
2,5 tonna lyftigeta, 3,3 metra lyftihæð, 
lokað ökumannshús með miðstöð, 
innbyggð vigt og auka vökvaúttak.

Verð frá 3.790.000 kr.(án vsk.)
M.v. gengi EUR 141

Toyota dísellyftararnir eru fáanlegir með skiptingu í
gólfi og einnig með hefðbundinni skiptingu.Toyota dísellyftarar

á tilboðsverði!

 
Dalvegur 6-8 • 201 Kópavogur • Sími 535 3500
Draupnisgata 6 • 603 Akureyri • Sími 535 3526

www.kraftvelar.is • kraftvelar@kraftvelar.is

Settu þig í samband við sölumenn Kraftvéla
og kynntu þér málið!

Hitaveitu &   
        gasskápar

Blikksmiðjan Vík ehf   /   Skemmuvegur 42, 200 Kópavogi  /  kt.  4309850279  /   Sími: 557-1555  /   blikkvik@blikkvik.is

fyrir sumarbústaði og heimili

Gæði • Þjónusta • Öryggi
Hitaveituskápar
Við sérsmíðum og eigum líka hitaveitukassa á lager. 
Einnig smíðum við mikið af kössum á kerrur, bíla ofl. 
Fáanlegir í mörgum litum.

Gasskápar
Eigum gasskápa á lager. Læsanlegir 
og smíðaðir úr áli.

Láttu ekki stela af þér kútunum!

Fjórhjólalagerinn
Stapahrauni 7 • 220 Hfj • Sími 588 3355

www.4h.is

Mikið úrval auka og varahluta 
í flestar gerðir hjóla.

18. febrúar 2016
4. tölublað 5. árgangur

Sólsetur í fortitude.  Mynd: Höskuldur Ólafsson
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Odee og List 
án landamæra
Hafinn er undirbúningur 

fyrir listahátíðina List án 
landamæra á Austurlandi 

2016. Opnun hátíðarinnar verður 
í Sláturhúsinu Menningarmið-
stöð Fljótsdalshéraðs þann 14. maí. 
Listamaðurinn Odee, eða Oddur 
Eysteinn Friðriksson, Alon Kale 
frá Egilsstöðum og Daníel Björns-
son frá Seyðisfirði verða í samstarfi 
í tengslum við listahátíðina í ár og 
munu þeir vinna saman að myndlist-
arsýningu sem opnar í Sláturhúsinu 
menningarmiðstöð fljótsdalshéraðs 
í maí. 

Um listamanninn sjálfan: 
Listamaðurinn Odee, eða Oddur 
Eysteinn Friðriksson, er sjálftitlaður 
álbóndi og nemi í viðskiptafræði við 
Háskólann á Akureyri. Hann býr á 
Eskifirði með unnustu sinni og 2 ára 
gömlum syni. 

Odee vinnur mest með svokallaða 
digital fusion og visual mashup list. 
Sem á íslensku mætti útfæra sem 
samrunalist. 

Til þess að gera verkin ennþá 
einstakari hefur Odee látið bræða 
listaverkin sín í álplötur, sem er fram-

kvæmt í New York. Þá er blekið brætt 
inn í álplötuna og svo húðað yfir með 
gloss filmu. 

Odee vildi láta gott af sér leiða og á 
myndum má sjá hann afhenda Krist-
ínu Rut Eyjólfsdóttur, umsjónarmanni 
Ásheima veglega gjöf til stofnunar-

innar, verk úr einkaeign af einni fyrstu 
sýningu hans. Einnig má sjá hann 
með Aroni Kale og Daníel Björnssyni. 

Áhugasamir eru velkomnir í Ás-
heima ef þeir vilja skoðað verk lista-
mannsins nánar. 

Heimasíðan hans http://www.odee.is/ Myndir: Sigurður Ingólfsson

Ásheimar – Mann-  
og geðræktarmiðstöð
Mann- og geðræktarmið-

stöðin Ásheimar er öllum 
opin, þar er stefnt að því 

markmiði að vinna gegn félagslegri 
einangrun og skapa aðstæður fyrir fólk 
til að byggja sig upp andlega. Leitast 
er við að skapa fólki tækifæri til sjálfs-
styrkingar og til að rækta sjálft sig. 
Starfsemi Ásheima mótast að miklu 
leyti af óskum og þörfum þeirra sem 
þangað koma hverju sinn. 

Tara Ösp Tjörvadóttir var nýlega 
kosin Austfirðingur ársins fyrir að 
opna umræðu um þunglyndi og 
vekja athygli á bágri stöðu geðsjúkra 
á Austurlandi. Hún var meðal þeirra 
sem hrundu af stað átakinu #éger-
ekkitabú og stofnenda Geðsjúk. 
Miklar umræður hafa skapast síðustu 
misseri í kjölfar þessa átaks og margir 
einstaklingar stígið fram og sagt frá 
veikindum sínum. Þessi umræða er 
mikilvæg og til þess fallin að breyta 
viðhorfum gagnvart fólki með geð-
sjúkdóma. 

Fólk sem misst hefur vinnuna eða 
önnur mikilvæg hlutverk í lífinu er 
hvatt til að koma í Ásheima og eiga 
þar jákvæð og uppbyggileg samskipti, 
kynnast fólki í svipuðum aðstæðum og 
taka þátt í að byggja upp jákvætt um-
hverfi og á sama tíma að koma reglu á 
lífi sitt, sé þess þörf. Í gegnum þátttöku 
í hinum ýmsu verkefnum sem unnin 
eru í Ásheimum deilir fólk með sér 
hugmyndum og vinnur saman. Um 
er að ræða afskaplega heimilislegt hús-
næði og notalegt, þar sem öllum þurfa 
á mannlegum samskiptum á jafnræðis-
grundvelli ætti að geta liðið vel. 

Ásheimar eru til húsa í Miðvangi 
22, Egilsstöðum (kjallari, gengið inn 
í húsið bakatil). 

Hægt er að hafa samband í síma 4 

700 795 á opnunartíma Ásheima sem 
er frá kl. 13 - 16 alla virka daga og á 
netfangið kristine@egilsstadir.is. Ás-
heimar eru líka á facebook !!! 

Bæjarlind 1-3
201 Kópavogur 

s: 571-5464

Vertu einstök – eins og þú ert 

stærðir 38-52

my styleStærðir 38-52

Netverslun á tiskuhus.is

Alltaf eitthvað  
nýtt og spennandi 



BjörgunarvestiSjóstangafestingar

VÉLASALAN
Til sjávar og sveita í 75 ár



18.  febrúar 20164

AUSTURLAND 4. 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.

Það barst í tal í Reykjavík þar sem ég var fyrir stuttu, hvað væri að 
frétta að austan.  Fyrir nokkrum árum var spurningin, „Það er nú 
alltaf svo mikill uppgangur þarna fyrir austan, er það ekki?“ Þá 

spurningu heyri ég ekki lengur. En nú brá svo við að á margan hátt er 
dálítið skemmtilegur uppgangur hér sem hefur ekkert að gera með stór-
iðju. Ófærð var tekin að miklu leyti á Seyðisfirði og nú er verið að taka 
Fortitude á Reyðarfirði, Eskifirði, á Fagradal og víðar. Fólk getur alveg 
haft ólíkar skoðanir á söguþræði og efnistökum en það verður að segjast 
að það að vita að þetta efni í sjónvarpi víðsvegar um Evrópu veki athygli 
á þessum landshluta og á landinu öllu er dálítið merkilegt. Landslagið 
leikur nefnilega stórt hlutverk í þessum þáttum. Mín persónulega skoðun, 
sem endurspeglar ekki skoðanir blaðsins á nokkurn hátt, er sú að þetta sé 
skynsamlegri nýting á landinu en að selja það eða gefa undir virkjanir og 
stóriðju. Landkynning á þessum forsendum hlýtur að vera jákvæðari en 
sú sem felst í að auglýsa amerísk stórfyrirtæki. En eins og ég segi, þetta 
er bara mín skoðun.

Sigurður Ingólfsson

LEIÐARI

Hvað er nú að 
frétta að austan?

MYNDASÍÐAN  Myndir: Birgir Thor Kjartans

 Sendið okkur myndir á „drsiggi@gmail.com“

Um ljósmyndarann
Skagamaðurinn Birgir Thor Kjartans, fæddur 1977, var búsettur á Aust-
urlandi frá 2008 - 2011 Í Neskaupstað. Nú sækir hann vinnu til Noregs. 
Myndirnar eru héðan og þaðan en velflestar austfirskar.



Hefur þú lent í slysi?

Ekki bera harm þinn í hljóði

Aðalstræti 6  -  101 Reykjavík  -  Sími 511 5008  -  tort.is

Bíldshöfði 18 •110 Reykjavík • Sími: 562 6858 • ibh@ibhehf.is • www.ibh.ehf.is

•	 Interroll	tromlumótora	færðu	með	stuttum		
fyrirvara	því	við	setjum	þá	saman	á	verkstæði	IBH		
frá	grunni,	sniðna	að	þínum	þörfum.		
	

•	 Habasit	plastkubba	færibönd	og	færibandareimar		
eru	þekktar	fyrir	endingu	og	auðveld	þrif.		
CleanDrive	beltin	eru	bylting	í	þrifum	og		
Saniclip	hraðopnun	á	plastkubbaböndum	eru		
nýjungar	sem	náð	hafa	miklum	vinsældum.	
	
			

•	 Bymat	umhverfisvænar	merki-	og	hreinsivélar	fyrir		
alla	vélaframleiðendur.

IBH sérhæfðir í færiböndum

Sjomannad_2015.indd   1 2.6.2015   10:45:19



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
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Fréttatilkynning frá Nord háskólanum í Steinkjer í Noregi
Um 40 íslendingar leggja nú 

stund á skapandi tæknit-
engt háskólanám við Nord 

háskólann í Noregi, en undanfarin 
3 ár hafa fulltrúar skólans komið í 
árlegar kynningarferðir til lands-
ins. Námið sem um ræðir fer alfarið 
fram á ensku, en um er að ræða þrjár 
ólíkar námsbrautir. Sú fyrsta nefnist 
þrívíddarlist, kvikun og myndbrellur 
(3D art, animation & VFX), önnur, 
sjónvarps- og kvikmyndaframleiðsla 
(TV & film production) og að lokum 
er kennt í tölvuleikjahönnun (digital 
game design). Dagana 17. – 23. febr-
úar verða fulltrúar skólans á ferðinni 
í síðasta sinn með þessum hætti, og 
með í för verða meðal annars Berg-
lind Sigurjónsdóttir, annars árs nemi 
í sjónvarps- og kvikmyndaframleiðslu 
sem mun kynna sjónarhorn nema – og 
Richard Hearsey, kennari við skólann, 
sem um árabil hefur starfað fyrir BBC 
og mun hann fræða áhugasama um 
sjónvarps- og kvikmyndaframleiðslu-
brautina. Í kynningarferðinni verður 
meðal annars tvinnað saman stutt-
myndasýningum, þar sem verk nem-
enda fá að njóta sín og opnum kynn-
ingarfundum. Íslenskir nemendur hafa 
notið mikillar velgengni í náminu og 
meðal annars unnið til verðlauna fyrir 
framúrskarandi myndbrellur (VFX). 
Þess má geta að sambærilegt nám er 
ekki í boði á háskólastigi á Íslandi, en 
allar þrjár greinarnar eru þriggja ára 
bachelornám. Einnig er vert að taka 
fram, nú þegar kostnaður við nám 
er óðum að aukast á Íslandi, að há-
skólanám í Noregi er nemendum að 
kostnaðarlausu (ef frá eru talin annar-
gjöld, sem eru tæplega 10.000, - ISK 
á önn, miðað við núverandi gengi). 
Fyrsta stuttmyndasýningin fer fram í 
Menntaskólanum á Akureyri klukkan 
16.00 miðvikudaginn 17. febrúar og í 
framhaldinu verður kynningarfundur á 
náminu kl. 17.00, sem öllum er opinn. 
Þann 18. febrúar verður opinn kynn-
ingarfundur í Fjölbrautaskóla Austur-
-Skaftafellssýslu á Höfn í Hornafirði kl. 
19.00. Sunnudaginn 21. febrúar verður 
menningardagskrá í Hinu Húsinu með 
tveimur ólíkum stuttmyndasýningum, 
kl. 16.00 og kl. 20.15, þegar verðlauna-
myndin Led Meg verður meðal annars 
sýnd, en að henni komu, ásamt fleirum, 
tveir íslenskir nemar sem nú eru á 3. ári. 

Opnir kynningarfundir verða haldnir í 
Hinu Húsinu kl. 17.00 og 19.00 og auk 
fulltrúa frá Nord verða einnig kynn-
ingar frá fulltrúum atvinnulífins, svo 
sem Sagafilm. Þar sem húsrými í Hinu 
Húsinu er takmarkað er mikilvægt að 
fylgjast vel með á Facebooksíðu skól-
ans, Nám í Noregi – Skapandi miðlun 
við Nord Universitet og skrá sig á við-
burði sem þar verða settir upp. 

Sölvi Snær Sigurðarson, Egilsstaða-
búi frá því 2000 segir um skólann: 
„Ég athugaði málið og sá að tvennar 
brautir voru kenndar á ensku í skól-
anum, annars vegar tölvuleikjahönnun 
og hins vegar margmiðlunartækni. 

Ég valdi margmiðlunarbrautina. 
Fyrsta önnin á henni er sett upp 
þannig að nemendur kynnast sem 
mestu í margmiðlunartækni. Við 
lærðum grundvallaratriðin í Photos-

hop, Maya, Premiere Pro, After Effects 
og fleiri forritum. Við gerðum stutt-
myndir, fengum teiknikennslu bæði í 
Photoshop og á pappír. Síðan fengum 
við að stjórna netútsendingum á 
allskonar viðburðum, tónleikum og 
fleiru. Í lok fyrstu annar velja nem-
endur síðan hvort þeir vilji einblína á 
þrívíddarteikningar og myndbrellur 
(visual-effects) eða kvikmynda- og 
sjónvarpsgerð. Eftir að hafa fengið 
að prófa mig áfram á báðum sviðum 
valdi ég kvikmynda- og sjónvarpsgerð. 
Með þessu fyrirkomulagi fékk ég góða 
innsýn í báðar brautirnar áður en ég 
skuldbatt mig. 

Kvikmynda- og sjónvarpsgerð er 
spennandi og fjölbreytt nám. Síðustu 
tvær vikurnar er ég búinn að vera að 
ferðast mikið í Norður-Þrændalögum 
og taka upp leikrit, hæfileikakeppni og 

tónleika. Á morgun fer ég síðan ásamt 8 
manna hópi að taka upp aðra tónleika. Í 
svona verkefnum er góð samvinna mik-
ilvæg og þannig hef ég kynnst samnem-
endum mínum mjög vel. Það er jákvæð 
og dýrmæt reynsla. Ég mæli hiklaust 
með þessum skóla. Samskonar nám er 
ekki til á háskólastigi á Íslandi. Skóla-
gjöldin hérna eru eitthvað í kringum 
13.000 kr. íslenskar á önnina ef mig 
misminnir rétt. Ég hef frjáls afnot af 
öllum tækjum hérna, tölvuverin og öll 
okkar aðstaða er til fyrirmyndar. Ég held 
að ég hafi bara ekkert neikvætt að segja 
um skólann eða Steinkjer, fyrir utan 
það reyndar að verðurfarið er nokkurn 
veginn eins hérna og heima. “

Yfirlit yfir kynningarfundi: 
Miðvikudagur 17. febrúar
Kl. 9.45:  Framhaldsskóli Norður-
lands Vestra, FNV
Kl. 14.00: Verkmenntaskólinn á 
Akureyri, VMA
Kl. 16.00: Stuttmyndasýning - 
Menntaskólinn á Akureyri, MA
Kl. 17.00: Opinn kynningarfundur - 
Menntaskólinn á Akureyri, MA
Fimmtudagur 18. febrúar: 
Kl. 9.00: Menntaskólinn á Egils-
stöðum, ME
Kl. 13.00: Verkmenntaskóli Austur-
lands, Neskaupsstað, VA
Kl. 19.00: Open meeting - Fram-
haldsskólinn í Austur-Skaptafells-
sýslu, FAS
Föstudagur 19. febrúar
Kl. 11.30: Menntaskólinn Lauga-
vatni, ML
Kl. 14.00: Háskólafélag Suðurlands, 
HFSU

Sunnudagur, 21. febrúar
Kl. 16.00: Stuttmyndasýning - Hitt 
Húsið
Kl. 17.00: Kynning með Sagafilm - 
Hitt Húsið
Kl. 19.00: Kynning með fulltrúum 
Hins Hússins - Hitt Húsið
Kl. 20.00: 2 stuttmyndir; Insomnium 
og verðlaunamyndin Led meg - Hitt 
Húsið
Mánudagur, 22. febrúar
Kl. 9.50: Fjölbrautaskólinn í 
Breiðholti, FB
Kl. 11.30: Kvennaskólinn í Reykja-
vík, Kvennó
Kl. 13.00: Borgarholtsskóli, BHS
Þriðjudagur, 23. febrúar
Kl. 9.00: Myndlistaskólinn í Reykja-
vík
Kl. 10.30: Upplýsingatækniskólinn, 
Skólavörðuholti
Kl. 12.30: Fjölbrautaskólinn við 
Ármúla, FÁ
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V.

Lappland og Finnmörk 
Sumarið 2015
Nú á ég að vera kominn á kunnuglegar slóðir, þar sem ég beygi af vegi E6 
yfir á veg E75 út Varangursfjörð. Einu sinni byrjaði E6 í Róm borginni 
eilífu en nú er fyrsta E6-skiltið í S-Svíþjóð og endar sem fyrr í Kirkenes við 
Rússland. Kunnuglegar slóðir, segi ég við sjálfan mig og kannast ekki við 
neitt, enda nærri 50 ár frá því að við fórum hér nokkrir í rútu úr áhöfn 
Hörpu RE. - Man ekki einu sinni eftir henni Skipagurru, sem kannski var 
þá ekki heldur fædd - hver veit? Fólk suður frá, segir að Noregur sé að kafna 
í gróðri og er það orð að sönnu, því hér er allt gróið þó ekki séu trén há 
en landið var að mig minnir nokkuð líkt og heima á Suðurnesjunum. En 
leiðinni er heitið til Vardø og yfir í Hamningberg, þar sem sjá má elsta berg 
Noregs yfir 3000 millj. ára gamalt. Einnig gömul hús, því eins og Bygøynes 
brenndu þjóðverjar ekki þetta þorp á undanhaldi sínu, enda mjög afskekkt 
og talið hafa mikla þýðingu. Eftir 1964 er svo aðeins búið í nokkrum húsum 
á sumrin. Man að hér um árið var kalt, þó væri ágústbyrjun og kólnar 
hratt á leiðinni út eftir firðinum. Vardø er með lægsta meðalhita í Noregi 
7° og á sumrin fer hann varla yfir 10°. Margt feira má segja um þennan 
austasta hluta Noregs, sem er austar heldur en Kjænugarður, Pétursborg 
og Istanbul og hefur verið öflugt virki í meira en 400 ár hlaðið fallbyssum 
og um 1300 er þar þegar orðið virki til að verjast rússum frá Novgorod. 
Vardø fékk kaupstaðarréttindi 1789 eins og Hammerfest. 

Er utar kemur renni ég aðeins inn í 
Vadsø og tel mig þekkja aftur bryggj-
una, sem lagst var við og landað gam-
alli síld. Sú koma okkar og löndunin 
varð að heilmiklu máli sem endaði í 

bæjarblaðinu - en það er önnur saga. 
Frekar berangurslegt er orðið er nálgast 
Vardø, sem á gömlu máli hét Vargaey 
þ. e. Úlfaey. Um 1500 er nafnið orðið 
að Vörðuey. 

Um 10 km áður en komið er að 
Vardø sést niður til Kiberg sem er 
á heimamálinu „Kiiperi“, lítið þorp 
með mikla sögu en margt fólk þ.m.t. 
konur og börn flúði þaðan yfir til Sov-
étríkjanna við innrás þýska hersins. 
Rússar voru hins vegar ekkert nema 
tortryggnin og yfirheyrðu fólkið í 
margar vikur áður en nokkrir fengu 
að ganga í sjóher þeirra og aðrir gerðust 
skæruliðar er þjóðverjar héldu áfram 
innrásinni í Rússland. Voru þeir 45 er 
slíkt gerðu en ekki náðu nema 18 af 
þeim aftur heim. Ekki var líf þessa fólks 
þó alveg eðlilegt, þó heim væri komnið. 
Nú var nefnilega Kalda stríðið skollið 
á og lá því fólkið alltaf undir grun um 
að vera útsendarar Sovétríkjanna. Var 
það ekki fyrr en árið 1992, að kóngur-
inn bað fólkið og fjölskyldur þeirra af-
sökunar fyrir hönd ríkisins. Var þetta 
sama dag og mikið safn var opnað um 
andspyrnu fólksins hér á stríðsárunum. 

Fyrr á öldum var hér blómleg 
verslun er nefnd var“Pomor“ á milli 
þessarra landa og fór fram hjá ríkis-
kassa kóngsins. Fiskur alls konar fór 
í austur en rússar skildu eftir salt, 
timbur, kaðal- og handverk, og margt 
annað jafnvel postulín og sælgæti. Lauk 
ekki þessari verslun fyrr en 1917 í rúss-
nesku byltingunni. Héðan voru líka 
tvær síðustu konurnar sem brenndar 
voru lifandi á báli 1621 - en meira um 
það síðar. Hér er sagan við hvert fótmál 
og rennur sögumanni virkilega til rifja. 

Nú sést yfir til Vardø en ákveð að 

halda áfram út til Hamningberg, þar 
sem vegurinn endar og hægt að sjá 
elsta berg Noregs vel yfir 3000 milljón 
ára gamalt. Út í eyjuna um fyrstu 
neðansjávargöng Noregs verður farið 
á leiðinni til baka. 

Nú er að segja frá því, að á ferð minni 
um Lappland og Finnmark er Steil-
neset sá staður sem hefur haft einna 
mest áhrif á mig á þessu ferðalagi. Þessi 
ótrúlegi minnisvarði er vel gerður mjór 
og langur skáli. Hreint einstakur og 
klæddur þykkum gúmmídúk. Í raun 
og veru hafði ég ekki hugmynd um 
þennan stað. Var aleinn að áliðnu 
kvöldi og ekki nema 5-7° hiti, sem 

ekki er óalgengt hér þó sé hábjartur júlí 
mánuður. Dúkurinn bærist draugalega 
í köldum kvöldvindinum og daufar 
ljóstírur varða leiðina eftir þröngum 
skálanum. Ég byrja að lesa á spjöld 
til beggja handa og það sprettur út á 
mér kaldur sviti. Ég rétt mjakast inn 
ganginn með gæsahúð. Svo fer ég að 
hugsa skýrara og þarf að lesa í tvígang 
á sum myndspjöldin. Hér eru nöfn 91 
manneskju, sem brennd var lifandi 
á báli upp úr 1600 og eru brotin og 
dómar einnig tilgreindir. Alltaf sama 
niðurstaðan: “Dæmt til að brenna á 
báli“. Eins og hér á þessum tíma var nóg 
að manneskja væri eitthvað öðruvísi en 
annað fólk og ef fyrirmenni dó skyndi-
lega trúlega og oftast vegna ólifnaðar 
og sukks, þá var einhver minni máttar 
og oftast“samískur“ eins og tekið er 
fram í skjölum sóttur, dæmur og 
brenndur lifandi. Einnig er þess líka 
getið ef pínt var áður en brennt var 
og þá einkanlega konur. Ógnvekjandi 
lestur, en verðugur minnisvarði um 
þetta myrka tímabil í Evrópu. 

Áður var minnst á tvær konur frá Ki-
berg, sem síðastar voru á bálið í Vardø, 
en það voru þær: Mari 

Jørgensdatter og Kirsti Sørensdatter, 
er voru bundnar við staurinn og síðan 
kveikt í bálkestinum þann 16. og 28. 
apríl 1621.

Helgi Sigfússon

Hélt rétt sem snöggvast að ein af gömlu vinkonunum væri að kalla í mig...   
skemmtilegt málverk á húsgafli í Vadsø.

Sérkennilegt berg er í Hamningberg og það elsta í Noregi yfir 3000  millj. ára gamalt.

rauður rebbi með læmingja í hvoftinum á leið heim til yrðlinga sinna.

Í Hamningberg, eru gömul hús sem ekki var kveikt í á undanhaldi þjóðverja, enda afskekkt landsvæði og herinn á hröðu undanhaldi.
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 Í Vardø hefur verið virki í meira en 400 ár. Mikill kjaftur sjávardýrs tekur við öllum ökutækjum, sem fara um fyrstu neðansjávargöng í Noregi.
 Við göngin minnir flutningafyrirtæki 
á sig á frumlegan hátt.

Þessar eru ekki til mikilla hluta lengur, enda búið að sponsa sumar með trétappa.

 Virkið í Vardø er með nýjum og gömlum fallstykkjum og Haakon VII (1905-1957) gaumgæfir gesti og gangandi.

Það er vel liðið á kvöld og skítkalt er ég kem að "Steilneset", sem er mjög sérstakur minnisvarði, langur skáli klæddur 
gúmmídúki. Inni eru minningar um myrka og hryllilega atburði er gerðust fyrir um 400 árum.

Gangur skálans, daufar tírur lýsa upp hryllilega dóma og örlög fátæks fólks sem ekkert gerði af sér, nema að vera 
eitthvað öðru vísi en annað fólk og að vera Samar eða af samísku bergi brotið - undir lestrinum blaktir dúkurinn 
með draugalegu marri.

„Gamle Zare“. Samískur. Giftur (....) Kónginum færðar eignirnar. (....) Dæmdur 
til að brenna á báli.

„anne Mattisdatter“. (....) Dæmd til að brenna á báli. Skal fyrst vera kvalin 
og pínd.



FJARÐABYGGÐ 
fjardabyggd.is

Eskifjörður

Reyðarfjörður

Fáskrúðsfjörður

Stöðvarfjörður

Mjóifjörður

Norðfjörður

Til seljenda 
gistingar í 
Fjarðabyggð
Upplýsingar um auglýst gistirými til ferðamanna er að �nna 
á sérstökum vefsíðum. Þær síður eru opnar öllum og veita 
sveitarfélögum, embættum sýslumanna, heilbrigðiseftirliti, 
vinnueftirliti og öðrum opinberum aðilum aðgang að upp- 
lýsingum um auglýst gistirými.

Áður en heimilt er að selja gistirými til ferðamanna þarf að 
uppfylla tiltekin skilyrði. 

· Samkvæmt lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og 
  mengunarvarnir skal sækja um starfsley� til 
  heilbrigðisnefndar.

· Þá skal samkvæmt lögum um veitingastaði, gististaði og 
  skemmtanahald nr. 85/2007 skal sækja um rekstrarley� 
  (gistiley�) til Sýslumannsins á Austurlandi, en skilyrði fyrir 
  útgáfu ley�s er jákvæð umsögn frá byggingarfulltrúa, 
  eldvarnareftirliti, heilbrigðiseftirliti og sveitarstjórn.

Skorað er á þá sem í dag auglýsa eða selja gistirými án 
tilskilinna leyfa, að sækja strax um starfs- og rekstrarley�.

Við auglýsingu á gistirými eða annarri staðfestingu um slíka 
nýtingu á húsnæði er Fjarðabyggð heimilt að hækka 
fasteignagjöld gistirýmis í atvinnurekstrar�okk.

Gistirými sem fengið hefur starfs- og rekstrarley� í Fjarða- 
byggð, annað hvort í hluta húsnæðis eða öllu, verður nú sett 
í atvinnurekstrar�okk. 

Þeim aðilum, sem þegar eru með tilskilin gistiley� verður á 
næstunni sent bréf, þar sem ákvörðun um hækkun 
fasteignagjalda í atvinnurekstrar�okk verður kynnt.

H
ér

að
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Fíllinn og fjarkinn
Flestir vilja eignast eigið húsnæði 

á einhverjum tímapunkti í lífi 
sínu. En það mun alltaf vera til sá 

hópur sem getur ekki eða vill ekki eiga 
húsnæði. Íslenskur húsnæðismarkaður 
er í dag, bæði hvað varðar kaup og leigu 
ómögulegur. Ríkisstjórnarflokkarnir 
eru samstíga í ályktunum sínum að 
nauðsynlegt sé að bæta húsnæðiskerfið. 
Auk þess samþykkti Alþingi þingsá-
lyktun sumarið 2013 um aðgerðaáætlun 
í tíu liðum. Samkvæmt henni átti að 
taka á skuldavanda heimila, með því 
að leiðrétta stökkbreytt húsnæðislán 
og opna tækifæri til að nýta séreigna-
sparnað til niðurgreiðslu á höfuðstól 
húsnæðislána. Áætlunin kveður einnig 
á um að auka stöðugleika og gagnsæi 
á húsnæðislánamarkaði og vinna að 
framtíðarskipan húsnæðismála, þar á 
meðal úrbótum á leigumarkaði. Mark-
mið ríkisstjórnarflokkanna eru skýr. 
Við ætlum að bæta hag heimila lands-
ins. Ekki bara húseigenda, heldur allra 
heimila. Við gleypum ekki fílinn í heilu 
lagi, en við erum svo sannarlega byrjuð. 

Öruggt húsnæði fyrir alla
Umfangsmikið samráð var haft við 
hagsmunaaðila þegar frumvörpin 
fjögur um húsnæðismál voru unnin. 
Þar sem grunnur þeirra er vandaður 
þá er mjög líklegt að góð samstaða 
náist um afgreiðslu þeirra á Alþingi. 
Velferðarnefnd hefur þau nú til með-
ferðar og sú vinna gengur vel. En um 
hvað fjalla þessi frumvörp? 
1.  Frumvarp til laga um almennar 

íbúðir felur í sér að byggja samtals 
2.300 íbúðir á þessu ári og næstu 
þremur árum fyrir efnaminni leigj-
endur. Markmiðið er að fólk geti 
búið í öruggu húsnæði og að kostn-
aður fari ekki yfir 20-25% af tekjum. 
Með auknu framboði og breyttu fjár-
mögnunarformi, lækkar leiguverð. 

2.  Frumvarp til laga um húsnæðisbætur 
felur í sér stóraukinn stuðning fyrir 
leigjendur. Þar eru frítekjumörk 
hækkuð og stuðningur miðast við 

fjölskyldustærð. Verið er að jafna 
stuðning milli ólíkra búsetuforma 
svo einstaklingar og fjölskyldur hafi 
raunverulegt val um búsetuform. 

3.  Frumvarp um breytingu á lögum um 
húsnæðissamvinnufélög (sbr. Búseti 
og Búmenn). Markmið þess er að 
styrkja rekstur húsnæðissamvinnu-
félaga, gagnsæi í rekstri þeirra, auka 
réttindi íbúa og koma á íbúalýðræði 
innan félaganna. 

4.  Frumvarp um breytingu á húsaleig-
ulögum sem felur í sér aukin réttindi 
leigjenda og leigusala. Auk þess er 
verið að skerpa á atriðum, sem deilu-
mál hafa orðið um í leigusamningum 
undanfarin ár. 

Næstu skref
Í framhaldi af þessari vinnu við of-
angreind frumvörp þarf að taka á 
verðtryggingunni og endurskoða fjár-
málakerfið í heild sinni, með neytenda-
vernd og gagnsæi í huga. Með það að 
markmiði að fólk geti eignast húsnæði 
á sanngjörnum kjörum. Horfa þarf til 
þess að fjölga hvötum til sparnaðar og 
endurskoða þau skilyrði sem sett eru 
fram um greiðslumat. Sú vinna er hafin 
í efnahags – og viðskiptanefnd þingsins. 

Silja Dögg Gunnarsdóttir, þing-
maður Framsóknarflokksins og fulltrúi 
í Velferðarnefnd

Fortitude í Fjarðabyggð:

It's not just the
cold that kills
Tilkynningar til íbúa

Tökur vegna Fortitude 2 fara 
fram á Austfjörðum í tveimur 
lotum eða frá 1. til 28. febrúar 

annars vegar og 28. mars til 25. apríl 
hins vegar. Sem fyrr fer vetrarlandslag 
fjarðanna ásamt bæjarmyndum með 
veigamikil hlutverk, en fyrri þáttaröðin 
fékk einmitt mikið lof gagnrýnenda fyrir 
tilkomumiklar sviðsmyndir. Reyðar-
fjörður verður í forgrunni en tökur fara 
víðar fram s.s. á Eskifirði, í Fagradal, 
á Seyðisfirði og fyrir ofan byggðina á 
Reyðarfirði. 

Þættirnir verða áfram stjörnum 
prýddir, enda þótt mannfall hafi orðið 
talsvert í fyrri þáttaröðinni. Sofie Gråbøl 
og Björn Hlynur Haraldsson verða á 
sínum stað sem hjónin Hildur og Eric 
Odegard, en af nýjum leikurum má 
meðal annarra nefna stjórstjörnuna 
Dennis Quaid og Michelle Fairley, sem er 
hvað þekktust fyrir leik sinn sem drottn-
ingin á Vetrarfelli í Game of Thrones. 

Kvikmyndafyrirtækið Pegasus sér 
um þann hluta framleiðslunnar sem 
fer fram á Íslandi. Starfsliðið er íbúum 
í Fjarðabyggð að góðu kunnugt, en 
Pegasus sá einnig um tökur í fyrri 
þáttaröðinni. Um 140 manna starfs- 
og tökulið er staðsett í Fjarðabyggð 
vegna Fortitude 2. 

Gerð þáttanna hvílir á góðu sam-
starfi íbúa og starfsliðs. Þá daga sem 
tökur fara fram á Reyðarfirði og Eski-
firði, gæti þurft að loka tímabundið 
fyrir umferð um afmörkuð svæði. 
Þá eru gangandi vegfarendur beðnir 
um að láta sem ekkert sé og halda 
ótrauðir sínu striki, gangi þeir óvart 
inn í myndatöku á stað. Leitað verður 
eftir samþykki viðkomandi að tökum 
loknum. 

Beðist er velvirðingar á þeim 
óþægindum sem kvikmyndatökur 
kunna að valda og íbúum þakkað fyrir 
auðsýndan skilning og þolinmæði. 

Fyrri þáttaröðin var tekin upp árið 
2013 og er hún sú dýrasta sem fram-
leidd hefur verið af bresku sjónvarps-
stöðvunum. Framleiðslukostnaður 
nam alls 1,2 milljörðum króna. Með-
aláhorf nam 1,7 milljón áhorfenda á 
hvern þátt. 

Nánari upplýsingar um tökur í 
Fjarðabyggð má fá í síma 775-1119 
og 414 2000. 

List í ljósi 
á Seyðisfirði
Dagana 19. og 20. febrúar 

2016, mun listahátíðin List 
í ljósi kveikja á ljósum sínum 

í fyrsta sinn á Seyðisfirði. 
Hátíðin er haldin utandyra og er 

samfélags- og fjölskylduvæn. Há-
tíðin mun umbreyta Seyðisfjarðar-
kaupstað með ljósadýrð og spennandi 
listaverkum. Áhorfendur, sem um 
leið eru þáttakendur, munu upplifa 

á magnaðan hátt ýmis listverk, allt 
frá innsetningum, vidjóverkum til 
stærri ljósa skúlptúra. Innlendir sem 
erlendir listamenn taka þátt í hátíð-
inni sem mun bókstaflega lýsa upp 
Seyðisfjörð. 

Föstudagurinn 19. febrúar 2016: 
Málþing og aðrar uppákomur. 

Laugadagurinn 20.febrúar 2016: 
Listaganga frá 20:00-miðnættis.
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Ford Blucamp River 22 
Nýr árg. 2015 verð 10,9 m.kr.

Nýir 2016 Mercedes Benz Sprinter 
519cdi euro6 23 manna 
verð 10,5 m.kr. + vsk

Caterpillar 444E árg 2012 notuð 3480 
tíma  Verð 8,8 m.kr. + vsk

Get útvegað með stuttum fyrirvara hjólhýsi, húsbíla,
vörubíla, vinnuvélar, rútur og fólksbíla.

Hobby Bluecamp Challenger

www.b1.is // www.facebook.com/boasb1.is

Bóas Eðvaldsson s: 777-5007 // netfang: boas@b1.is

Caterpillar 444E árg 2012 notuð 3480 
tíma  Verð 8,8 m.kr. + vsk

Ný Hobby hjólhýsi af öllum stærðum,  
gerið betri kaup í heimabyggð

Nýjar Lúxus rútur 23 manna Mercedes 
Benz 519 euro6
Sjálfskiftar, hraða stillir, leiðsögukerfi, tal 
kerfi, 2 loftkælingar, sjónvarp og dvd, olíu 
miðstöð, dráttarkrókur, tvöfalt gler, 220 
volta og USB innstungur við sæti, lesljós og 
loftræsting ofan sæti, litir og áklæði að eig-
in vali hægt að velja lógó á sæti og fleira.
Verð 10,5 millj + vsk

Chausson EXALTIS 6017 nýr árg 2015 
lengd 6,99 mtr
Vandaður bíll með flott eldhús, 2 einföld 
rúm afturí sem má breita í 1 stórt
Niðurdraganlegt hjónarúm í lofti frammí, 
leður sæti, stór Ískápur með sér fristihólfi, 
loftkæling, stór geymsla með aðgengi frá 
báðum hliðum. Verð 13,9 milljónir
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Fréttatilkynning - 3. febrúar 2016

55,5 milljónir til 90 verkefna
Úthlutað var 55,9 milljónum 

króna úr Uppbyggingarsjóði 
Austurlands í dag til 90 ver-

kefna sem efla munu atvinnuþróun 
og menningu í landshlutanum. Þetta 
er önnur úthlutun sjóðsins sem hefur 
það hlutverk að styrkja menningar- 
og nýsköpunarverkefni í samræmi við 
sóknaráætlun landshlutans. 

Alls bárust 150 umsóknir sem er 
svipaður fjöldi og í fyrra. Áætlaður 
heildarkostnaður við þessi 150 verkefni 
er rúmar 807 m. kr. Sótt var um rúmar 
221 m. kr. og úthlutað sem fyrr segir 
55,5 m. kr. sem er örlítið lægri upphæð 
en í fyrra þegar 58 m. kr. var úthlutað. 

Signý Ormarsdóttir, verkefnastjóri 
Uppbyggingarsjóðs Austurlands, segir 
ánægjulegt hversu margar umsóknir 
bárust. Ákveðið var í haust að þýða 
helstu umsóknargögn yfir á ensku 
og telur hún að það hafi skilað sér í 
auknum fjölda umsókna sem margar 
hverjar voru afskaplega faglega unnar. 
Signý segir að það hafi líka vakið athygli 
hversu öflugar umsóknir um skógrækt-
arverkefni hefðu borist. Þessi atvinnu-
grein hafi vissulega verið áberandi í 
styrkúthlutunum áður en aldrei með 
jafn fjölbreyttum og áhugaverðum ver-
kefnum og nú. 

Hæsta styrkinn að þessu sinni fær 
Tanni Travel eða 4,3 m. kr. til tveggja 
verkefna; 3,5 m. kr. til verkefnisins Fly 
Europe sem snýr að sölu flugsæta með 
beinu flugi Discover the World milli 
Egilsstaðaflugvallar og Lundúna sum-
arið 2016 og 800 þúsund kr. til Meet 

the locals en það verkefni snýst um að 
heimamenn taka á móti ferðamönnum 
á persónulegum nótum. Skaftfell, mið-
stöð myndlistar á Austurlandi, hlýtur 
2,7 m. kr. til tveggja verkefna; 2,1 m. 
kr. til sýningardagskrár Skaftfells 2016 
og 600 þúsundir kr. til fræðsluverkefnis 
miðstöðvarinnar. Þá hlýtur LungA – 
listahátíð ungs fólks á Austurlandi 2,5 
m. kr. og Wasabi Iceland ehf. fær 2,2 
m. kr. til vefjaræktunar á wasabi í rann-
sóknaraðstöðu. Heildarlisti yfir styrk-
þega Uppbyggingarsjóðs Austurlands 
fylgir með sem viðhengi. 

Uppbyggingarsjóður Austurlands 
er samkeppnissjóður og því hljóta þau 
verkefni styrk sem uppfylla flest skilyrði 
skv. úthlutunarreglum, auk þess sem 
vandaðar umsóknir og viðskiptaáætl-
anir fyrir stærri verkefni töldust afar 
mikilvægar við mat á umsóknum. 

Athöfnin fór fram í Skaftfelli á Seyðis-
firði, miðstöð myndlistar á Austurlandi. 

Hafliði Hörður Hafliðason formaður 
úthlutunarstjórnar Uppbyggingarsjóðs 
Austurlands afhenti styrkina ásamt 
Signýju Ormarsdóttur, verkefnastjóra 
Uppbyggingarsjóðs Austurlands, og 
flutti að auki ávarp. Björg Björnsdóttir, 
verkefnastjóri Sambands sveitarfélaga 
á Austurlandi, flutti einnig ávarp. Arn-
björg Sveinsdóttir, forseti bæjarstjórnar 
Seyðisfjarðar, stjórnaði dagskrá. Þá 
voru nemendur LungA skólans með 
listviðburð fyrir gesti en skólinn er nú 
á þriðja starfsári. Að þessu sinni eru 
nemendur og kennarar LungA skólans 
frá 11 mismunandi þjóðlöndum. 

Nánari upplýsingar veita Signý Orm-
arsdóttir (signy@austurbru.is), verk-
efnastjóri Uppbyggingarsjóðs Austur-
lands, í síma 470 3811 og 860 2983 og 
Hafliði Hörður Hafliðason (haflidih@
hotmail.com ), formaður úthlutunar-
stjórnar Uppbyggingarsjóðs Austur-
lands, í síma 899 9599.

Opið bréf til samgöngunefndar SSA-hluti: 

Þjóðvegur 1 um  
Suð-Austurland
Veturinn 2013-2014 var Breið-

dalsheiði lokuð í 123 daga. 
Heiðin var lokuð frá 8. des. 

2013 til 9. apríl 2014. Árið 2014 var 
meðal vetrarumferð (VDA) um heiðina 
einn (1) bíll á dag og meðal ársumferð 
(ÁDA) aðeins 41 bíll á dag. Breiðdals-
heiði er sem sagt lokuð á veturna og 
sumarumferð er sáralítil. Á sama tíma 
er Suðurfjarðaleið nánast alltaf opin og 
vetrarumferð er rúmlega 200 bílar á dag.

Ferðaiðnaðurinn er vaxtarbroddur 
atvinnulífs á Austurlandi. Nánast allt 
gistirými er fullbókað yfir sumar-
mánuðina og mikið álag á alla þjónustu. 
Mjög fáir ferðamenn koma hins vegar 
yfir vetrartímann og höfuðviðfangsefni 
ferðaþjónustunnar er að auka vetrar-
viðskiptin. Bættar vetrarsamgöngur eru 
þar lykilatriði.

Við hjónin rekum litla gistiþjónustu 
á Seyðisfirði. Sumarið er þegar nánast 
fullbókað en nýting yfir vetrarmánuðina 
er 10 – 20%. Vetrargestir spyrja mikið 
um færð og margir eru hræddir, bæði 
vegna slæmra akstursskilyrða og hættu 
á að ferðaáætlun raskist vegna ófærðar. 
Sá ótti er ekki ástæðulaus.

Bæði á mánudag og sunnudag 
þurftum við að bíða fram á nótt eftir 
gestum sem ætluðu til öryggis að fara 
Þjóðveg 1 um Breiðdalsheiði. Heiðin var 
lokuð og gestirnir komu dauðþreyttir 
og nánast skelkaðir til Seyðisfjarðar. Þó 
svo þetta sé aðeins annað starfsár fyrir-
tækis okkar hafa tugir gesta okkar lent 

í erfiðleikum við Breiðdalsheiði á sama 
tíma og færð var ágæt um firðina og yfir 
Fjarðarheiði!

Mér er fyrirmunað að skilja hvers 
vegna Þjóðvegur 1 liggur enn um Breið-
dalsheiði. Hér áður fyrr voru rökin þau 
að Þjóðvegur 1 eigi að vera stysta leið 
gegnum fjórðunginn. Það eru ekki rök 
lengur því með Breiðdalsbrúnni og Fá-
skrúðsfjarðargöngum er strandleiðin 
ekki lengri. Ég spyr því:

Hver er á móti því að Þjóðvegur 1 sé 
færður?

Hvaða rök eru fyrir því að Þjóðvegur 
1 sé um Breiðdalsheiði

Hver tekur ákvörðun um að færa 
Þjóðveg 1?

Hvað geta sveitarfélög á Austurlandi 
gert til að fá þjóðveg 1 fluttan?

Er ekki hægt að ljúka þessu máli fyrir 
næsta vetur?

Svör við spurningunum óskast birt á 
opinberum austfirskum vettvangi.

Sigurður Gunnarsson, Seyðisfirði
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Elvis er búinn að vera eitthvað 
fúll út í veðrið, enda eru svipt-
ingarnar í því, allt frá leiðinlegu 

upp í ömurlegt stundum afskaplega 
niðurdrepandi, fyrir gamlan hund 
sem vill bara hafa sól og vera ungur. 
Hann hnussaði þessu að mér í dag og 
og lagðist svo upp í sófa, breiddi ofan 
á sig teppi og reyndi að sofna.

Veðrið er eins og vitund mín,
Vor og haust í bland
Og þegar sumarsólin skín
Hún sest jafnvel í strand.

Ég sagði honum að hætta þessu væli 
og reyna nú að vera svolítið jákvæður. 
Hann sagði mér að halda mér saman.

ELVIS YRKIR

Skyndihjálparapp 
Rauða krossins, 
sjálfsagður búnaður
Fyrir stuttu opnaði Rauði Kross-

inn nytjavörubúð á Egilsst-ðum í 
framhaldi af því langaði Austur-

land að fræðast aðeins meira um þessi 
merku samtök. Eitt af því sem kom 
fram í spjallivið Dag Skírni Óðinsson, 
var skyndihjálpar appið sem ristjárinn 
misskildi vísvitandi sem skyndihjálpar 
rappið, sem reyndar mætti alveg skrifa 
mörgum til góðs: 

Skyndihjálparapp Rauða krossins 
hefur fengið frábærar viðtökur um allt 
land síðan það fór í loftið fyrir rúmlega 
tveimur árum. Hafa nú ríflega 31.000 
manns sótt forritið sem þegar hefur 
sannað gildi sitt því dæmi eru um að 
appið hafi hjálpað fólki að bregðast rétt 
við neyð. 

Appið er ókeypis og ólíkt flestum 
smáforritum er því ætlað að gera not-
endur hæfari til að bjarga mannslífum. 
Þetta er gert með einföldum leiðbein-
ingum um hvernig fólk eigi að bregðast 
við og beita skyndihjálp ef fólk veikist 
eða slys ber að höndum. Í appinu geta 
notendur skoðað myndbönd, prófað 
þekkingu sína, og ef um neyðarástand 
er að ræða náð beinu sambandi við 
Neyðarlínuna. Upplagt er að nýta 
annars dauðan tíma meðan beðið er 
í röð í búðum, setið í strætó, eða nota 
kaffitímann og frímínútur til að kíkja 
á appið og rifja upp skyndihjálpina. 

Rauði krossinn hvetur alla lands-
menn sem eiga snjallsíma og spjald-
tölvu til að nýta sér þessa tækni til að 
auka þekkingu sína og færni í skyndi-
hjálp. Hægt er að nálgast appið á vef-
síðu Rauða krossins: skyndihjalp.is . 

Þó tæknin sé góð kemur skyndi-
hjálparappið þó ekki í alfarið í stað 
námskeiða. Deildir Rauða krossins 
víða um land bjóða uppá fjölbreytt 
námskeið í skyndihjálp og er fólki bent 
á að hafa samband við Rauða kross 

deildina í sinni heimabyggð eða kynna 
sér hvaða námskeið eru í boði á heima-
síðu félagsins. 

Vart við mikið af 
loðnu á þorskveiðum
Bjartur NK fór til þorskveiða eftir 

hádegi á föstudag og segir Stein-
þór Hálfdanarson skipstjóri að 

strax hafi orðið vart við loðnu austur 
við Seley en Bjartur NK er nú á veiðum 
á Herðablaðinu ásamt Gullver NS. Á 
miðunum er nú logn, sólskin og þunnt 
ósonlag „strákarnir þurfa að fara pakka 
sólarvörn ef þetta heldur áfram“ segir 
Steinþór. Nú eru hátt í 30 norskir loðnu-
bátar rétt norðan við Bjart og Gullver. 
„Norsku bátarnir hafa allir verið að snú-
ast hér í morgun enda nóg af loðnu að 
sjá, hérna má nú sjá kunnuleg skip eins 
og Malene S og Gardar“ segir Steinþór 
en Malene S er gamli Börkur NK og 
Gardar er gamli Beitir NK. Þrátt fyrir 
að nóg sé af loðnu þá virðist þorskurinn 
liggja á meltunni við botninn en Bjartur 
NK fékk 7 tonn eftir 2 tíma og Gullver 
8 tonn eftir aðeins 40 mín. 

Gullver NS landar á mánudags-
morgun á Seyðisfirði og Bjartur NK á 
þriðjudag í Neskaupstað. Loðnufrysting 

hófst á ný í Neskaupstað í dag þegar 
norska skipið Krossfjord kom með 425 

tonn til vinnslu í fiskiðjuverið í hádeg-
inu. 

Prinsinn, bjartur NK, í höfn í Neskaupstað:  Ljósm: Hákon Ernuson
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Þvottadagar
fyrir heimilin í landinu

Þurrkari - barkalaus
T76280AC
Barkarlaus þurrkari með 
rakaskynjara. Tekur 8 kg. af þvotti. 
Ný ryðfrí tromla sem minnkar slit og 
snýst í báðar áttir.

Nú kr. 103.920.- 
Verð áður kr. 129.900,-

Þurrkari - barkalaus
T61271AC
Tekur 7 kg af þvotti. Ný tegund af 
tromlu sem minnkar slit og dregur 
úr krumpum. Snýr tromlu í báðar 
áttir og er með rakaskynjara.

Nú kr. 95.920.- 
Verð áður kr. 119.900,-

Þvottavél
Lavamat 63472FL
Tekur 7 kg af þvotti. 1400 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi.
Íslensk notendahandbók.  

Nú kr. 95.920,- 
Verð áður kr. 119.900,-

Íslenskt stjórnborð
3 ára ábyrgð

Þvottavél
Lavamat 63272FL
Tekur 7 kg af þvotti. 1200 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi.
Íslensk notendahandbók.  

Nú kr. 87.920,- 
Verð áður kr. 109.900

Íslenskt stjórnborð
3 ára ábyrgð

uppÞvottavél
F66692MOP
Topplaus, undir borðplötu. 
Hljóðlát 43db með 7 þvottakerfi
og þurrkun.

hVÍT Nú kr. 119.920,- 
Verð áður kr. 149.900,-

uppÞvottavél
FSILENCM2P
Topplaus, undir borðplötu. 
Hljóðlát 39db með 6 þvottakerfi
og þurrkun.

STáL Nú kr. 111.920,- 
Verð áður kr. 139.900

Þvottavél
Lavamat 87680
Tekur 8 kg af þvotti. 1600 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Kolalaus mótor. 
Íslensk notendahandbók. 

Nú kr. 135.200,-
Verð áður kr. 169.900,-

Íslenskt stjórnborð
3 ára ábyrgð
10 ára ábyrgð á mótor

Þvottavél
Lavamat 76485FL
Tekur 8 kg af þvotti. 1400 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Kolalaus mótor. 
Íslensk notendahandbók. 

Nú kr. 119.200,-
Verð áður kr. 149.900,-

Íslenskt stjórnborð
3 ára ábyrgð
10 ára ábyrgð á mótor

20%

ÚTSALA
20-50%

Sýningartæki og útlitsgölluð 
tæki á sértilboði Verð frá 990,-

25
ÁR 

HJÁ
20%

sígildar
vörur     

20-40%

Smátæki
kaffivélar

brauðristar
o.fl 25%
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