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Fullbúin viðskiptalausn í áskrift
 Microsoft Dynamics NAV 

Wise býður eitt mest selda bókhaldskerfi landsins 
í mánaðarlegri áskrift - NAV í áskrift.

kr. 9.900 pr. mán.
án vsk

Lágmarkaðu kostnaðinn. Kynntu þér málið á navaskrift.is. 
Aðgangur að Office 365 fylgir með.*
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rölt heim eftir leikskólann.  Mynd Hildur Þórisdóttir.
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Nóg að gera í Skriðuklaustri
Í Skriðuklaustri í Fljótsdal hefur 
um margra ára skeið farið fram 
marvísleg menningarstarfsemi. 
Síðastliðin ár hefur verið einstak-
lega gaman að sjá þeirri starfsemi 
vaxa fiskur um hrygg og ýmsa 
viðburði festa sig betur og betur í 
sessi. Þar rekur Gunnarsstofnun 
undir styrkri hönd Skúla Björns 
Gunnarssonar, kynningarstarfsemi 
á verkum Gunnars Gunnarssonar 
ásamt með menningarviðburðum 
af einstaklega margvíslegum toga. 
Myndlistarsýningar eru þar fasta-
punktur, til dæmis í litla galleríinu 
á neðri hæðinni, ýmsar sýningar 
eru iðulega í stóra salnum á efri 
hæðinni þar sem einnig er að finna 
fræðandi og skemmtileg sýningu 
um Skriðuklaustursrannsóknir, sem 
betur er vikið að hér á síðunni. Þar er 
einnig veitingasala af bestu tegund, 
með fjölbreytilegum kræsingum 
sem kona Skúla Björns, Elísabet 
Þorsteinsdóttir rekur og heldur um 
og framreiðir þar sortir af Guðsnáð. 
Í Skriðuklaustur er gott að koma og 
svona á nýju ári náði Austurland tali 
af Skúla Birni Gunnarssyni: 

- Jæja Skúli, hvað er framundan í 
Skriðuklaustri, svona í upphafi árs? 
Árið byrjaði auðvitað á lomber enda 
veitir ekki af að æfa sig því að austfirskir 
og húnvetnskir lomberspilarar ætla að 
mætast í lomberslag í Eyjafirði 12. 
mars. Síðan fékk ég gesti á vinnufund 
frá Skotlandi og Norður-Noregi en 
Gunnarsstofnun er ásamt fleirum að 
undirbúa stórt alþjóðlegt verkefni sem 
snýst m.a. um að gera minjastaði að-
gengilegri með snjalltækjum og opna 
glugga til fortíðar með betra aðgengi 
að gögnum safna, endurgerðum húsa 
í sýndarveruleika og innsetningu upp-
lýsinga á þrívíddarmyndir. 

Um mánaðamótin næstu koma lista-
mennirnir Hallveig K. Eiríksdóttir og 
Þorvaldur S. Helgason í gestaíbúðina 
Klaustrið. Þau fengu úthlutuðum styrk á 
síðasta ári úr Menningarsjóði Gunnars-
stofnunar til að búa til leiksýningu upp 
úr skáldsögu Gunnars, Sælir eru ein-
faldir. Verkið verður sett upp í sumar á 
Skriðuklaustri í samvinnu við Leikfélag 
Fljótsdalshérað en núna í vetur ætla þau 
m.a. að halda opna vinnustofu hér með 

áhugasömum leikurum af Austurlandi. 
Klaustrið er þéttbókað út árið og mun 
fjölbreyttur hópur íslenskra og erlendra 
listamanna, þýðenda, rithöfunda og 
fræðimanna vinna að verkum sínum 
hér í Gunnarshúsi. 

Annars er maður enn með hugann 
við Aðventu þó að jólin séu liðin. Var að 
enda við að skrifa undir útgáfusamning 
við norskt forlag en Aðventa Gunnars 
nýtur vaxandi vinsælda. Á síðasta ári 
fögnuðum við útgáfu á Færeysku og 
Spænsku. Í ár á ég von á því að Bene-
dikt, Eitill og Leó leggi upp í sínar eftir-
leitir og ævintýri í hugum nýrra lesenda 
á arabísku, hollensku, norsku og ítölsku. 
Það er gleðilegt með sögu sem kom 
fyrst út fyrir 80 árum. 
- Og hvernig gengur þetta allt saman, 
þetta er jú orðinn þó nokkur tími og 
margt sem hefur hlaðið utan á sig? 

Árlega koma yfir 30 þús. gestir í 
Skriðuklaustur og í fyrra voru fleiri 
erlendir gestir en íslenskir. Íslendingar 
voru samt lengst af í meirihluta en 
fjölgun ferðamanna til landsins er 
farin að hafa áhrif hjá okkur. Gestir 
borga sig ekki allir inn á safnið, sumir 
koma bara í veitingar, aðrir ganga að 
klausturrústunum en margir nýta 
sér allt sem staðurinn hefur upp á að 
bjóða og koma bæði í Gunnarshús og 
Snæfellsstofu. Í meira en 10 ár hefur 
verið opið hjá okkur alla daga frá 1. maí 
og út september en nú eru axlirnar í 
ferðamannatímanum farnar að breikka 
og því styttist í að lengja þurfi fastan 
opnunartíma. Við höfum hin síðustu 
ár verið með töluvert opið í apríl og 
október líka, ekki síst vegna þess að 

þá koma til okkar hópar úr Norrænu 
sem kaupa fulla þjónustu. Við merkjum 
best fjölgun ferðamanna í dalnum á 
bílastæðinu við Hengifoss sem er aðeins 
5 km frá okkur. Þar eru orðnir bílar 
nánast árið um kring og einhverjir að 
ganga að fossinum þrátt fyrir frost og 
snjó. Við höfum verið með teljara þar 
í nokkur ár og a.m.k. 50 þús. manns 
ganga nú að fossinum á ári. Æ fleiri af 
þeim skila sér inn í Skriðuklaustur að 
skoða Snæfellsstofu og Gunnarshús. 
Við sem erum í ferðaþjónustu hér á 
svæðinu vinnum saman í svokölluðum 
Upphéraðsklasa og leggjum höfuðá-
herslu á að tengja upplýsingar um okkar 
þjónustu við Hengifoss á netinu enda 
sýna kannanir sem við höfum verið að 

gera að helmingur þeirra sem þangað 
koma hafa tekið ákvörðun um það við 
eldhúsborðið heima þegar Íslandsferðin 
var skipulögð. Þess vegna höldum við 
úti heimasíðunni www. hengifoss.is. 

Gamla gróusagan um að sami arki-
tekt hafi teiknað Arnarhreiðrið og 
Gunnarshús á Skriðuklaustri er lífseig 
og margir Íslendingar koma inn með 
hana á vörunum. Í Útsvari síðasta 
föstudagskvöld var hún meira að segja 
í einni af úrslitaspurningunum. Þar var 
reyndar réttur arkitekt nefndur, Fritz 
Höger, en þó að hann hafi teiknað 
húsið fyrir Gunnar þá teiknaði hann 
ekki Das Kehlsteinhaus. Sá sem það 
teiknaði hét Roderich Fick og teikn-
aði fleiri byggingar í Obersalzberg 

fyrir nasistana. Frægasta bygging 
Högers er Chilehaus, risastór skrif-
stofubygging í Hamborg frá 3. áratug 
síðustu aldar sem er á heimsminjaskrá 
UNESCO.  

Með þeim orðum kveðjum við Skúla 
Björn með virktum og óskum honum, 
Skriðuklaustri og Gunnarsstofnun góðs 
gengis í framtíðinn. 

Sigurður Ingólfsson

Skriðuklaustur.

Stund í Skriðuklaustri.

Skúli Björn Gunnarsson.

   Chilehaus, Hamborg.

Loftmynd
Blaðinu barst þessi stórkost-

lega loftmynd af rústunum af 
Skriðuklaustri undir fönn sem er eig-
inlega nauðsynlegt að birta. Og bæta 
við nokkrum orðum. Þarna fóru fram 
rannsóknir frá því 2000 þegar Steinunn 
Kristjánsdóttir, fornleifafræðingur, tók 
upp á því að skoða klausturtúnið fyrir 
neðan hús Gunnars Gunnarssonar. 
Fram til þess hafði verið talið að hið 
gamla Skriðuklaustur, sem stofnað var 
1493, hefði verið einhverskonar smott-
erí uppi í hlíð, svona í stíl við sjálfsí-
mynd Íslendinga fram til sjálfstæðis, 
þegar þeir urðu endanlega vitlausir. 
Við rannsóknirnar kom fram meira 
en 200 fermetra svæði af heildstæðum 
útlínum klassísks miðaldaklausturs 
með öllu tilheyrandi, klausturgarði, 
kapítula og rústir umfangsmikillar 

kirkju. Saga klaustursins er stutt, 
lauk með siðaskiptunum 1550 en á 
þeim tíma náði þetta klaustur að verða 
ekki bara ríkt af jörðum heldur ríkt 
af menningu. Þarna sér öll ummerki 
um hjúkrunarstarfsemi og skóla, 
ræktun lækningajurta og í klaustur-
garðinum er brunnur eins og í sönnu 
miðalda klaustri í Evrópu. Það sem 
gerir þennan uppgröft svo sérstæðan 

á Íslandi er að rústirnar hurfu undir 
gróður og aldrei var hróflað við þeim, 
þannig höfum við þessa heildstæðu 
mynd sem sjá má á loftmyndinni og 
skýringarmyndinni. Þetta eigum við 
Austfirðingar inni í Fljótsdal, öllum 
opið að skoða, ganga um og skynja 
fortíð sem var merkilegri en margan 
hefur grunað. 

Sigurður Ingólfsson



Fylgstu með á Facebook  
– Lindex Iceland 

#LindexIceland

Íþróttabrjóstahaldari,

5995,-



21.  janúar 20164

AUSTURLAND 2. TBL. 5. ÁRGANGUR 2016
ÚTGEFANDI: Pressan ehf. Kringlunni 4-6, 103 Reykjavík. ÁBYRGÐARMAÐUR: Björn Ingi 
Hrafnsson, netfang: bjorningi@pressan.is, AUGLÝSINGASTJÓRI: Ámundi Ámundason sími 824-
2466, netfang, amundi@fotspor.is. AUGLÝSINGAR: Sími: 578-1190& netfang: auglysingar@
fotspor.is. RITSTJÓRI: Dr. Sigurður Ingólfsson, sími: 864-2110 & netfang: drsiggi@gmail.
com.  UMBROT: Prentsnið. PRENTUN: Landsprent, 4.700 eintök. DREIFING: Íslandspóstur. 

FRÍBLAÐINU ER DREIFT Í 4.700 EINTÖKUM 
Á ÖLL HEIMILI OG FYRIRTÆKI Á AUSTURLANDI. 

BLAÐIÐ ER AÐGENGILEGT Á PDF SNIÐI Á VEFNUM WWW.FOTSPOR.IS.

πολιτικός politikos (gríska): Um, fyrir eða það sem viðkemur fólki.
Ég er ekki flokkspólitískur en fólk kemur mér við. Þannig að ég hlýt að vera 
á einhvern hátt pólitískur í þess orðs jákvæðustu merkingu. Mér er til dæmis 
löngu farið að þykja svolítið vænt um þennan hluta landsins sem hefur á 
einhvern hátt ættleitt mig, Norðlendinginn sem fullorðnaðist næstum því 
aðeins í Frakklandi. Þess vegna og svo bara vegna þess að þetta er nokkuð 
sem kemur ekki bara okkur hér fyrir austan við, heldur landsbyggðinni 
almennt, er mér ekki sama um niðurskurð og lokanir þjónustustofnana 
þar sem þráfaldlega hefur komið fram í skýrslum og könnunum að það sé 
þjónustan sem er akkilesarhæll, ekki bara Héraðsbúa, heldur allra allt niður 
eftir fjörðum. Þetta kann að hljóma eins og eitthvað landsbyggðarvæl, sem 
við, sem langar ekki að hengslast á suðvesturhorninu, erum reyndar svolítið 
dugleg við en fyrr má nú rota en dauðrota. 
Ekki þar fyrir, það er margt gott í blaðinu sem ég vona að endurspegli það 
góða og það slæma, ævintýrin og veruleikann, aflatölur og yrkjandi hund. Það 
kom fyrir þegar ég var með Austurgluggann að ég fékk einhverjar skammir 
fyrir að vera búinn að fylla blaðið af menningu, það vantaði meira af slori 
og rollum, en þá er einmitt komið að pólitíkinni. Menning er það sem er 
um, fyrir eða það sem viðkemur manninum. Passið ykkur svo í hálkunni, 
ég rifbeinsbraut mig um daginn á svelli, hefði örugglega verið bráðfyndið á 
mynd en í raun alveg dúndrandi sárt. En ég er vanur. Góðar stundir.

Sigurður Ingólfsson

LEIÐARI

Örfá orð 
um pólitík

MYNDASÍÐAN  Myndir: KOX

 Sendið okkur myndir á „drsiggi@gmail.com“

Ljósmyndarinn Kor-
mákur Máni Hafsteins-
son, betur þekktur í 
ljósmyndaheiminum 
sem Kox, starfar 
sem ljósmyndari í 
myndsmiðjunni á Eg-
ilsstöðum. Hann hefur 
mjög sérstæðan stíl sem 
einkennist af svolítið 
sexí og gróteskum 
húmor, snilldarlegri 
myndbyggingu og mjög 
sérstakri notkun á 
litum. Austurlandi er 
heiður að því að fá að 
birta nokkur sýnishorn. 

Bækerinn.

Dagur hinna dauðu. Extreme ommelettu gerð.

Skoti bregður sér í bíó. The Band.

Sirkus Lekox nr2. Sirkus LeKox nr1.Móna Lea.
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Volvo XC60 Executive í Brimborg 
Verð frá 8.905.000 kr. 

MADE BY SWEDEN 
VOLVO.IS

Volvo XC60 AWD er búinn sparneytinni og aflmikilli D4 dísilvél með sjálfskiptingu sem skilar 190 hestöflum og 420 Nm togi. Veghæð Volvo XC60 er 23,5 cm undir lægsta punkt. Hann er ríkulega búinn 
staðalbúnaði eins og rafdrifinni opnun á afturhlera, leiðsögukerfi með Íslandskorti, bakkmyndavél, vélarhitara með tímastilli, tölvustýrðri loftkælingu með hitastýringu (ECC), lofthreinsikerfi og Volvo High 
Performance Sensus Connect hljómtækjum með 7“ skjá, internettengingu og DVD spilara. Volvo XC60 Executive kemur á 18“ Leda álfelgum og er búinn leðurklæddum sportsætum. Ökumannssætið er 
rafdrifið með minni. Í innra rýminu er jafnframt TFT digital mælaborð. Aðgengi og ræsing er lyklalaust. Bíllinn er búinn fyrsta flokks öryggisbúnaði en þar má nefna margverðlaunaða öryggiskerfið Borgaröryggi 
(City Safety). Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri er 5,7 l/100 km og CO2 losun er 149 g/km. Volvo XC60 er einnig fáanlegur beinskiptur frá 7.580.000 kr. Brimborg og Volvo áskilja sér rétt til að breyta 
verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.
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UltraGlozz®

21.  janúar 20166

Um lokanir og landsbyggðarmál
Um skeið hefur farið fram niðurskurður, vísast í nafni hagræðingar eða 
einhvers álíka snyrtilegs orðs, hér fyrir austan. Á Seyðisfirði hefur þetta 
upp á síðkastið verið einna mest áberandi og eiginlega endurspeglað þær 
aðgerðir sem notaðar hafa verið hér fyrir austan við lítinn fögnuð Aust-
firðinga. Austurland náði tali af Þóru Guðmundsdóttur arkítekt með meiru. 

- Nú hafa ýmsar tilfærslur og breytingar 
verið gerðar á þjónustustarfsemi á 
Seyðisfirði. Engin lögreglustöð lengur 
til dæmis, hvaða breytingar eru þetta? 

Já það var býsna skondin hrókering 
að selja lögreglustöðina og fangelsið 
Áfengisverslun Ríkisins og breyta 
henni í vínbúð og sumardvalarhús. Ég 
hef persónulega ekki saknað lögreglu-
stövarinnar tilfinnanlega, lögreglan 
hér á Austurlandi hefur undanfarið 
ekki megnað að blása mér sérstakri 
öryggis tilfinningu í brjóst. En vissu-
lega geta skapast kringumstæður þegar 
gott er að eiga hana að og þá er yfir 
fjallveg að fara. Það er að mínu viti 
mun bagalegra að loka Landsbanka 
útibúinu og Póstinum í núverandi 
mynd. Furðuleg ráðstöfun sem ekki 
hefur verið útskýrð með haldbærum 
rökum. Á sama tíma og banki allra 
landsmanna er á blússandi siglingu og 
hækkar laun bankastjórans um fleiri 
hundruð þúsund á mánuði og hyggst 
ráðast í margmilljarða byggingafram-
kvæmdir í Reykjavík er metnaður hans 
gagnvart Seyðisfirði sem er önnur 
af tveim gáttum inn í landið og þar 
sem 60 þúsund ferðamenn fara um á 

hverju sumri ekki meiri en þetta. Þeir 
þröngva bankanum inn á blankt sýslu-
mannsembættið sem er nýbúið að selja 
Lögreglustöðina upp í kostnað, segja 
upp samstarfsaðila sínum Póstinum 
sem treður sér inn í Kaupfélagið eða 
Samkaup, eins og sú verslun kallar 
sig í dag. Hvorugur aðilinn Pósturinn 
eða Bankinn hafði minnsta samráð við 
heimamenn. Samkaup láðist meira að 
segja að láta verslunastjórann vita hvað 
stæði til. 
- Hvernig leggjast þessar breytingar í 
Seyðfirðinga? 
Það er þungt í Seyðfirðingum. Við 
höfum mikinn metnað fyrir okkar 
bæjarfélagi og höfum lagt okkur fram 
við að halda haus í gegnum margs-
konar hremmingar og kreppur og þar 
er bankahrunið ekki það versta sem 
hefur hent okkur. Hér varð engin bóla 
og þess vegna ekki úr háum söðli að 
detta. Frá því 1995 hefur okkur fækkað 
úr 1000 íbúm í 600. Við erum búin að 
missa blómlegan skipasmíðaiðnað úr 
bænum. Bræðslan, kvótinn og fylgi-
hlutir hafa verið seldir fyrirtæki í öðru 
bygðarlagi, sem betur fer hefur enn hag 
að því halda uppi starfssemi í bænum. 

Við höfum gert okkur mikið úr litlu, 
rifið hér upp öflugt lista og menn-
ingarlíf og ferðamenn elska þennan 
fall ega gamla bæ. Því skýtur það 
skökku við að að öflug fyrirtæki sem 
voru og eru í almannaeigu skuli snúa 
við okkur bakinu og draga úr þjónustu 
við bæði okkur og alla þá ferðamenn 
sem við höfum laðað í bæinn. 

Við söfnuðum undirskriftum meira 
en helmings bæjarbúa á örfáum dögum 
bara með því að láta lista liggja frammi 
á nokkrum stöðum. Þar lýstum við á 
mjög jákvæðum nótum vilja okkar til 
að bankinn lifði og efldist í stað þess 
að leggja upp laupana. 

Við buðum bankastjóranum launa-
háa að koma og eiga við okkur orða-
stað, sem hann sá sér ekki fært en 
sendi mann sem hafði þann starfa með 
höndum innan bankans að fækka úti-
búum. Það er sérstök deild í því. Það 
var aldrei vonarglæta að á okkur yrði 
hlustað. Við erum bara stærð á exel 
skjali sem möndlað er með í tölvunni. 
- Nú eru fleiri breytingar í þessum dúr 
annarsstaðar á Austfjörðum, hvað 
myndir þú segja um þær í samhengi 
við það sem er að gerast á Seyðisfirði? 

Nú er ég alls ekki að vola, það eru 
mikil forrétindi að búa í litlu fallegu 
samfélagi í stórri íslenskri náttúru. 
Eiginlega hrein óskastaða í hnattrænu 
samhengi. Það er bara sá gallinn á að 
juniorarnir við stóru skrifborðin í 
Reykjavík hafa ekki mikla tilfinningu 
fyrir innri rökum tilverunnar. Þeir 
skilja ekki að samfélag snýst um fólk 
og vellíðan en ekki bókfærðan hagnað 
einstakra fyrirtækja. Við upplifum 
okkur valdalaus í eigin samfélagi, stóru 
fyrirtækin eiga þjónustuna og útgerðin 
afkomuna. Á Seyðisfirði hangir þetta 
enn á bláþræði, en við vitum ekkert 
hvenær hentar að reikna okkur út úr 
myndinni. 

Ég kom á Stöðvarfjörð um daginn, 
þar var búið að loka bæði matvöru-
versluninni, bankanum og pósthúsinu. 
Hugrakkar konur tóku að sér þá samfé-
lagsþjónustu að opna litla verslun með 
nauðþurftir, þær versla upp í Bónus á 
Egilsstöðum og selja þarna með helm-
ings álagningu til að fólk þurfi ekki aka 
í aðra bæi til að fá sykur í kaffið sitt. 
Þessar ágætu konur skaffa svo póst-
inum aðstöðu og selja vegfarendum 
veitingar en þær þurfa að senda inn-
komu dagsins á skotspónum í bank-

ann sem er í öðru bæjarfélagi. Þetta 
er virðingarvert og rosalega krúttlegt 
en hver nennir svona til lengdar fyrir 
lúsarlaun. 

Nýlega kom út heilsufarskönnun í 
landinu, þar kemur í ljós að heilsufar 
landsbyggðafólks er sínu lakara en 
þeirra sem búa í borginni. Ég held að 
þetta eigi sér þá orsök að við höfum 
ekki aðgang að eins góðri matvöru og 
fólk syðra. Þær verslanir sem enn tóra 
eins og Samkaup á Seyðisfirði eru að 
selja mjög einhæfa vöru á uppsprengdu 
verði. 

Það er að liðin tíð að maður fái ný-
meti í soðið, þó maður búi á hafnar-
bakkanum, allt er vegið og mælt og 
selt burtu. 

Eina fiskbúðin á Austurlandi er á 
Egilsstöðum og bakarí í hverjum bæ 
heyra sögunni til. 

Við reyndum á Seyðisfirði að færa 
það í tal við Samkaup að við fengjum 
hollari vörur og á sama verði og í 

verslun þeirra á Egillsstöðum. Sú fróma 
ósk þótti aldeilis óraunhæf, það yrði 
aldrei. Nú aka Seyðfirðingar yfir háan 
fjallveg í Bónus á Héraði og gera þar 
flest sín innkaup og nota svo heima-
búðina til uppfyllingar. Þetta grynnkar 
ekki vistspor okkar á jörðinni og verður 
á endanum til að versluninni verður 
lokað. Þetta ástand minnir soldið á 
Grænland á sjötta áratugnum, þegar 
Danir nenntu ekki lengur að sinna litlu 
veiðimannaþorpunum þá lokuðu þeir 
bara búðinni og þá var sjáfhætt. Það 
er erfitt að sjá hvernig lítil samfélög 
bregðast við þessari þróun. Mér sýnist 
allavega borin von að hjálpin eða skiln-
ingurinn komi að utan. Til þess þyrfti 
meiriháttar siðbót í samfélaginu, þar 
sem mannleg gildi yrðu sett ofar þeim 
hagrænu, þó að í hagrænum skilningi 
þurfum við Austfirðingar ekkert að fyr-
irverða okkur þar sem við eigum stærri 
hlut í útflutningstekjum þjóðarinnar 
per haus en flestir landsmenn. 

Síðasti afgreiðsludagur á póstinum þar sem hann var á Seyðisfirði.

Mótmæli við Landsbankann á Seyðisfirði. Mynd: Sólveig Sigurðardóttir
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III. 

Lappland og Finnmörk 
Sumarið 2015

Ek nú fram Pasvikdalinn frá Svanhovd og fer í huganum yfir landamærin 
til rússneska bæjarins Nikkel, sem heitir á því máli: Никель og á því 
finnska: Kolosjoki. Þetta er þéttbýli með 12 000 íbúa og er aðeins 8 km frá 
landamærunum. Byggðin hefur áunnið sér þetta nafn vegna fádæma mikils 
magns málmgrýtis sem inniheldur nikkel og er tilveruréttur íbúanna alveg 
háður atvinnu í slíkum námum ekki langt frá miðbænum. 

Það er eftirtektarvert, hvað lífaldur fólks í Nikkel er lágur og hvursu 
algengt það er að íbúarnir glími við sjúkdóma í öndunarfærum, sem er af-
leiðing loftmenguninnar af völdum losunar eitraðs loft frá verksmiðjunum. 

Við bæjarmörkin hafa verið nikkelbræðslur síðan á 4. áratugnum og 
spúð allan tímann sams konar gasi og kom upp úr Holuhrauni þ. e. brenni-
steinsoxidi (SO2) og líka þungmálmum. Til marks um hvað þetta er mikið 
magn, þá losa tvær verksmiðjur hér; Nikkel og Zapoljarnyj u.þ.b. 100 000 
tonn af SO2 hvert ár, sem er fimm sinnum meira en allt það sem fer út í 
andrúmsloftið í Noregi. Að auki, eins og áður er sagt rjúka þungmálmar 
eins og nikkel, kopar, kobolt og arsen út í andrúmsloftið. Kannski er það, 
það ömurlegasta af öllu, hvað íbúarnir búa við mikla fátækt á svæðinu og 
það jafnvel á rússneskan mælikvarða. 

Reyni að hrista þetta úr huga mér en man þá, að fleiri þúsund norskir 
heimsækja þetta svæði árlega, þó aðeins þeir sem búsettir eru í S-Varanger. 
Fá þeir frítt visum og án takmarkana á fjölda heimsókna. Trúlega er 
hræódýrt vodka þarna hinum megin - hver veit? 

---
Nú taka við staðir hver öðrum fallegri, 
eins og Skogfoss, Kobbfoss, Noatun og 
Nyrud. Gef mér ekki tíma til að stoppa 
fyrr en í Nyrud, lögreglustöðinni og er 
þá kominn rúma 60 km frá Svanhovd. 

Nyrud, lögreglustöðin er 108 km í 

suður frá Kirkenes. Var byggt sem ný-
býli af Ingvald Eriksen á árunum 1919-
22. Hann var norskur norðlendingur, 
hafði starfað í Kirkenes og giftist 
finnskri konu héðan úr héraðinu en 
hinum megin Pasvik-fljótsins sem nú 
er Rússland. Í april 1941 leggja þjóð-

verjar býlið undir sig og byggja 2 brýr 
yfir fljótið til Finnlands fyrir þunga-
vopn, svo halda mætti áfram innrásinni 
í Rússland. Sprengdu síðan allt í loft upp 
á undanhaldinu og enn má sjá leifar af 
annarri, sem er eða öllu heldur var hér 
svo að segja í túngarðinum. Eriksen-
-fjölskyldan var með búrekstur til ársins 
1953 er Dómsmálaráðuneytið og lög-
regluembættið yfirtók Nyrud-býlið og 
greiddi fyrir það 80 000 krónur. Kalda 
stríðið var þá skollið á og var talin þörf 
á að fara í þessa yfirtöku vegna þjóðar-
öryggisins. Margt annað verður á vegi 
mínum frá þessum árum upp úr 1940 
og má sjá móta fyrir grunnum nokkurra 
braggabygginga. 

Ég kem í hlað á Nyrud og banka. 
Björn Hermann lögregluþjónn, sem 
nú er á lögreglustöðinni er ekki heima. 
Kærasta hans, segir að hann sé á nám-
skeiði í Kirkenes en verði kominn um 
kl. 18. Hún segir mér í stuttu máli frá 
því sem vert er að sjá hér í grendinni og 
það sé þeim að meinalausu, að ég fari 
um svæðið því margt sé að sjá. 

Ég verð að drífa mig í þetta og þigg 
ekki að stoppa í kaffisopa, heldur frekar 
að halda áfram, því endapunktur ferðar-
innar í þessa áttina bíður aðeins ofar í 
Pasvik-þjóðgarðinum og þar er margt 
að skoða, eins og sjaldgæfar austrænar 
plöntutegundir, nokkra lundi af síber-
ísku lerki og þéttustu bjarnarbyggð í 
öllum Noregi. Gaman hefði þó verið að 
hitta Björn Hermann, sem er að enda 
hér starfsferil sinn innan lögreglunnar. 
Geta lesendur farið á NRK1 í tölvu og 
séð lögreglustöðina, þau tvö í starfi 
og leik í þáttum sem heita; Lovens 
lengste arm, https: //tv. nrk. no/serie/

lovens-lengste-arm/DNPR61001614/
sesong-1/episode-6#t=34m30s Þar má 
sjá þessa einstöku lögreglustöð, sem allir 
norskir lögreglumenn telja forréttindi 
að vera staðsettir á um tíma. Segir Björn 
Hermann, hlakka til að fara á eftirlaun. 

Eins og áður segir, er ég ekkert 
smeykur við skógarbirni. Er líka að 
rifja upp það litla sem ég kann í finnsku 
og ætla þá að syngja það hástöfum svo 
þeir a.m.k. fari undan með stöfum. 
Árni Björn, vinur minn sagði að það 

ætti að syngja fyrir þá á finnsku og 
ég trúi honum, því hann bjó hér í 33 
ár og þekkir hátterni bangsa. Ég veit 
hvað „minä rakastan sinua“ þýðir og ef 
bjössi skilur finnsku, þá ætla ég að kyrja; 
“Karhu, minä rakastan sinua“. 

Og það er heldur ekki liðinn langur 
tími, þar til ég er kominn í návígi við tvo 
norsk-finnsk-rússneskan skógarbirni, 
sem mikil ferð er á - mér á vistri hönd í 
þéttum birkiskóginum. Já, hugsa ég, því 
ég er alveg skýr í kollinum. Þeir ætla að 

Hlið lögreglustöðvarinnar í nyrud. Snyrtilegt og velkomið að keyra inn fyrir 
og hitta fólkið.

Húsin eru sex og eru á þjóðminjaskrá, enda innan þjóðgarðsins.

Björn Hermann er ekki heim er ég banka upp á en vinkona hans, sem er að 
enda hárþvott, segir að ég megi fara um svæði og skoða mig um.

Meira en 70 ára gamlar minjar styrjaldarinnar. Þýsk brú og eyðilögð af þeim 
sömu á undanhaldinu eru nokkuð víða eftir þjóðverja, sem hafa ætlað að 
reisa einhver mannvirki.

Pasvikfljótið og rússland austan megin.
Gerði mikið af því að fara ótroðnar 
slóðir.

Teinréttir vellakkaðir noregsstólpar. 

Þá er að arka 5 km til Þriggjaríkjavörðunnar

norskur hermaður, svona rétt að fylgjast með og sjá til þess að farið sé 
eftir stígum og göngubrautum. alveg vopnlaus að sjá en með mikinn gerfi-
hnattasíma.
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komast fram fyrir mig og vita hvort ég 
kann að syngja á finnsku og ef ekki þá 
að éta mig. Ég ákveð í skyndi að hafa 
viðlag með finnskunni og byrja með 
angurværri röddu: „Sú rödd var svo 
fögur, svo hugljúf og hrein, sem hljómaði 
til mín úr dálitlum runni“, og svo strax á 
finnsku; “Karhu, minä rakastan sinua“, 
og svo hátt að glymur í öllu og heyrist 
örugglega alla leið upp til Kebnekaise, 
hæsta fjall Svíþjóðar, þar sem Akka 
forustugæs fór með flokkinn sinn í 
sögunni um Nilla Hólmgeirsson. 

“Aahh, tovarishchi“! Hrekkur út úr 
mér er ég stend allt í einu fyrir fram 
tvo rússneska hermenn og það sem 
verra er, að þeir eru skellihlægjandi. 
Andsk. . hugsa ég en þakka samt fyrir 
Perestroikuna og að Svovétríkin séu 
ekki lengur til, því annars hefðu þessir 
tveir farið með mig beint í einhverja 
nikkel- eða kviksilfurnámuna í Síberu, 
þar sem ég hefði verslast upp á 5 árum 
og drepist. Ég veit ekkert hvort ég 
er Rússlands- eða Noregsmegin, því 
það eru engin landamæri, nema gulu 
og rauðgrænu stólparnir sem gefa til 
kynna hvoru megin þú ert. Það er sama 
sem ekkert hægt að tala við Rússana en 
þeir skilja örugglega talsvert í finnsku 
og örugglega eitthvað í norsku, því 
mér skildist á þeim að ég syngi bara 
ágætlega. 

“Þið eruð ruglustampar“, sagði ég á 
íslensku og þeir kikkuðu kolli og bættu 
svo við er ég fór að fitla við myndavél-
ina; “No photo, no photo“! Auðvitað 
virti ég þá beiðni, enda báðir með Ak-47 
Kalashnikov. Svo voru þeir jafn fljótt 
horfnir og þeir birtust en gaman hefði 
verið að geta sagt þeim að ég ætti alvöru 
Mosin nagant, rússneskan herriffil úr 
Stóra föðurlandsstíðinu þeirra (Rússar 
tala aldrei um Seinni heimsstyrjöldina) 
með sama kaliber og dótið þeirra. 

Stuttu seinna hitti ég svo norska her-
menn og þá var hægt að tala saman. 
Ég fræðist heilmikið um dvöl þeirra 
hér sem landamæraverðir og hvert 
hlutverk þeirra er - svona að megninu 
til. Fer eins og köttur í kringum heitan 
graut í spurningum mínum, hvernig 
samskiptum þeirra við rússneska björn-
inn er háttað en þeir passa sig að segja 
ekki of mikið - fæ þó að vita að það sé 
afar sjaldan að þeir rússnesku birtist. 
Girðingar sem eru nú á vinstri hönd 
eru hreindýragirðingar, því rússar vilja 
ekki fá hreindýr Samanna yfir til sín. 
Það þurfi þá að sækja þau og greiða 
beitargjald, sem reyndar er aldrei inn-
heimt en eru ákvæði um í samningi 
milli landanna. 

Nú styttist óðar í Þriggjaríkjavörðuna, 
punktinn þar sem löndin þrjú, Noregur, 
Finnland og Rússland koma saman. Á 
morgun er ferðinni heitið alveg út til 
Vardö og Hammingberg, þar sem jarð- 
og bergmyndun er einstök og jafnfram 
sú elsta í Noregi. Á eyjunni Vardö hefur 
verið fallbyssuvígi í 400 ár og þangað 
voru gerð fyrstu neðansjávargöngin af 
Statens veivesen.

Helgi Sigfússon

Eftir timburborðin, tekur við stígur meðfram hreindýragirðingunni.

Kominn að vörðunni og má ekki ganga í kringum hana, því þá fer maður 
augnablik um rússland. Hitti vin minn aftur á leiðinni til baka og nú við annan mann - alvopnaðir.   

Góður hluti leiðarinnar er lagður borðvið fyrir sexhjól og önnur létt ökutæki. Enn ekki séð skógarbirni en voru samt 
hér í morgun sagði hermaðurinn mér.

 Sum staðar má sjá 70 ára gamla grautfúna stafla af trjábolum, sem þjóðverjar 
hafa ætlað að gera eitthvað með.

Freistandi að klifra yfir þessa hreindýragirðingu og gá hvort Pútín sé heima.
noregsmegin er skiltið á norsku, 
ensku og þýsku.

Í góðum félagsskap við Þriggjaríkjavörðuna. Boðið var upp á grillaðar pylsur. Unga fólkið í hernum var frá ýmsum stöðum noregs og tókst mér nokkurn 
veginn að geta mér til um hvaðan af málýskum þeirra.
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Ungar raddir að austan
Á þessu ári fagnar Félag ljóðaunnenda 20 ára afmæli. Við tækifæri er 
stefnt að því að gefa út safn með ljóðum þessara ungskálda. Sú bók 
kallast að nokkru leyti á við bókina Raddir að austan, sem var fyrsta 
bókin sem félagið gaf út (1999), en núna verða þessar raddir nýjar. Félag 
ljóðaunnenda er þanng í forsvari fyrir verkefninu Austfirsk ungskáld 
2016 og vinnur að framkvæmd þess í samstarfi við Stafkrók - Ritsmiðju 
Austurlands. Vorið 2015 var farið af stað og sett á laggirnar valnefnd 
sem ætlað var að kalla eftir framlögum ungmenna á Austurlandi 
fæddum 1990 og síðar. 

Austurland leit við hjá krökkunum 
og leiðbeinandanum, náði spjalli við 
Kristian Guttesen og spurði hann hvað 
væri gert í tilefni af þessum merka 
áfanga, en hann er leiðbeinandi við þá 
ritsmiðju sem verður til umræðu hér: 
- Kristian, hvað er eiginlega í gangi? 

Verkefnið var kynnt í skólum á Aust-
urlandi strax um vorið og aftur um 
haustið. Valnefndin las innsendu ljóðin 
nafnlaust og þar úr efnilegustu fram-
lögin, sem reyndust vera eftir 10 höf-
unda, þar af einn á grunnskólaaldri og 
einn núna er byrjaður í háskóla. Restin 
er í framhaldsskóla. Krakkarnir mættu 
á kynningarfund í byrjun desember 
2015 og þessa helgina (15. -17. janúar) 
er haldin önnur af tveimur ritsmiðjum 
sem þau sækja. Það hefur gengið al-
veg glimrandi vel. Þetta er samstilltur 
hópur. Sum þeirra hafa fengist tals-
vert við ljóðagerð og önnur ekki eins 
mikið. Tilgangur þessarar smiðju eða 
námskeiðs er að hrista hópinn saman 
og kynna krökkunum ýmsar aðferðir 
skáldskaparins, fara í æfingar í að lesa, 
skrifa, gagnrýna, endurhugsa, lagfæra 
og endurskrifa ljóð. 
- Og hvernig hefur svo gengið

Það hefur gengið alveg glimrandi 
vel. Þetta er samstilltur hópur. Sum 
þeirra hafa fengist talsvert við ljóðagerð 
og önnur ekki eins mikið. Tilgangur 
þessarar smiðju eða námskeiðs er að 
hrista hópinn saman og kynna krökk-
unum ýmsar aðferðir skáldskaparins, 
fara í æfingar í að lesa, skrifa, gagnrýna, 
endurhugsa, lagfæra og endurskrifa 
ljóð. 

- Þú talaðir áðan um að koma af stað 
snjóskriðu, gekk það eftir? 

Já, þetta er svolítið eins og að leiða 
hópinn upp á fjallstind. Sýna þeim 
landslag ljóðsins. Og þarna efst upp 
vildi ég fá þau til að þora. Þora að yrkja 
landslagið. Gefa sjálfum sér lausan 
tauminn. Og - einmitt - koma af stað 
snjófljóði í huga þeirra. Mottó verkefn-
isins er: Verði sköpun! þarna efst uppi!
- Maður spyr sig samt alltaf, er hægt 
að kenna ljóðlist? Hvað er gott ljóð? 
Hvað er vont ljóð? 

Já, ég tek undir með þér. Þettta er 
undarleg þversögn. Í rauninni er ekki 
hægt að kenna ritlist, en samt sem 
áður er hægt að læra að skrifa. Þannig 
gengur verkefnið út á að búa þátttak-
endum bestu ákjósanlegu aðstæður til 
að þróa sína rödd. Þau fá tæki og tól, 
læra aðferðir sem reynst hafa öðrum 
vel. En, rétt eins og ef þau væru að 
byrja í líkamsrækt, þá þurfa þau sjálf 
að lyfta lóðunum, þau þurfa sjálf að afla 
sér reynslu. Eftir þessa helgi fær hvert 
þeirra leiðsagnarkennara eða mentor 
sem vinnur með þeim og gefur endur-
gjöf á vinnuna þeirra. Þá eiga þau að 
vinna í sínu efni, slípa það til, þróa og 
betrumbæta. 

- Þú hefur sagt að allir hafi sína rödd, 
er þetta spurning um að finna hana? 

Já, ef til vill hafi sumir forskot á aðra. 
En það geta allir unnið að framförum. 
Og við erum ekki endilega að búa til 
nóbelskáld. Við erum fyrst og fremst 
að læra að njóta ljóðlistar. Það mætti 
segja að með því verðum við aðeins 
betri manneskjur og skiljum sjálf okkur 
betur þróa og betrumbæta sig. 
- Það er kannski tilgangurinn með 
„Ljóðinu“? 

Já, kannski. Tilgangur ljóðsins er í 
það minnsta að segja eitthvað sem ekki 
beinlínis er hægt að koma orðum að, 
vekja hughrif. Fá okkur til að staldra við 
pæla í þessu magnaða fyrirbæri sem líf 
okkar er. Staldra við og pæla
- Í beinu samhengi, gott að staldra við 
fyrir austan? 

Já, mér finnst ég vera kominn heim. 
Ég botna ósköp lítið í sjálfum mér að 
hafa farið héðan burt. En ég mun gera 
mér far um að rækta tengsl við Fljóts-
dalshérað og fólkið hér. Vonandi bara 
koma hingað sem oftast og taka þátt 
í stórbrotnum verkefnum sem þessu. 

Þakka þér Kristian. Gaman að hitta 
þig og komdu sem oftast í menninguna!

Sigurður Ingólfson

Opnunartímar:  
Mán.-fös. 08:00-18:00

Lau. 10:00-14:00

ÞINN HAGUR
Í BÍLAVARAHLUTUM

 

471-2299 - email: austur@ab.is
Fagradalsbraut 25 Egilsstöðum

Led ljósabar í öllum stærðum og gerðumLed ljósabar í öllum stærðum og gerðumLed ljósabar í öllum stærðum og gerðum

Vinnufatnaður frá L.Brador
Vinnufatnaður frá L.Brador
Vinnufatnaður frá L.Brador
Vinnufatnaður frá L.Brador
Vinnufatnaður frá L.Brador
Vinnufatnaður frá L.Brador
Vinnufatnaður frá L.Brador

Bílavarahlutir í úrvali

Milwaukee verkfæri í úrvali

Myndir: Sigurður Ingólfsson
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GÆÐAVARA Á GÓÐA BÍLA



Gæði, reynsla og gott verð!

EGILSSTAÐIR, Lyngási 13, REYKJAVÍK, Dvergshöfða 2,  
KÓPAVOGUR, Smiðjuvegi 4a, græn gata, HAFNARFJÖRÐUR, Dalshrauni 17, 
REYKJANESBÆR, Krossmóa 4, SELFOSS, Hrísmýri 7, AKUREYRI, Furuvöllum 15, 

Sími: 535 9000www.bilanaust.is

ALLT FYRIR VETURINN

GÆÐAVÖRUR!
Því bíllinn á gott skilið!

BÍLAHREINSIR
BÍLANAUSTS 
Bílanaust kynnir með stolti 
Bílahreinsi Bílanausts sem 
er sérhannaður fyrir íslenskar 
aðstæður af Kroon Oil. 
Bílahreinsirinn er nánast 
lyktarlaus alhliða olíu-,  
tjöru- og fituhreinsir á bíla  
og önnur farartæki.

1.235 kr.

GRÆJAÐU  
JEPPANN

3 ÁRA 
ÁBYRGÐ

VARTA  
RAFGEYMAR

RÚÐUSKÖFUR
MARGAR GERÐIR

FA
GRADALS

BRAUT

TJARNABRAUT

LY
NGÁS

ERUM
HÉR

MIKIÐ ÚRVAL  
VARAHLUTA!
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Árið fer vel af stað 
hjá togurunum 
Ísfisktogararnir Gullver NS, Bergey 

VE og Vestmannaey VE héldu til 
veiða 2. janúar en ísfisktogarinn 

Bjartur NK og frystitogarinn Barði 
NK 5. janúar. Nú eru ísfisktogararnir 
komnir í sína þriðju veiðiferð á árinu 
eða eru að hefja hana. Allir hafa ísfiskt-
ogararnir veitt á Austfjarðamiðum það 
sem af er árinu. Bergey og Vestmannaey 
hafa lagt áherslu á ýsuveiðar en Gullver 
og Bjartur á þorsk- og karfaveiðar. 

Gullver landaði að morgni 5. janúar 
á Seyðisfirði um 35 tonnum af þorski 
og 20 tonnum af karfa. Hann kom aftur 
inn 11. janúar og landaði þá 40 tonnum 
af þorski, 20 tonnum af karfa og einnig 
nokkuð af ýsu og ufsa. Gullver hélt í 
sína þriðju veiðiferð á árinu um há-
degi í gær. 

Vestmannaey og Bergey lönduðu 
samtals 70 tonnum af ýsu, 50 tonnum 

af þorski ásamt nokkuð af ufsa og karfa 
á Eskifirði hinn 7. janúar. Vestmannaey 
landaði á ný í Vestmannaeyjum í gær 
og var aflinn að uppistöðu til ýsa og 
karfi, 25 tonn af ýsu og 20 tonn af karfa. 
Í dag landar Bergey í Vestmannaeyjum 
svipuðum afla og Vestmannaey landaði 
í gær, en þó er heldur meira af ufsa í 
afla Bergeyjar. 

Fyrsti túr Bjarts á árinu stóð einungis 
í tvo daga og í lok hans landaði hann 
35 tonnum af þorski og 8 tonnum af 
ýsu. Sl. þriðjudag kom hann á ný til 
löndunar með um 70 tonn af þorski 
og 10 tonn af karfa. Bjartur hélt í sína 
þriðju veiðiferð á árinu fyrr í dag. 

Frystitogarinn Barði hélt til veiða 5. 
janúar eins og fyrr segir og hóf veiðar 
á Austfjarðamiðum. Um helgina færði 
hann sig suður fyrir land og hyggst 
reyna fyrir sér í karfa og gulllaxi. 

Trollið tekið á Bjarti nK.  Ljósm. Þorgeir Baldursson

Þorrablótsnefndir á fullu
Þorrinn nálgast með þorra-

blótum með sinni sérstöku 
matarmenningu, gríni og gleði. 

Heyrst hefur að á Fljótsdalshéraði 
verði að venju allnokkur blót. 

Egilsstaðir ríða á vaðið með blóti 
sem haldin verður í íþróttamiðstöð-
inni, á bóndadag, föstudaginn 22. 
janúar. Forsala miða verður í Egils-
staðaskóla laugardaginn 16. og sunnu-
daginn 17. janúar frá klukkan 17 til 19. 
Bent er á að ef keypt er fyrir hópa skal 
það greitt í einni greiðslu. 

Fellablótið fer fram í fjölnotahúsinu 

í Fellabæ föstudaginn 29. janúar og 
byrjað verður að selja miða þann 22. 
í Ráðhúsinu í Fellabæ. 

Þorrablót Jökuldælinga og Jökulsár-
hlíðarmanna verður haldið í Brúarási 
laugardaginn 13. febrúar. 

Laugardaginn 20. febrúar halda 
Vallamenn og Skriðdælingar sameig-
inlegt blót á Arnhólsstöðum. Sama 
dag halda þeir í Hróarstungu sitt blót 
í Tungubúð. 

Þá munu nágrannarnir í Borg-
arfjarðarhreppi blóta í Fjarðarborg 
laugardaginn 23. janúar eins og Seyð-

firðingar og Eskfirðingar en í Fljóts-
dalshreppi verður blótað í Végarði 
laugardaginn 6. febrúar. 

Upplýsingar um önnur þorrablót á 
Austurlandi liggja ekki fyrir. 

Lagfæringum í Breiðbliki að ljúka
Talsvert vatnstjón varð í Breiða-

bliki, þjónustuíbúðum aldraðra 
í Neskaupstað, í ofsarign-

ingunni sem gekk yfir 28. desember 
sl. Lagfæringar hafa gengið vel og er 
vonast til að þeim ljúki í næstu viku. 

Sem kunnugt er gerði mikið úrhelli á 
stuttum tíma, með þeim afleiðingum að 
nálægur lækur flæddi hressilega yfir og 
fór vatnsaginn nánast í gegnum íbúðar-
húsið. Vatn flæddi inn um aðalinngang 
og urðu talsverðar vatnsskemmdir á 1. 
og 2. hæð í 16 af 26 íbúðum hússins. 

Aðallega var um að ræða skemmdir á 
gólfefnum og sökklum á innréttingum, 
en einnig skemmdist málning þegar 
vatn tók á leka á milli hæða. 

Lagfæringar hófust strax á nýju ári 
eða 4. janúar sl. og hefur þeim miðað 

bæði hratt og vel þökk sé röskum 
verktökum í góðri samvinnu við Svein 
Guðmundsson, húsvörð Breiðabliks og 
bílstjóra hjá Ferðaþjónustunni, starfs-

fólk í Breiðabliki og ættingjum íbúa. 
Parketlagningu er sem dæmi að ljúka 
og er gert ráð fyrir að verkið klárist í 
næstu viku. 



Um tvo milljarða vantar upp á svo hægt sé að reka hjúkrunarheimili landsins með góðu 
móti. Við Íslendingar erum svo lánsamir að eiga digra og vel rekna lífeyrissjóði með eignir 
upp á 3.200.000.000.000 kr.* – upphæð sem hefur áttfaldast frá því að ég hóf að ræða 
þessi mál opinberlega.

Hvers vegna nýtum við ekki hluta þessara peninga til að reka hjúkrunarheimilin með 
sómasamlegum hætti? Þessir sjóðir sem við greiðum hlutfall af launum okkar til, eiga að 
veita okkur öryggi og skjól á efri árum. Hjúkrunarheimilin hljóta svo sannarlega að falla 
undir það.

Bíðum ekki eftir því að stjórnvöld átti sig. Við getum þetta á eigin spýtur!

Helgi Vilhjálmsson,
íslenskur ríkisborgari*Þrjúþúsundogtvöhundruð milljarðar

GERUM ÞETTA SJÁLF!

3.200.000.000.000 2.000.000.000
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Elvis hefur svolítið gaman af 
því að spá í misviturt mann-
fólkið og margt kemur honum 

sérkennilega fyrir sjónir. Hann er til 
dæmis alveg rérstaklega hissa á því að 
fjöldi fólks meti dauða hluti fram yfir 
náttúruna og hvernig sumt fólk getur 
hugsað sér að fara illa með annað fólk 
í gróðaskyni. En hann er líka hundur. 

Hann sendi mér hugskeyti úr sófanum:

Mér finnst mannfólkið sóða
út móður sína, jörð.
Það stjórnast af sturlun og gróða
og stendur síst um hana vörð.

Honum verður að fyrirgefast, hann 
kann ekki hagfræði.

ELVIS YRKIR

Gott ár hjá Bergi-Hugin
Árið 2015 reyndist Bergi-Hugin, 

dótturfyrirtæki Síldarvinnsl-
unnar í Vestmannaeyjum, afar 

hagstætt. Skip félagsins, Vestmannaey 
og Bergey, öfluðu vel og afkoman var 
góð. Afli Vestmannaeyjar á árinu var 
3.864 tonn og Bergeyjar 3.665 tonn. 
Aflaverðmæti skipanna reyndist 2.285 
milljónir króna. Um er að ræða hæsta 
aflaverðmæti í sögu félagsins. Útgerðar-
félagið Bergur- Huginn var stofnað árið 
1972 um smíði á Japanstogaranum 
Vestmannaey sem var systurskip Bjarts 
NK. Lengi vel gerði félagið út þrjú skip 
en frá árinu 2012 hafa skipin verið tvö. 

Aflaverðmæti skipa Síldarvinnsl-
unnar og dótturfélaga hennar jókst um 
23,8% á milli áranna 2014 og 2015 en 
aflinn jókst um 35% í tonnum talið og 
ræður þar aflaaukning uppsjávarskipa 
langmestu. Heildaraflaverðmætið var 
8.523 milljónir króna á árinu 2014 en 
10.548 milljónir króna á árinu 2015. 
Dótturfélög Síldarvinnslunnar eru 
Gullberg á Seyðisfirði sem gerir út 
togarann Gullver NS og Bergur-Huginn 
í Vestmannaeyjum sem gerir út togar-
ana Bergey VE og Vestmannaey VE. 
Í töflunni hér fyrir neðan má sjá afla 
og aflaverðmæti hvers skips á árunum 
2014 og 2015. 

2015 2014

 Afli (tonn) Verðmæti 
FOB  

(milljónir)

Afli (tonn) Verðmæti 
FOB  

(milljónir)

Ísfisktogarar     

Bjartur NK 4.133 951 4.389 908

Gullver NS 3.877 974 3.002 789

Bergey VE 3.665 1.106 (CIF) 3.319 909 (CIF)

Vestmannaey VE 3.864 1.179 (CIF) 3.439 973 (CIF)

 15.539 4.210 14.149 3.579

Frystitogarar     

Barði NK 4.533 1.726 4.597 1.307

Blængur NK 726 256 0 0

 5.259 1.982 4.597 1.307

Uppsjávarskip     

Börkur NK 62.166 2.034 46.011 1.824

Beitir NK 45.281 1.462 37.812 1.470

Birtingur NK 27.360 860 12.672 343

 134.807 4.356 96.495 3.637

Síldarvinnslan 
og dótturfélög 155.605 10.548 115.241 8.523

Bergey VE og Vestmannaey VE í höfn í Vestmanneyjum. Ljósm. Guðmundur 
alfreðsson

aflaverðmæti skipa Síldarvinnslunnar og dótturfélaga jókst um tæplega 
24% á milli ára

Wappað um Djúpavog
Nú er komið inn á netið app 

á íslensku og ensku (Wapp) 
sem leiðir fólk um Djúpavog 

og birtir á leiðinni áhugaverðar og 
skemmtilegar upplýsingar. 

Heiðurinn að þessu á maður að 
nafni Einar Skúlason sem hefur verið 
að útbúa öpp sem þessi víða um land. 

Wapp hefur að geyma safn fjöl-
breyttra GPS leiðarlýsinga fyrir 
snjallsíma um allt Ísland með upp-
lýsingum um örnefni, sögur, náttúru 
og umhverfi til þess að njóta ferðar-
innar sem best. Leiðarlýsingarnar 
notast við kortagrunn Samsýnar og 

hægt að hlaða þeim fyrirfram inn í 
símann (offline) eða nota þær í beinu 
gagnasambandi (online). 

Ljósmyndir og teikningar eru í 
öllum leiðarlýsingum og er þar einnig 
að finna upplýsingar um árstíðabund-
inn aðgang, bílastæði, almennings-
salerni og ef ástæða er til að benda á 
hættur eða önnur varúðarsjónarmið 
á leiðunum. 

Á forsíðu www. wapp.is er beinn 
tengill á Wapp í Appstore og Play-
store. 

Wappið kemur ekki nákvæmlega 
eins út í Android og IOS (Iphone). 

Mynd: Sigurður Ingólfsson



Eini framleiðandinn á íslenskum markaði sem hefur leyfi til þess að 
merkja framleiðslu sína með gæða stimpli „HARDOX IN MY BODY“. 

Skoflur.is 
gerum verkið léttara 

Íslensk framleiðsla í 33 ár =  þekking og reynsla 

Vélsmiðja Guðmundar hefur um árabil framleitt verkfæri fyrir jarðvinnuvektaka við góðan orðstýr 
undir merkjum skoflur.is. Gríðarlega sérhæfð þekking sem og ástríða fyrir betri lausnum  hafa 
skapað framúrskarandi góða endingu og afkastagóð verkfæri fyrir okkar viðskiptavini. Vélsmiðja 
Guðmundar hefur nú um nokkurt skeið haft leyfi til þess að merkja framleiðslu sína með „HARDOX 
IN MY BODY“  en þessi mikla viðurkenning á verkhæfni sem og gæðum í framleiðslu hefur verið 
eftirsóknarverð fyrir alla fremstu framleiðendur í heimi að fá leyfi til þess að merkja sína 
framleiðslu með.  Þó Vélsmiðja Guðmundar framleiði undir merkjum skoflur.is fyrir Íslendinga sem 
eru með þeim kröfuhörðustu í heimi þegar það kemur að gæðum og þjónustu þá hefur 
framleiðslan einnig notið vaxandi virðingar í Noregi þar sem kröfur um gæði eru síst minni en 
þekkjast hér á landi.  Miklu máli hefur þar skipt einstaklega hæfileikaríkir starfsmenn sem stöðugt 
vinna að betri lausnum og  skila vönduðu verki með hámarks notagildi viðskiptavinarinns að 
leiðarljósi. Nokkuð hefur borið á batnandi verkefnastöðu íslenskra verktaka að undanförnu og má 
það merkja bæði í aukningu á sölu nýrra véla sem og vaxandi eftirspurn eftir endingagóðum og 
vönduðum verkfærum sem henta íslenskum aðstæðum og kröfum um afköst og endingu.   
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HJÁ

þvottavélar

20% 
afsláttur

þurrkarar

20% 
afsláttur

uppþvottavélar

20% 
afsláttur

20% 
afsláttur

helluborð

20% 
afsláttur

ofnar
eyjuháfar · veggháfarAirforce

Gott úrval af Airforce veggháfum og 
eyjuháfum, sem eru annálaðir fyrir 
glæsilega hönnun og mikil gæði. 20-40% 

afsláttur

20% 
afsláttur

miðvangi 13 · egilsstöðum · sími 471 2038egilsbraut 6 · neskaupsstað · sími 477 1900

janúardagar 
Heimilistæki, smáraftæki, gjafavörur, rakvélar, hljómtæki, 

sjónvörp, leikjatölvur o. fl. á lækkuðu verði

48” kr. 209.900.-   55“ kr. 249.900.- 55” kr. 199.900.-   65“ kr. 369.900.-

JU
65

15

JU
60

75
TILBOÐ

J5
50

5

TILBOÐ
TILBOÐ

48“  Kr. 129.900.-  55” Kr. 169.900,-
43“ Kr. 99.900.-
Á að fá sér Netflix?


