsbankinn hafi skorað mikið
af mörkum. Einhverra hluta
vegna situr Landsbankinn einn
uppi með skömmina og ábyrgð
á hundlélegri bankaþjónustu við
íbúa fjórðungsins. Það er ekki
eins og aðrir bankar standi sig
betur, nema síður sé. Arionbanki
er samkvæmur sjálfum sér og
sinnir aðeins silfurskeiðungum.

Íslandsbanki er þó með ágæta
afgreiðslu á Ísafirði en þar með
er þeirra áhugi á afskekktri byggð
Vestfjarða upptalinn. Og menn
gráta Sparisjóðina, það var nú aldeilis gósentíðin þegar bestu vinir
aðals fengu fyrirgreiðslu, eða
hvað? Og fabúleringar um samfélagsbanka og að Landsbankinn
hafi aðrar skyldur en aðrir bankar
vegna þess að hann sé í okkar
eigu. Það er ósköp einfaldlega
þannig að Landsbankann þarf
að reka eins og önnur fyrirtæki
í samkeppnisumhverfi, tekjur
þurfa að vera hærri en útgjöld,
það er ekki flókið.
Eiga þá íbúar Vestfjarða að
sætta sig við að þurfa að eyða

Fjórir ónafngreindir einstaklingar
skiptast á um að tjá sig í þessum dálki
hálfum vinnudegi til að sækja
sér skotsilfur eða kvitta undir
síhækkandi yfirdráttinn? Já,
ef við höldum áfram að hafa
byggðastefnu bara í orði en ekki
á borði. Áttum okkur á því að það
er ekki náttúrulögmál að íbúar í
afskekktum byggðum njóti ekki
arðsins sem verður til þegar
stofnanir og þjónusta er staðsett
á þéttbýlli svæðum. Það þarf að
skylda stórfyrirtæki og stofnanir
til að þjónusta landsbyggðina
með viðunandi hætti. Kostnaður
við að halda úti sómasamlegri
bankaþjónustu út á landi á að
skiptast á þá banka sem hafa
leyfi til að starfa á landinu og
2ja tíma opnun aðra hvora viku

telst ekki sómasamleg þjónusta.
Póstnúmer með yfir 100 íbúa á
einfaldlega rétt á að hafa aðgang
að bankaþjónustu í heimabyggð
og bönkum ber skylda til að
veita hana. Og fyrirtæki sem
vilja sinna póstþjónustu ber
sömuleiðis skylda til að sinna
hinum dreifðu byggðum með
nákvæmlega sama hætti og þeim
þéttbýlli.
Fuglinn rennir í grun að ef
bankar verði skyldaðir til að hafa
afgreiðslustað með starfsfólki
á öllum þéttbýlisstöðum verði
allt í einu einfaldara að flytja til
verkefni út um land í stað þess
að raða þeim í glerhallirnar.
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Í kjölfar
Bríetar
Í kjölfar Bríetar er mikilvæg ráðstefna
um stöðu jafnréttismála sem haldin er
á Ísafirði dagana 23. og 24. október í
tilefni af 100 ára afmæli kosningaréttar
kvenna. Landsbankinn er stoltur
bakhjarl ráðstefnunnar.
Ráðstefnan er haldin í Grunnskólanum á Ísafirði,
Austurvegi 6, og er öllum opin. Skráning fer fram
á Facebook-síðu ráðstefnunnar.

Landsbankinn

landsbankinn.is

Viltu taka þátt
í eflingu íslensks
atvinnulífs?

410 4000

STOFNFUNDUR
FKA VESTFJARÐA
Sunnudaginn 25. október 2015 á Hótel Ísafirði, kl. 11.00-12:30
FKA er öflugt tengslanet kvenna og er markmið félagsins meðal annars
að sameina konur í atvinnulífinu sem eiga og reka fyrirtæki. Markmið
félagsins er einnig að auka sýnileika og tækifæri kvenna með því að
stuðla að virðingu og verðskuldaðri athygli samfélagsins á framlagi
fyrirtækja sem rekin eru af konum.
DAGSKRÁ STOFNFUNDAR:
· Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, fjárfestir og formaður FKA
· Stella Leifsdóttir, eigandi Belladonna ehf. og fulltrúi Viðskiptanefndar FKA
· Bryndís Sigurðardóttir, ritstjóri BB og fyrrum formaður FKA Suðurland
Súpa og kaffi í boði á stofnfundi.
Ef þú ert rekstrarkona sem starfar fyrir eigin reikning,
ert með mannaforráð eða stjórnunarreynslu
úr atvinnulífinu þá átt þú erindi.
Skráning mikilvæg á fka@fka.is
Ókeypis aðgangur.
www.fka.is
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Krossgátan
LEGGJA
NIÐUR

GLÓRA

FYRIRGEFA

SAMTÖK

MEGIÐ
TIL

EFNI

AMAST
VIÐ

Sportið í beinni...

fimmtudagur 22. október
16:55 Anderlecht - Tottenham
16:55 Lazio - Rosenborg
(OPIN DAGSKRÁ)
19:00 Liverpool - Rubin Kazan
19:00 PAOK - FC Krasnodar
21:00 Golf - PGA Tour
föstudagur 23. október
19:00 Njarðvík - Keflavík
21:00 Golf - PGA Tour
22:00 Körfuboltakvöld
03:45 Formula E - Beijing laugardagur 24. október
07:30 Formula E - Beijing
13:50 West Ham - Chelsea
13:50 Aston Villa - Swansea C
13:50 Norwich City - WBA
13:50 Stoke City - Watford
13:50 Leicester City - Cr.Palace
13:55 Celta - Real Madrid
14:55 Formúla 1 - Bandaríkin
16:20 Arsenal - Everton
17:50 Formúla 1 - Tímataka 18:00 Barcelona – Kolding
18:40 Palermo - Internazionale
20:00 UFC: Poirier vs. Duffy
21:00 Golf - PGA Tour
sunnudagur 25. október
06:50 Moto GP - Malasía
11:25 Sampd. - Hellas Verona
11:50 Sunderland - Newc Utd
13:55 Man Utd - Man City
13:55 Juventus - Atalanta
13:55 AFC Brnm - TottHotspur
15:55 Paris St. G – Vezsprém
16:00 Liverpool - Southpt
16:10 Barcelona - Eibar
16:55 Fiorentina - AS Roma
18:30 Formúla 1 - Bandaríkin
20:20 NY Giants - D Cowb
21:00 Golf - PGA Tour
mánudagur 26. október
19:40 Cardiff City - Bristol City
22:00 Messan
þriðjudagur 27. október
19:40 Sheffield Wed - Arsenal
19:40 Bologna - Internzionale
miðvikudagur 28. október
19:40 Liverpool - Bournem
19:40 AS Roma - Udinese
19:40 Napoli - Palermo
19:40 Hellas Ver - Fiorentina
19:50 Man. Utd. - Middlesb

Helgarveðrið

Á föstudag:
Fremur hæg suðlæg átt og
skúrir eða slydduél, en þurrt og
bjart veður á N- og A-landi.
Hiti 0 til 6 stig. Gengur í hvassa
norðanátt með slyddu eða snjókomu NV-til um hádegi.
Á laugardag:
Allhvöss norðanátt og kólnandi
veður með snjókomu eða éljum, en að mestu þurrt S-til.
Á sunnudag:
Minnkandi norðanátt þegar
líður á daginn. Él norðanlands,
en bjartviðri syðra. Kalt í veðri.
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KEYRA

HAMFLETTA

ÚT
TVEIR EINS

FRIÐUR

VILLTUR
HANDFESTAN

VÍNANDI

KANTUR

TAUMUR

SKÓLI

UXI

SLAGBRANDUR

HARÐFENNI
GRAFA

SPÚA

GIFTI
RANGALI

SVALL

AÐRAKSTUR

MUNNUR

HREYFING

ÁREYNSLA

FLÝTIR

VÍN

RÁF

SAMSTÆÐA

BRODDUR

TIL

FÆRNI

RÖST
AFGANGUR

SLÓR

INNIHALD

SEFA
VIÐBÓT

DUGNAÐUR

FJÁRHIRÐIR

TAFL
VILJA

STEFNA
RÓMVERSK
TALA

VEGA

ENDURBÆTA
ÚTUNGUN

FARVEGUR

ÞEI

ÞEFJA

FRAMBURÐUR

FLATFÓTUR

KLEFI

REIST ÞAK

Í RÖÐ
BEKKUR

EINING
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Lausn á síðustu krossgátu
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– Tökum þátt í að móta framtíðina saman
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HVÍLD

JURT

HINDRA

NÝNEMI

Sudoku þrautir
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Stofnfundur FKA Vestfirðir

Árið 2015 er sögulegt ár fyrir
okkur Íslendinga þar sem í ár er
100 ára afmæli kosningaréttar
kvenna. Þetta er bæði langur
og stuttur tími. Langur tími því
mikið hefur breyst og mikil
þróun orðið á íslensku samfélagi og gríðarlegar breytingar
á þessum 100 árum í lífi allra
landsmanna. En þetta er einnig
stuttur tími í stóru samhengi
hlutanna. Formæður okkar s.s.
mæður, ömmur og langömmur
sem við þekktum og ólumst upp
hjá voru fyrstu kynslóðir kvenna
með kosningarétt og jafnvel voru
ekki með kosningarétt fyrr en á
fullorðinsaldri. Áhrif og völd
samfélagsins voru þá einvörðungu í höndum karlmanna ásamt
örlögum og tækifærum kvenna,
eða eins og Bríet Héðinsdóttir
skrifar árið 1885:
„Það er næsta eftirtektarvert,
hversu karlmenn halda öllu frelsi
kvenna og réttindum í helgreipum, og það virðist, sem þeir
áliti það mikilvæg einkaréttindi,
helguð af fornri venju, að vera
allt gagnvart þeim, en þær megi
ekkert vera.“
Þegar maður les texta Bríetar
þá finnur maður hversu mikið
hefur breyst og við getum í
dag verið stolt þjóð sem situr í
efstu sætunum þegar kemur að
jafnrétti í veröldinni samkvæmt
World Economic Forum. Konur

í dag eru afar virkar og áhrifamiklar í íslensku samfélagi, en
við verðum að huga vel að því,
að sú þróun haldi áfram, staðni
ekki og þróist inn á sem flest svið
mannlífsins.
Félag Kvenna í Atvinnulífinu
(FKA) er mikilvægur hlekkur í
þessari þróun með það hlutverk
að efla, miðla og tengja saman
konur í íslensku atvinnulífi.
FKA hefur stækkað og dafnað
á undanförnum 15 árum í takt við
aukna þátttöku kvenna í stjórnunarstörfum og atvinnurekstri. Í
dag eru um 1100 konur í FKA,
ungar sem aldnar – til sjávar og
sveita.
Sunnudaginn 25. október
2015 verður stofnfundur FKA
Vestfirðir á Hótel Ísafirði kl.
11.00–12.30.

FKA er öflugt tengslanet og
markmið félagsins er meðal
annars að sameina konur í atvinnulífinu sem eiga og/eða
stjórna fyrirtækum. Lögð er
mikil áhersla á að auka sýnileika
og tækifæri kvenna með því
að stuðla að virðingu og verðskuldaðri athygli samfélagsins
á framlagi fyrirtækja sem rekin
eru af konum.
Ef þú ert rekstrakona sem
starfar fyrir eigin reikning, ert
með mannaforráð eða stjórnunarreynslu úr atvinnulífinu þá
átt þú erindi.
Hjartanlega velkomin,
Skráning á stofnfundinn á
fka@fka.is
Þórdís Lóa Þórhallsdóttir,
formaður FKA
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VIÐ TÓKUM
ÁKVÖRÐUN:
AÐ VEITA BESTU
BANKAÞJÓNUSTU
Á ÍSLANDI ...
... svo þú eigir
auðveldara með að
taka þínar ákvarðanir

Sumar ákvarðanir um fjármál eru hversdagslegar, aðrar með þeim mikilvægustu
á lífsleiðinni. Okkar hlutverk er að veita þér bestu ráðgjöf, fræðslu og þjónustu
sem völ er á til að auðvelda þér að taka þínar ákvarðanir.
Við tökum vel á móti þér í næsta útibúi og á islandsbanki.is
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