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ALLT FYRIR ATVINNUMANNINN

HUSQVARNA
FS 400 LV
Sögunardýpt 16,5 sm

HUSQVARNA
K 760
Sögunardýpt 12,5 sm

HUSQVARNA
K 2500
Sögunardýpt 14,5 sm

HUSQVARNA
DM 230
Bordýpt 15 sm

HUSQVARNA
K 3600 MK II
Sögunardýpt 27 sm

HUSQVARNA
Steinsagarblöð
og kjarnaborar

Himnasending?
Ný Happaþrenna er komin
á næsta sölustað.

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!

3. mars 2016
5. tölublað 5. árgangur

Ungur leikhúsgestur les í leikskrá. Mynd: Sigurður Ingólfsson
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Vivaldi og 
frumkvöðlastarf
Það er óneitanlega skemmtilegt að fylgjast með Austfirðingum taka sér 
fyrir hendur metnaðarfulla hluti víðsvegar um veröldina, að hleypa heim-
draganum til þess að ná sér í nýja reynslu, afla sér menntunar og taka 
þátt í uppbyggingu á ólíkum sviðum mannlífsins. Austurland náði tali af 
Steinari Braga Sigurðarsyni sem starfar við frumkvöðlasetrið á Eiðstorgi 
í Reykjavík og spurði fregna: 

„Vivaldi er hálfíslenskt og hálfnorskt 
hugbúnaðarfyrirtæki úr smiðju Jóns 
Stephenson von Tetzchner, stofnanda 
Opera Software. Markmið fyrirtækis-
ins er að smíða internetvafra sem hefur 
meira fram að færa en þessir hefð-
bundnu. Stóru vafrarnir, Chrome, Fire-
fox, Edge (Áður Internet Explorer) og 
Opera hafa allir verið að þróast í sömu 
átt, að verða einfaldari og höfða til hins 
almenna notanda. Vivaldi vill bjóða 
upp á meira. Um þrír milljarðar manna 
nota internetið mjög reglulega og sú 
tala fer nokkuð hratt hækkandi. Það 
gefur auga leið að þessir netnotendur 
hafa ólíkar þarfir. Við viljum höfða til 
þeirra sem vilja gera hlutina aðeins 
öðruvísi. Við viljum líka endurvekja 
stemninguna sem Opera náði að skapa 
á sínum tíma með því að byggja upp 
samfélag í kring um vafrann, hlusta vel 
á raddir notendanna og vera í beinum 
samskiptum við sem flesta þeirra. 

Mitt hlutverk hjá Vivaldi er að spek-
úlera í tæknilegum hliðum þessa sam-
félags, ásamt því að forrita í vefsíðum 
fyrirtækisins, bæði framendanum, sem 
notendur komast í snertingu við og 
síðan bakendanum, göldrunum sem 
gerast á bakvið tjöldin. Ég hóf störf 

hjá Vivaldi fyrir tæpum tveimur árum, 
vorið 2014 þegar ég útskrifaðist úr tölv-
unarfræði frá Háskólanum í Reykjavík. 
Starfið hefur verið gríðarlega lærdóms-
ríkt og krefjandi. Þetta er magnað tæki-
færi fyrir tölvunörd eins og mig, að 
fá að vera umkringdur reynslumeiri 
snillingum í þessum bransa og læra 
eitthvað nýtt á hverjum degi. 

Fyrirtækið er með aðstöðu á Frum-
kvöðlasetrinu á Eiðistorgi, ásamt 
skrifstofum í Noregi og Magnolia í 
Massachussets fylki Bandaríkjanna. 
Nokkrir starfsmenn eru síðan á víð 
og dreif um heiminn, í Rússlandi, 
Tékklandi, Kaliforníu og Finnlandi. 

Hópurinn er mjög fjölbreyttur á mjög 
margan hátt, og þarna koma saman 
ýmsir menningarheimar. Þar sem við 
erum svona dreifð, þá er mikilvægt 
fyrir okkur að ná að vera saman hluta 
ársins og tengjast betur, bæði sem 
persónum og sem samstarfsfélögum. 
Síðan ég byrjaði höfum við alltaf tekið 
allan júní saman í Magnolia, bænum 
þar sem framkvæmdastjórinn á heima. 
Þar höfum við aðgang að frumkvöðla-
setri, sem áður var hótel, og þar er 
gistiaðstaða og skrifstofur fyrir allan 
hópinn. Á haustin erum við með sam-
bærilegan hitting í eina til tvær vikur 
hér á Seltjarnarnesi.“

Hvernig er þetta frumkvöðlasetur og 
hvernig virkar það. Hvernig eru sam-
skiptin meðal fólks sem er eiginlega allt 
einmitt frumkvöðlar? Hverig gengur 
samvinnan? 

Frumkvöðlasetrið á Eiðistorginu á 
Seltjarnarnesi er nokkuð áhugavert 
umhverfi. Þar deilir Vivaldi skrif-
stofuaðstöðu með nokkrum sprota-
fyrirtækjum. Fyrirtækin geta þá lært 
hvert af öðru og deilt visku sinni 
og reynslu. Reglulega eru haldnir 
sameginlegir viðburðir. Á föstudags-
morgnum skiptast fyrirtækin á að 
bjóða í morgunmat í salnum á setr-
inu, þar sem við stillum okkur saman 

með kaffibollana og ræðum atburði 
vikunnar. Við sjáum Esjuna og Nesið 
út um gluggann og útsýnið er mjög 
fallegt á morgnana. Við förum árlega 
saman á árshátíð, síðast á Brugghúsinu 
á Granda. Í hádeginu á miðvikudögum 
tökum við jóga í salnum og teygjum 
úr okkur, enda er það gríðarlega mik-
ilvægt fyrir svona tölvunörda eins og 
mig. Fyrirtækin vinna við ýmisskonar 
nýsköpun meðal annars í hugbúnað-
arþróun á mismunandi sviðum, sum 
í ferðaþjónustu, samfélagsmiðlum og 
jafnvel tölvuleikjum. 

Austurland óskar Vivaldi og 
 frumkvöðlasetrinu velfarnaðar

Skeifunni 8  • 108 Reykjavík  •  Sími: 517 6460 • www.belladonna.is

Verslunin Belladonna

Flottar yfirhafnir, fyrir flottar konur

Skeifunni 8  • 108 Reykjavík  •  Sími: 517 6460 • www.belladonna.is

Verslunin Belladonna

steinar Bragi sigurðarson



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
GRADALSB

RAUT

TJARNABRAUT

LY
NGÁS

ERUM
HÉR

MIKIÐ ÚRVAL  
VARAHLUTA!

 
Tæki til vetrarþjónustu 
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AUSTURLAND 5. 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 er hollt að fara í leikhús. Ég sá til dæmis alveg brakandi fína upp-
setningu í Valaskjálf um daginn, sem betur er fjallað um í blaðinu. 
Ég fór auðvitað á svolítið hugmyndaflug í tengslum við þetta allt 

saman enda leikhús mér sérstaklega hjartfólgið. Ég hef orðið þeirrar gæfu 
aðnjótandi, til dæmis, að fá að skrifa og setja upp leikrit með krökkum á 
öllum aldri þar sem ég fékk að sjá fólk blómstra og uppgötva nýjar hliðar á 
sjálfum sér. Leikhús er nefnilega stundum eins og viss útgáfa af mannlífinu 
þar sem eitt grunvallaratriðið er gagnkvæm virðing. Þar sem ekkert gengur 
upp nema að allir aðilar vinni saman og virði sín mörk og annarra. Þar 
er ég einmitt að hugsa um illt og gott. Það er nefnilega ekki aðalatriðið, 
þrátt fyrir að um leik sé að ræða, að þykjast. Maður verður persónan á 
sviðinu. Maður samsamast hlutverkinu og þykist ekkert, maður setur sig 
í annarrar manneskju spor og er sannur. Alveg eins og í lífinu sjálfu. Það 
virkar ekki að vera með einhver látalæti og þykjast. Í lífinu hefur maður 
iðulega um alla vega tvo kosti að velja að, vera maður sjálfur eða að þykjast. 
Þykjustulætin leiða iðulega af sér mjög annarlega hluti sem jafnvel birtast 
sem einhverskonar illmennska. Þegar mannskeppnan er ekki í sátt við 
sjálfa sig, reynir hún oft að bæta sér það upp með einhverskonar lífslygi 
sem kallar oft fram hegðun sem á að vera til þess gerð að upphefja sjálfið 
og þá á annarra kostnað. Þannig verður til ofbeldi sem snýst upp í algera 
andhverfu þess sem upphaflegi leikurinn var til gerður. Manneskja sem er 
ekki samkvæm sjálfri sér, verður eins og lélegur leikari, þykjustumanneskja 
sem spillir samhljómi leikhúss lífsins. Og það er óhollt. En eins og ég segi, 
þetta eru bara mínar pælingar og vangaveltur sem er ágætt að fá útrás fyrir 
á þessum óformlega vettvangi. Góðar stundir.

Sigurður Ingólfsson

LEIÐARI

Örfá orð um leikhús 
og hugleiðingar um 
illt og gott

MYNDASÍÐAN  Myndir: Hafþór Snjólfur Helgason 

 Sendið okkur myndir á „drsiggi@gmail.com“

Hafþór Snjólfur Helgason er 36 ára gamall áhugaljósmyndari frá Borgar-
firði eystri, og tónlistarmaður af guðsnáð. Hann tekur næstum allar sínar 
myndir á heimaslóðum enda er Borgarfjörðurinn fagri algjör paradís fyrir 
náttúruljósmyndara. 
Hafþór Snjólfur leggur mesta stund á „Long Exposure“ myndatökur þar 
sem myndir eru teknar með löngum lokahraða, allt frá nokkrum sekúndum 
upp í margar mínútur. Hreyfing vatns og skýja með þessari aðferð gefur 
myndum draumkenndan og heillandi blæ, segir Hafþór. Enda, eins og 
maður segir, þá er varla annað hægt á Borgarfirði eystri, þar sem álfar og 
huldufólk spila tónlist með landslaginu. Austurland þakkar fyrir að fá að 
birta þessar myndir. Takk Hafþór.



ford.isBrimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16.
Varahlutaverslun og verkstæðismóttaka er einnig opin laugardaga kl. 12-16.

FORD TRANSIT SENDIBÍLAR
Í áratugi hafa fyrirtæki sett traust sitt á styrk, virkni og 
áreiðanleika Ford atvinnubíla. Þeir hafa fengið fjölda 
verðlauna enda harðgerðir, sparneytnir og þekktir fyrir lága 
bilanatíðni. Á síðasta ári var Ford stærsta merkið í flokki 
atvinnubíla í Evrópu.

Bluetooth GSM símkerfi, olíumiðstöð með tímastillingu 
(standard heitir á morgnana), spólvörn og brekkubremsa 
er hluti af ríkulegum staðalbúnaði allra Ford Transit. 

Kíktu í kaffi og spjall. Í sameiningu finnum við hagstæða 
fyrirtækjalausn fyrir þig. 

Veldu traust umboð með einstöku þjónustuframboði fyrir 
bíla- og tækjaflota. 

Komdu og prófaðu Ford Transit

VINSÆLUSTU 
ATVINNUBÍLAR EVRÓPU
Gríðarsterk sendibílalína Ford

EIGUM TRANSIT SENDIBÍLA TIL AFHENDINGAR STRAX

Ford Transit Connect, EcoBoost bensín 100 hö. beinskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 5,6 l/100 km. CO2 losun 129 g/km. Verð með bensínvél frá 2.950.000 kr. m/vsk.  Ford Transit Connect, 1,6TDCi dísil 
75 hö. beinskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 4,4 l/100 km. CO2 losun 115 g/km. Verð með dísilvél frá 3.210.000 kr. m/vsk.  Ford Transit Custom, 2,2TDCi dísil 100 hö., 6 gíra beinskiptur. Eldsneytisnotkun í 
blönduðum akstri 6,9 l/100 km. CO2  losun 183 g/km. Verð frá 4.330.000 kr. m/vsk.  Ford Transit Van, 2,2TDCi dísil 125 hö. 6 gíra beinskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 7,3 l/100 km. CO2 losun 194 g/km.  
Verð frá 5.495.000 kr. m/vsk.  Tökum allar tegundir bíla upp í nýja. Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

FÁANLEGUR SJÁLFSKIPTUR

FR
Á2.379.000 KR.

ÁN VSK

FORD TRANSIT CONNECT

FÁANLEGUR Í TVEIMUR LENGDUM

FR
Á3.491.000 KR.

ÁN VSK

FORD TRANSIT CUSTOM

FÁANLEGUR FJÓRHJÓLADRIFINN AWD

FR
Á4.431.000 KR.

ÁN VSK

FORD TRANSIT VAN

Standard heitir á morgnana

Ford_Transit_sendibílalína_5x38_20160205_END.indd   1 23.2.2016   14:37:46
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Síldarvinnslan styrkir Þrótt
Miðvikudaginn 24. febrúar sl. var styrktar- og auglýsingasamningur á 
milli Síldarvinnslunnar hf. og Íþróttafélagsins Þróttar undirritaður á 
skrifstofum Síldarvinnslunnar. Hér er um að ræða endurnýjun á samningi 
sem verið hefur í gildi undanfarin ár. Það voru þeir Gunnþór Ingvason 
framkvæmdastjóri Síldarvinnslunnar og Stefán Már Guðmundsson for-
maður Þróttar sem undirrituðu samninginn. 

Gunnþór sagði í samtali við heima-
síðuna að Síldarvinnslan væri stolt 
af því að vera einn af helstu styrktar-
aðilum Þróttar. „Starfsemi félagsins er 
fjölbreytt og kraftmikil og það gegnir 
mikilvægu hlutverki í samfélaginu. Í 
reyndinni er heiður að fá að leggja sitt 
af mörkum til þess að starfsemi félags-
ins haldi áfram að vera jafn grósku-
mikil og hingað til,“ sagði Gunnþór. 

 Stefán Már Guðmundsson for-
maður Þróttar sagði að samningurinn 
skipti félagið miklu máli. „Forsendan 
fyrir öflugri starfsemi Þróttar er sú 
velvild sem ríkir í garð félagsins í sam-
félaginu. Þróttur vill bjóða börnum og 
ungmennum upp á góða og faglega 
þjálfun í öllum þeim greinum sem 
félagið sinnir og það er í reynd sam-

félagsleg nauðsyn að halda úti metn-
aðarfullu íþróttastarfi. Fyrir Þrótt er 
algerlega ómetanlegt að eiga fyrirtæki 
á borð við Síldarvinnsluna sem sýna 
félaginu áhuga og skilning. Stuðningur 
eins og sá sem felst í samningnum við 
Síldarvinnsluna er stórkostlegur fyrir 
samfélagið allt og það er gleðilegt að 
heyra að forsvarsmenn Síldarvinnsl-
unnar telja að þeim fjármunum sem 
ráðstafað er til að styrkja Þrótt sé vel 
og skynsamlega varið,“ sagði Stefán. 

Bjartur heldur  
í togararall í 26. sinn
 Bjartur NK er það skip sem oftast 
hefur tekið þátt í togararalli. Í dag er 
ráðgert að hann haldi í sitt 26. rall. 
Togararall hefur farið fram árlega frá 

1985 og er það mikilvægur þáttur í 
árlegu mati á stofnstærð botnfiska við 
landið. Hafrannsóknastofnun leitaði 
eftir tilboðum til þátttöku skipa í rall-
inu og varð niðurstaðan sú að auk 
Bjarts mun Ljósafell SU annast rallið 
þetta árið ásamt hafrannsóknaskip-
unum Árna Friðrikssyni og Bjarna 
Sæmundssyni. 

Í rallinu mun Bjartur toga á 183 fyr-
irfram ákveðnum togstöðvum á svæð-
inu frá Eyjafirði að Gerpistotu og síðan 
á Þórsbanka suður að miðlínu. Að sögn 
Steinþórs Hálfdanarsonar skipstjóra á 
Bjarti er gert ráð fyrir að rallið taki 
um tuttugu daga en landað verði einu 
sinni á meðan á rallinu stendur. Stein-
þór segir að það sé ágætis tilbreyting 
fyrir áhöfnina að taka þátt í rallinu og 
sá tími einkennist af öðrum þanka-
gangi en þegar hefðbundnar veiðar séu 
stundaðar. Þá sé líka afar ánægjulegt 
að taka þátt í ralli sem skilar jákvæðri 
niðurstöðu og ávallt vonist menn eftir 
slíkri niðurstöðu. 

Japansfrysting hafin og 
kolmunna landað
Japansfrysting er hafin í fiskiðjuveri 
Síldarvinnslunnar í Neskaupstað. 
Hrognafylling loðnunnar er nægjanleg 
til að unnt sé að frysta hana fyrir Jap-
ansmarkað. Beitir NK kom í gær með 
820 tonn af loðnu og er verið að frysta 
úr honum núna. Vilhelm Þorsteinsson 
EA kom í morgun með fullfermi af 
frystri loðnu. 

Í nótt kom norska skipið Norderveg 
til Neskaupstaðar með 2300 tonn af 
kolmunna og er verið að landa úr því. 

Aukin loðnuveiði 
Loðnuveiðin hefur aukist verulega síð-
ustu daga og samfelld vinnsla hefur 
verið í fiskiðjuveri Síldarvinnslunnar 
í Neskaupstað. Þar er fryst bæði á Asíu 
og Austur-Evrópu og eru afköstin 

góð. Áta í loðnunni hefur þó verið til 
dálítilla vandræða. Um helgina var 
unnið úr norsku bátunum Teigenes og 
Harmoni. Í morgun var síðan byrjað 
að vinna úr Berki NK sem kom með 
900 tonn. Heimasíðan sló á þráðinn 
til Hjörvars Hjálmarssonar skipstjóra 
á Berki og spurði hvernig veiðiferðin 
hefði gengið fyrir sig. „Við fórum í 
okkar fyrsta loðnutúr um hádegi á 
laugardag og vorum lagstir að bryggju 
með 900 tonn fimmtán tímum síðar. 
Þetta var því hressandi byrjun á ver-

tíðinni hjá okkur. Við héldum strax 
á þær slóðir sem norsku loðnuskipin 
héldu sig, um 9 mílur út af Fáskrúðs-
firði. Þar var fínasti loðnuflekkur og 
við fengum þessi 900 tonn í þremur 
köstum. Fyrsta kastið gaf 200 tonn, 
næsta 500 tonn og hið þriðja 200 tonn. 
Þetta gekk eins og í sögu. Nú er flotinn 
byrjaður að veiða vestan við Ingólfs-
höfða en þar var einmitt góð veiði á 
sama tíma í fyrra. Skipin voru að fá 
gott í gær og hafa verið að kasta í dag 
þannig að loðnan virðist loksins vera 
búin að þétta sig almennilega. Það eru 
því ágætis horfur núna, þrátt fyrir að 
kvótinn sé býsna lítill,“ sagði Hjörvar. 

Loðnufrysting í fiskiðju-
veri Síldarvinnslunnar 
nálgast 7.000 tonn
Vinnsla í fiskiðjuveri Síldarvinnsl-
unnar í Neskaupstað hefur gengið vel 
á yfirstandandi loðnuvertíð. Nánast 
öll loðna sem unnin hefur verið hafa 
norsk skip komið með að landi en þó 
landaði Beitir NK 200 tonnum í gær 
fyrst íslenskra skipa. 

stefán már og Gunnþór við undirritun samningsins.  Ljósm: Smári Geirsson

Bjartur NK undirbúinn fyrir sitt 26. togararall.  Ljósm: Hákon Ernuson

Norska skipið Norderveg að landa kolmunna í Neskaupstað.   Ljósm: Hákon ErnusonLoðnufrysting í fiskiðjuveri síldarvinnslunnar.  Ljósm. Hákon Ernuson

Norska loðnuskipið malene s (áður Börkur NK) bíður löndunar í Neskaupstað. 
Ljósm. Smári Geirsson



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

 

Aðal- og hjálparvélar í miklu úrvali ásamt öllu tilheyrandi 
Sérhæfð ráðgjöf, viðhalds- og varahlutaþjónusta
Áratuga reynsla og þekking

... í þjónustu við útgerðina

TIL DÆMIS:
SOLE SM-105 Skrúfuvél 
95 Hö við 2500 sn/mín.
Rúmtak: 4,996 ltr. 

Eigum úrval af viðurkenndum þenslutengjum fyrir röralagnir á lager

TIL DÆMIS:
Gerð: S8U-MPTK

1343 kW við 1060 sn/mín.
Borvídd x slaglengd: 240 x 260

Rúmtak: 94,10 ltr.
Mengunarvottun :  IMO2

TIL DÆMIS:
MAS 1350-S  Skipsrafstöð 
Vél:  S12R-MPTAW.
1351 kW við 1500 sn/min 50Hz
Mengunarvottun :  IMO2

MD VÉLAR  |  Vagnhöfða 12  |  110 Reykjavík  |  Sími 567 2800  |  Fax 567 2806  |  hjalti@mdvelar.is  |  www.mdvelar.is
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Lappland og Finnmörk 
Sumarið 2015

Það er í dágóða stund sem ég 
hugsa um veslings fólkið, sem 
hlaut þessi örlög að enda líf sitt 

á báli og þá kannski búið að limlesta 
með píningu og þá ekki fundið eins 
mikið fyrir brennandi kvölunum. Það 
setur að manni kuldahroll, er ég fálma 
eftir bíllyklunum í vasa mínum. Missi 
þá auðvitað í mölina og hristist svo 
enn meira við að setjast undir stýri. 
„Úff “, ótti og skelfing og best að halda 
áfram, því á morgun er ætlunin að ná 
til Karasjok í Noregi. Keyra yfir landa-
mærin við Polmak, upp með Tana-ánni 
þessu mikla fljóti og áfram Finnlands-
megin til Karigasniemi og síðustu 20 
km til Karasjok, sem er á hásléttunni 
Finnmarksvidda og er 300-500 m. y. 
s. og samsvarar til 1/5 af flatarmáli 
Íslands. 

Kominn vel áleiðis inn í Finnland 
og fylgist með körlunum að veiðum. 
Sé svo að tveir rígfullorðnir menn eru 
við ána annar á malareyri og fylgist 
með hinum. Þetta sé ég í sjónaukanum, 
sem ævinlega er í bílnum. Sá sem er 
með stöngina er kominn með vænan 
lax á og hinn er að mjaka sér nær 
veiðimanninum. Ég furða mig á því 

hvursu hægfara þeir eru, allt eins og 
í“slow motion“ og sá sem er með laxinn 
ætlar ekki að hafa sig í land. Það eru 
flúðir, talsverður straumur og grýttur 
botninn. Mér er ekkert farið að lítast 
á þetta - laxinn stekkur og stekkur og 
gamli tekur allan þann tíma sem til er 
að koma sér í land. Svo er hann loksins 
kominn í land og mér sýnist laxinn 
vera farinn sína leið, en nei. . . hann 
er enn á og einhvern veginn dröslar 
hann laxinum á land og þá fyrst verð 
ég hissa, því þeir eru hinir rólegustu og 
gera ekki neitt - standa bara með gott 
bil á milli sín og laxinn liggur magn-
þrota þarna á milli þeirra. Ég segi við 
sjálfan mig; “Þeir eru blindfullir báðir 
tveir“! Og bæti svo við; “Flottir og hér 
veiddi Kekkonen forseti oft og kom 
líka heim og veiddi - datt í ána og for-
kjölaðist. . . kannski líka verið búinn að 
fá sér í aðra tána“. Jæja, það var gott að 
þetta fór vel og ekki hefði ég geta gert 
neitt svona langt frá og ekki með neinn 
búnað til björgunar. 

Rétt að koma í bílinn er ég rek augun 
í skilti með sérkennilegri áletrunni; 
“KUNINKAANKIVI“. Kivi, segi ég við 
sjálfan mig - þetta verð ég að athuga 

nánar. Hlýtur að vera eitthvað merki-
legt. Já, heljar miklar trétröppur. Jak-
obsstíginn. . . en hann er til himna en 
ekki niður á við. Kannski ég ætti að 
taka með mér krít svo ég rati til baka? 
Er niður að ánni kemur verður þetta 
fallalega skjaldarmerki á vegi mínum. 
Jamm, hér hefur einhver konungur-
inn verið á skemmtisiglingu og merkt 
- ekki verið nóg að pissa eins og dýrin 
í skóginum. En AF fangamark? Jú, 
Finnar hafa lengi verið undir yfir-
ráðum annarra. Annað hvort undir 
rússnesktum keisara eða verið hans 
hertogadæmi og svo náttúrlega mjög 
lengi undir sænskum kóngi. Oftast 
verið farið illa með þessa þjóð en 
fólkið hefur spjarað sig og getum við 
lært mikið af þeim - en það er önnur 
saga. Eftir nokkur heilabrot held ég að 
Adolf Fredrik svíakonungur hafi komið 
hér að heimsækja þegna sína. 

Nú kem ég að Utsjoki í Finnlandi og 
nenni ekki að fylgja Tenojoki lengur, 
heldur beygi í S-austur eftir E75 í átt að 
Inari-vatni til Kaamanen og þaðan ætla 
ég eftir vegi 92 til Karasjok, þar mesti 
kuldi hefur mælst í Noregi -51,4° 1. jan-
úar 1986. Og til gamans þá kalla Norð-
menn bæinn stundum“Kuldesjokk“. 

Á vegi E75 er nokkuð af hreindýrum 
sem samar eiga og eins og fyrr bera þau 
sig illa í flugnamergðinni sem sígur 
blóð úr þeim eins og enginn væri 
morgundagurinn. Ein fluga er slæm en 
hún verpir eggi í húð dýrsins og skríður 
svo lirfan undir skinn og er þar, þar til 
hún púpar sig og getur þessi skratti orði 
á stærð við fingurbjörg. Annars er hér 
sannkölluð paradís stangveiðimanna 
en ég reyni ekkert við svoleiðis, því 
það eru svo miklar varúðarráðstafanir 
gagnvart stangveiði vegna sníkjudýrs 
sem ásækir laxfiska. Hér eru vötn og 
ár hreinar hvað þetta varðar og eru því 
veiðimenn beðnir að virða reglur og 
fara ekki með stangir og veiðilínur á 
milli vatnasvæða. 

Nú ber okkur næst niður í Kielajoki 
á vegi 92, þar sem vegagerðarverk-
stjóri með kunnuglegt nafn verður 

á vegi mínum. Er ég geng svo niður 
að ánni sem ber sama nafn, verður á 
vegi mínum ráðskonan í vegavinnu-
flokknum - mjög illúðleg á svip og 
tilbúin í hin mestu óhæfuverk að ég 
held. Það breytist hins vegar þegar hún 
bendir yfir öxl sína og segir að mér sé 
velkomið að fá mér svitabað í sauna-
-kofanum. Ég þigg það að sjálfsögðu 
en það fylgir ekki sögunni, hvort hún 
eða einhver önnur kom með mér á 
bekkinn. 

Er fljótlega kominn til Karasjok og 
stoppa stutt. Hitti samt mann með stórt 
og splunkunýtt hjólhýsi. Hann segist 
vera frá Vadsø og þá spyr ég hann hvort 
hann þekki Vidar Niska? Það hafi veri 
strákgutti sem kom reglulega um borð 
til okkar í Vadsø og spilaði Olsen-Oslen 
við okkur og hann hafi verið feikna 
fær í að svindla. Þá sagði mér sögu af 
Vidari, sem bíður næsta þáttar.

Helgi Sigfússon 

Tana-brúin við skipagurra er allmikið mannvirki. Ef ökutæki er yfir 10 tonn, 
þá verður að vera 100 m á milli þeirra á brúnni og mesta leyfilega hæð 4.0 m.

Eftir að hafa skoðað og farið yfir Tana-brúna er snúið við til landamæranna. Hér hafa nokkrir hreintarfar valið að 
hvíla sig á mývarginum. Í bagrunni norski árbakkinn.

Tana, sem nú heitir Tenojoki er mikil og góð laxveiðiá og veiðar stundaðar 
jafnt frá landi og í bátum. Hér má sjá hve langur bátur finnsku laxakarlanna 
er lítill á þessu fljóti.

skilti sem vakti forvitni mína og "kivi", þekki ég bara sem ávöxt. En hér vex 
bara birki eins og heima.

Heljar miklar tröppur og beint niður 
í ána, vóó...

og upp aftur alveg eins og Jakobs-
stiginn til himna.
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Ein fallegusta brúin sem ég sá í ferðinni er yfir Tenojoki frá Utsjoki í Finnlandi yfir til roavvegieddi í Noregi, sem 
manni finnst nú vera finnskt nafn.

Á nokkrum stöðum eru þessi skilti sem biðja veiðimenn að virða hina hreina 
náttúru og fara ekki á milli veiðisvæða með óhreinsuð veiðitæki. 

Hvítur hreintarfur, sem reynir að þrauka í flugnamergðinni.

svo er ekki annað í stöðunni en að spretta úr spori og hrista af sér óværuna.  
Birki og aftur birki, enda langt fyrir norðan heimskautsbaug. Greina má hve hreindýrin halda skóginum í góðri grisjun 
og bíta einnig neðstu greinar.

sérstakt minnismerki um harðgerðan vegavinnuverkstjóra í Kielajoki, Lapp-
landi.

ráðskonan ógurlega í vegavinnuflokknum reyndist eins og aðrir samar hin 
besta og bauð til alvöru baðstofu. Farið að hlýna og fegurðin er mikil á Finnmarksvidda, sem bíður morgundagsins og svo áfram yfir sléttuna og til alta.
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Alþýðusamband Íslands á 100 ára afmæli í ár! Austurland óskar til hamingju!

Saga verkalýðshreyfingarinnar
Alþýðusamband Íslands var stofnað árið 1916 í þeim tilgangi að auðvelda 
baráttu verkamanna fyrir bættum kjörum. Með samstilltu átaki hefur 
félagsmönnum ASÍ tekist að hafa mikil áhrif, ekki aðeins á eigin kjör og 
réttindi, heldur á samfélagið í heild. Samhliða kjarabaráttu líðandi stundar 
hefur alla tíð verið lögð áhersla á að byggja upp fyrir næstu kynslóðir og 
horfa til framtíðar. 

Fyrstu íslensku verkalýðsfélögin urðu 
til á tímum mikilla breytinga í atvinnu-
lífi þjóðarinnar. Á skömmum tíma var 
Ísland að breytast úr bændasamfélagi 
í nútíma þjóðfélag, fólk streymdi úr 
sveitunum á mölina og fjölmenn stétt 
verkamanna varð til. Stórstígar fram-
farir urðu í sjávarútvegi með tilkomu 
þilskipa og síðar togara; sjávarútvegur-
inn var að taka við af kvikfjárræktinni 
sem helsti atvinnuvegur þjóðarinnar. 

Þörfin fyrir félagsskap verka-
manna jókst stöðugt. Um hana ritaði 
skáldið Einar Benediktsson í blaðið 
Dagsbrún þann 31. október 1896. 
„Ef verkamennirnir færu að halda 
saman, mundu auðmennirnir vanda 
sig betur og græða það á dugnaði og 
fyrirhyggju, sem þeir vinna nú á ódýr-
leik allra starfsmanna við framleiðslu 

og iðnað. Og því fyrr sem félagsskapur 
verkamanna byrjar, því fyrr kemst hinn 
starfandi, arðberandi kraftur í þjóðinni 
til þeirra valda, sem honum ber með 
réttu, jafnt hér eins og annars staðar 
í heimi.“

Fyrstu verkalýðsfélögin urðu til um 
þetta leyti. Til dæmis var Verkamanna-
félagið Dagsbrún stofnað árið 1906. 

Eftir að verkafólkið fór að standa 
saman um kröfurnar í skipulögðum 
fjöldasamtökum var ekki lengur hægt 
að hunsa vilja þess. Framfarirnar 
urðu örar og staða almennings styrkt-
ist. Menn sáu að bætt kjör voru beint 
framhald af samstöðu og markvissri 
baráttu. Um leið skildu menn að því 
stærri og samstilltari sem hópurinn 
yrði, því meiri áhrif gæti hann haft. 

Á árum fyrri heimsstyrjaldarinnar 

jókst dýrtíðin og auður færðist á fárra 
manna hendur, örbirgðin fór vaxandi. 
Krafan um víðtækt samstarf verkalýðs-
félaganna varð æ háværari. 

Á Dagsbrúnarfundi þann 28. 
október 1915 bar Ottó N. Þorláksson 
upp svohljóðandi tillögu: “Fundurinn 
óskar eftir, að samband komist á milli 
Dagsbrúnarfélagsins, Hásetafélagsins, 
Verkakvennafélagsins, Prentarafélags-
ins og Bókbindarafélagsins, og kýs 2 
menn til að koma þeim í framkvæmd 
í samráði við væntanlegar nefndir úr 
ofangreindum félögum. ”

Þann 12. mars 1916 var stofnfundur 
Alþýðusambands Íslands haldinn í 
Báruhúsinu í Reykjavík. 

Fundarmenn voru 20 og komu frá 
sjö félögum, en Verkamannafélagið 
Hlíf í Hafnarfirði og Hásetafélag 
Hafnarfjarðar höfðu bæst í hópinn. 
Meðlimir hinna sjö félaga voru um 
1500, þar af um fjórðungurinn konur 
og munaði þar mest um þátttöku 
verkakvennafélagsins Framsóknar og 
kvennanna í Hlíf. 

Á stofnþinginu var Ottó N. Þor-

láksson kosinn forseti sambandsins, 
varaforseti varð Ólafur Friðriksson og 
Jón Baldvinsson ritari. Gegndu þeir 
þessum embættum þar til haldið var 
fyrsta reglulega þing ASÍ síðar sama 
ár. Þá tók Jón Baldvinsson við sem for-
seti og Jónas Jónsson frá Hriflu tók við 
embætti ritara. 

Í fyrstu lögum ASÍ stóð meðal 
annars þetta: 
1. Tilgangur sambandsins er að koma 

á samstarfi meðal íslenskra alþýðu-
manna, sem reist er á grundvelli 
jafnaðarstefnunnar og miði að því 
að efla og bæta hag alþýðu andlega 
og líkamlega. 

2. Rétt til að ganga í Alþýðusambandið 
hafa öll íslenzk verkalýðsfélög, er 
vilja hlíta stefnuskrá sambands-
ins, en félög þau, er hafa atvinnu-
rekendur innan sinna vébanda, ná 
ekki inngöngu í sambandið nema á 
sambandsþingi og að minnsta 2/3 af 
fulltrúum félaganna séu því hlynntir. 
En sambandsstjórnin getur a. ö. l. 
tekið inn í sambandið hvert það félag, 
sem á skilyrðislausan rétt á inngöngu 
samkvæmt lögum þessum, en þó skal 
það síðar borið undir álit sambands-
þings. 
Stjórnmál í upphafi aldarinnar sner-

ust nær alfarið um sjálfstæðisbarátt-
una. ASÍ lagði hins vegar áherslu á 
að almenning í landinu varðaði um 
fleira en stjórnmálasambandið við 
Dani. Það þyrfti fyrst og fremst að taka 
til hendinni heima fyrir. Verkafólkið 
var með öllu réttindalaust, vinnutími 
þess var óralangur, það hafði engar 
tryggingar og fékk sitt lága kaup oft 
ekki greitt nema í vöruúttektum. 

Stéttabaráttan var pólitísk og til að ná 
sem mestum árangri þótti nauðsynlegt 
að sambandið væri um leið stjórnmála-
flokkur. Þannig voru ASÍ og Alþýðu-
flokkurinn árum saman undir einni 
stjórn og innan Alþýðusambandsins 
voru jafnt verkalýðsfélög sem pólitísk 
jafnaðarmannafélög. 

Árið 1940 var lögum ASÍ breytt og 
flokkurinn skilinn frá til að mynda 
breiða samstöðu vinnandi manna 
hvar í flokki sem þeir stæðu. Öll al-
þýðuflokksfélög gengu úr ASÍ sem varð 
eingöngu verkalýðssamband. Gengu 
þá fjölmörg verkalýðsfélög til liðs við 
sambandið og á næsta sambandsþingi 
árið 1942 var allt íslenskt verkafólk 
sameinað í stærstu heildarsamtökum 
sem mynduð höfðu verið á íslenskum 
vinnumarkaði. 

Pólitískum afskiptum ASÍ var þó 
ekki lokið. Árið 1955 hóf ASÍ baráttu 
fyrir því að sameina vinstri öflin og 
mynda ríkisstjórn sem styddist við 
verkalýðssamtökin. Miðstjórn ASÍ 
samþykkti einróma að Alþýðusam-

bandið beitti sér fyrir“. . . að koma á 
fót kosningasamtökum allra þeirra 
vinstri manna, sem saman vilja standa 
á grundvelli stefnuyfirlýsingar Alþýðu-
sambandsins. ” Samþykktinni var fylgt 
eftir með stofnun alþýðubandalagsins 
4. apríl 1956. Tilgangurinn var“. . . að 
tryggja verkalýðnum það marga full-
trúa á Alþingi að stjórnarvöldin verði 
að stjórna í samræmi við hagsmuni 
alþýðunnar. ” 

Fjölmörg þeirra réttinda sem 
vinnandi fólki þykja sjálfsögð í dag 
þurfti mikla baráttu og oft fórnir til 
að fá samþykkt. Það á við um samn-
ingsrétt, uppsagnarfrest, fæðingarorlof, 
vinnuvernd, orlofsrétt og margt fleira. 

Uppbygging velferðarkerfisins hefur 
verið stórt verkefni sem ASÍ hefur 
tekið mikinn þátt í. Fyrstu lögin um 
almannatryggingar voru sett 1936 eftir 
margra ára þref á þingi. Andstæðingar 
verkamanna héldu því meira að segja 
fram í fullri alvöru að almennileg 
samfélagsþjónusta myndi ýta undir 
veikindi og leti. 

Með almannatryggingunum var 
viðurkennt að allir í samfélaginu bæru 
ábyrgð á að framfleyta þeim sem ekki 
höfðu tök á því sjálfir. Til dæmis fólki 
sem lenti í slysi, veiktist eða missti 
vinnuna. Með endurskoðun á lög-
unum um almannatryggingar 1946 
var félagslegt öryggi sett í öndvegi og 
bótarétturinn rýmkaður. 

Réttinn til orlofs fékk íslenskt verka-
fólk 1943, eftir að frumvarp þess efnis 
hafði legið fyrir Alþingi árum saman. 
Hið nýstofnaða blað ASÍ, Vinnan, 
nefndi árangurinn“. . . réttarbót, sem 
telja verður stórsigur í hagsmunabar-
áttu íslenzks verkalýðs. ” 

ASÍ lagði strax áherslu á að fólk gæti 
nýtt orlof sitt sem best og liður í því 
var bygging orlofshúsa víðs vegar um 
landið. Þau fyrstu risu í Ölfusborgum 
1962, en landssvæðið við Hveragerði 
fékk Alþýðusambandið að gjöf frá for-
sætisráðherra. 

Í kjarasamningi ASÍ og VSÍ 1969 
var kveðið á um að stofnaðir skyldu 
lífeyrissjóðir á félagslegum grundvelli 
fyrir alla launamenn innan Alþýðu-
sambandsins. Þá hafði verið rætt um 
almenna lífeyrissjóði á Alþingi frá 
1957. Nýr samningur var gerður um 
sjóðina 1995 þar sem grunnstoðirnar 
þrjár voru áréttaðar; samtrygging, 
skylduaðild og sjóðssöfnun. 

Konur voru fjórðungur stofnfélaga 
í ASÍ og þær höfðu sitt að segja. Jafn-
rétti kynjanna varð eitt af stóru mark-
miðunum í starfinu. Í upphafi gekk 
baráttan út á það að sérstakir kvenna-
taxtar yrðu afnumdir. Síðar átti ASÍ 
stóran þátt í því að knýja í gegn sam-
 ▶▶▶
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Verkamaðurinn 
Hann var eins og hver annar verkamaður,
í vinnufötum og slitnum skóm.
Hann var aldrei hryggur og aldrei glaður
og átti ekki nokkurn helgidóm.
Hann vann á eyrinni alla daga,
þegar einhverja vinnu var hægt að fá,
en konan sat heima að stoppa og staga 
og stugga krökkunum til og frá.
 
Svo varð það eitt sinn þann óra tíma,
að enga vinnu var hægt að fá.
Hver dagur varð harðsótt og hatrömm glíma
við hungurvofuna, til og frá.
Þá ólgaði hatrið sem öldur á sænum,
og auðvaldsins harðstjórum reistu þeir níð.
Og loksins kom að því þeir börðust í bænum,
um brauð handa sveltandi verkalýð.
 
Þann dag var hans ævi á enda runnin
og enginn veit meira um það.
Með brotinn hausinn og blóð um munninn,
og brjóst hans var sært á einum stað.
Hans fall var hljótt eins og fórn í leynum,
í fylkinguna sást hvergi skarð.
Að stríðinu búnu, á börum einum,
þeir báru hans lík upp í kirkjugarð.
 
Og hann var eins og hver annar verkamaður,
í vinnufötum og slitnum skóm.
Hann var aldrei hryggur og aldrei glaður
og átti ekki nokkurn helgidóm.
Engin frægðarsól eða sigurbogi
er samantengdur við minning hans.
En þeir segja, að rauðir logar logi
á leiði hins fátæka verkamanns. 

Höfundur texta: Steinn Steinarr 
Höfundur lags: Bergþóra Árnadóttir

þykkt Alþingis á alþjóðasamþykktum 
umlaunajafnrétti árið 1957 þannig að 
Ísland varð fyrst Norðurlandanna til 
að binda jafnrétti í lög. 

Lög um verkamannabústaði voru 
sett 1929 og voru fyrstu íbúðirnar til-
búnar um mitt ár 1932. Verkamenn 
greiddu 15% af kostnaðarverði og 
eignuðust síðan íbúðina smátt og 
smátt á 42 árum með því að greiða 
húsaleigu sem var lægri en leiga á al-
mennum markaði. Þegar breski herinn 
fór skildi hann eftir sig fjöldann allan 
af bröggum og þeir urðu að barn-
mörgum hverfum þar sem fátækt fólk 
bjó við slæman kost. Félagsmenn í ASÍ 
sammæltust um að slá af kaupkröfum 
sínum og setja þess í stað úrbætur í 

húsnæðismálum á oddinn. Um miðjan 
sjöunda áratuginn fékkst samþykkt að 
byggt yrði upp nýtt hverfi, Breiðholtið 
og um leið fóru hjallarnir og hreysin 
að hverfa. 

Verkalýðshreyfingin hefur löngum 
barist fyrir því að fá hinn óheyrilega 
langa vinnudag verkafólks styttan. 
Árið 1910 var fyrst gerð tilraun til að 
lögbinda 10 tíma vinnudag en ekkert 
þokaðist fyrr en þingmenn ASÍ tóku 
umræður um hvíldartíma sjómanna 
upp á Alþingi. 1920 heyrist í fyrsta 
sinn krafan um 8 stunda vinnudag 
hérlendis, hjá prenturum. Eftir hörð 
átök á vinnumarkaði 1942 fékkst 8 
stunda vinnudagur inn í samninga, 
vinnuvikan var því komin niður í 48 

stundir. 1972 var 40 stunda vinnuvika 
loks lögfest. Í kjarasamningum árið 
2000 lögðu mörg félög áherslu á að 
stytta enn frekar vinnuvikuna. 

Meðlimir hinna sjö félaga sem stóðu 
að stofnun ASÍ voru um 1500, þar af 
um fjórðungurinn konur og munaði 
þar mest um þátttöku verkakvenna-
félagsins Framsóknar og kvennanna í 
Hlíf. Árið 1930 voru félög ASÍ orðin 
36; 28 almenn verkalýðsfélög, 2 iðnfé-
lög og 6 jafnaðarmannafélög. Félagar 
voru að nálgast 6.000. Á hálfrar aldar 
afmæli sambandsins, 1966, voru með-
limir ASÍ orðnir 35.000 í 150 félögum. 
30 árum síðar, eða 1996, voru félagar 
að nálgast 70 þúsund í 236 félögum. 
Síðan þá hefur mikið gerst í skipulags-
málum innan ASÍ. Félög hafa verið 
að sameinast á sama tíma og félags-
mönnum hefur fjölgað. Í dag eru þeir 
yfir 75 þúsund í tæplega 100 félögum 
og deildum. Hátt í helmingurinn er 
konur en kynjaskipt félög eru á hröðu 
undanhaldi. Aðildarfélögin raða sér 
svo í sex landssambönd. 

Þótt þjóðfélagið sé gjörbreytt hafa 
markmið Alþýðusambandsins ekkert 
breyst frá fyrsta fundinum í Báruhús-
inu. Enn í dag eru þau einfaldlega að 
efla og bæta hag alþýðunnar. Starf ASÍ 
er ekki lengur flokkspólitískt en óhætt 
er að segja að sambandið hafi mikil 
áhrif innan stjórnkerfisins. ASÍ á full-
trúa sem gæta hagsmuna launafólks í 
ýmsum starfshópum á vegum stjórn-
valda og umsagnar hreyfingarinnar er 
oftast leitað þegar undirbúin eru laga-
frumvörp sem varða hag almennings. 
Hitt er svo annað mál hversu mikið til-
lit er tekið til athugasemda launafólks. 
Það veltur á því hversu dygga talsmenn 
það á meðal stjórnvalda. 

Friðrik verkamaður. Mynd: Aðalsteinn Jónsson.
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Blessaður hundurinn er orðinn afskap-
legs latur og á til að hafa uppi valheyrn.  
Það er þegar hundur heyrir það sem 
hann vill heyra en ekki það sem ein-
hverjir leiðindapúkar vilja bulla með í 
einhverjum pirringi sem honum er illa 
við. Hann orti og snedi mér hugskeyti 
þar sem hann lá í leti sinni á stofugólfinu: 

Óskaplega er það gott
að eiga í sínu fleti
dag og eiga draumaglott
og dag í himins leti.  

En hann var  líka búinn að borða 
súkkulaði.

ELVIS YRKIR

Allra meina bót
Samkvæmt venju, leit ég á leik-

hús um daginn, Allrameina bót 
eft þá bræður Jón Múla og Jónas 

Árnasyni. Auðvitað hefð verið hægt 
að finna að mörgu, svo sem því hvað 

þetta er gamall farsi sem kannski á ekk-
ert hlutverk í leiklistarflórunni og það 
angraði mig aðeins að sjá gítarleikar-
ann sitja á sviðinunu stundum eins og 
bara rétt svo til skrauts en aftur á móti 

þegar hann byrjaði að spila, þá fattaði 
ég hvað var meint með þessari nærveru 
hans á sviðinu. Leikararnir stóðu sig af 
minni takmörkuðu þekkingu af stakri 
prýði. Sumir léku sjálfa sig og það með 
prýði, en sá sem að mínu viti bar uppi 
sýninguna var hann Andri Þór Ómars-
sons sem fór á kostum með því að gera 

grínað f ötlun sinni og annarra á ein-
hvern vingjarnlegan hátt. Stefán Bogi 
sveinsson átti stjörnuleik í fyndndi og 
töffaraskap, Einar Rafn Haraldsson 
gerði mikið grín að sjálfum sér og allt í 
allt var þetta skemmtileg sýning. Ég veit 
hvað ég skrifa stundum um leikhús og 
sumt var ekki að mínu viti í fullkomnu 
lagi en allt í allt var þetta dúndrandi 
skemmtileg sýning, haganlega uppfærð 
á köflum þar sem gamlir brandarar 
þeirra bræðra Jónasar og Jóns Múla 
voru á margan hátt settir í samhengi 
við nútímann. Allt í allt, góð sýning! 
Austurland þakkar fyrir sig. 
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Við leggjum metnað okkar í að bjóða
aðeins fyrsta flokks búnað og þjónustu

Yanmar vélar eru góður valkostur
þegar kemur að nýsmíði eða endurnýjun
á vélbúnaði í skipum og bátum.
 

Eyðslugrannar og hagkvæmar í rekstri.

Freyja Kristjánsdótttir, tónlistarstjóri
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Hvað er eCO bubble?
leysir upp þvottaduft undir þrýstingi og myndar kvoðu, 

svo duftið leysist upp á um það bil 15 mín, í stað 30-40 ella.

ecobubble þvottavélar
Við seljum eingöngu 

með kolalausum mótor

með 10 ára ábyrgð
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