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Nýr miði
Prófaðu!

2. júní 2016
9. TÖLUBLAÐ 5. ÁRGANGUR

Opnanir og atvinnu- 
líf á Seyðisfirði

SAMFÉLAGSLEG 
ÁBYRGÐ 
LOÐNUVINNSLUNNAR

Coup 
d'etat! 

Sigurður Ólafsson eldri var sjómaður og 
útgerðarmaður snemma á síðustu öld. 

Sigurður hafði þann sið að deila með bæjar-
búum á Höfn öllum þeim afla sem veiddist 

í fyrsta túr ársins, svo sem hver vildi eða 
þurfti. Sigurður eldri siglir nú um hin eilífu 
höf en Sigurður Ólafsson skipstjóri siglir 
stoltur á skipinu sem nefnt var langafa hans 

til heiðurs. Humarvertíð stendur nú yfir 
og sjómannadagur er í nánd. Austurland 
óskar sjómönnum og fjölskyldum þeirra 
heilla og hamingju á hátíðisdegi. 

Gleðilegan sjómannadag



2   2. júní 2016

Lómur BA til sölu
Góður bátur til að stunda sjóstangaveiði – kerra fylgir þannig að 
hægt er flytja bátinn á milli staða. Búinn að vera geymdur inni á 
vetrurnar, er eins og nýr. Öll helstu tæki s.s. GPS, dýptarmælir, AIS, 
útvarp plús 4ja manna björgunarbátur. Byggður 2007, skráður 
6,32m langur skemmtibátur og er með VW Marine 100Ha vél.  
Haffærnisskírteini fyrir 2016 til staðar, farsvið strandsigling.

Frekari upplýsingar veitir Heimir í síma 660 3364

Náttúran angar og fossarnir dynja í eyrum þegar sumarið hefur innreið 
sína með allri sinni sælukennd. Hjörtun slá örar, hvort sem það er ung-
lingur sem sloppin er úr skólavistinni eða sjómaður með gils í hendi. 

Nú sjá Austfirðingar í hyllingum sælustundir í hvarfi frá daglegu amstri, en þó, 
þar sem vinnusemin er í hávegum höfð hér um slóðir, er langt í frá að menn og 
konur slái slöku við. Það er verkljóst fram eftir nóttu og einhvernveginn hægt 
að koma öllu í verk, í það minnsta í huganum.

Sumum verkefnum tökum við fagnandi og þannig er 
því farið með undirritaðan að það er heilmikil áskorun 
sem ég mæti af auðmýkt, að taka við þessu ágæta riti sem 
ratar inn á hvert heimili hér á hinu víðfeðma Austurlandi. 
Það má vera lesandanum ljóst að ekkert er fullkomið, 
hvað þá í fyrstu tilraun og mikilvægt, ef fólki á vel að 
líka, að margar hendur komi að blaði sem skal höfða til 
fjölbreytts hóps. Mín sýn á hvernig blað ég vil sjá er skýr 
en það verður ekki nema rík samvinna eigi sér stað og 
gott samband verði á milli ritstjórans og þeirra sem afrakstursins njóta.

Nú hefur útlitinu verið breytt og nýir efnisþættir líta dagsins ljós. Ég tók mér 
það bessaleyfi að skýra aðeins frá hugsuninni á bak við breytinguna í bakþanka 
blaðsins en ráð er fyrir gert að þar hljómi raddir Austfirðinga í framtíðinni. Eins 
tel ég nauðsynlegt að eitthvert andlegt fóður sé í blaðinu og hvet ég þá sem eru 
þannig þenkjandi að hafa samband við mig beint. Í blaðinu verða fastir þættir 
sem von stendur til að færi okkur nær hvoru öðru og náttúrunni. 

Fjallað verður um græn skref, gönguleiðir og listaverkin sem við erum stolt af 
að prýði húsakynni okkar. Einnig verður athygli dregin að atvinnulífi, mannlífi 
og menningu. Matarrýni blaðsins fellur lesendum vonandi í geð og hvetur aust-
firðinga til að njóta þess besta sem fjórðungurinn hefur að bjóða í mat og drykk. 
Saga og samhengi er mannfólkinu mikilvægt til að skilja stöðu sína og geta sett 
sig í spor annarra. Hvert blað verður því þematengt og leitast er við að varpa ljósi 
á ólík sjónarmið og mismunandi snertifleti umfjöllunarefnisins hverju sinni.

Í þessu fyrsta riti tengjum við að nokkru við sjómannadaginn, en stéttin og 
störf hennar standa undirrituðum nærri, enda var ég síðast á sjó fyrir rétt rúmum 
tveimur árum. Að þessu ritstjórastarfi kem ég þó af kontórnum hjá Ríkisútvarpinu 
og hef vonandi fengið nokkra innsýn í mannlíf og menningu Austurlands í þeim 
skóla. En betur má ef duga skal. Því óska ég þess að þeir sem vilja láta sig efnistök 
blaðsins varða verði óhræddir við að láta sig þau varða.Saman getum við skapað 
skemmtilegt blað sem verður kærkomið á hverju heimili. Við viljum öll leggja til 
samfélagsins og treysta þau gildi sem okkur eru kær. Því vil ég vísa til þess sem 
vel er gert og beini kastljósi fjölmiðilsins hverju sinni að því sem vekur og hvetur. 
Í þessu fyrsta tölublaði koðum við nýsköpun og atvinnulíf á Seyðisfirði auk þess 
sem við fáum innsýn í eitt sérstæðasta sjávarútvegsfyrirtæki fjórðungsins, sem 
að mestu leyti er í almennri eigu Fáskrúðsfirðinga. Styr hefur staðið um ákveðna 
þætti starfsemi Loðnuvinnslunnar í fjölmiðlum nýverið en nauðsynlegt er að 
muna að þar er um fjöregg heils bæjarfélags að ræða sem óvægið er að dæma 
úr leik í almennri umræðu, án þess að skoða í víðara samhengi.

Það er nefnilega skapandi ferli að skoða málin, ræða málin og bæta það sem 
miður hefur farið, sérstaklega þegar kemur að mannlegum samskiptum.

Eins og við dæmum verðum við dæmd og dómharkan leysir sjaldnast vandann. 
Góðar stundir! Arnaldur Máni Finnsson

Vatnaskil og iðandi undiralda
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Minning 
sjómanna 
heiðruð
Dagskrá sjómanna-
dagsins 5. júní 
verður með svipuðu 
sniði og síðustu ár á 
Vopnafirði. 

Klukkan 11.00 hefst sigling 
björgunarbátsins Svein-
björns Sveinssonar og 

smábátanna frá smábátahöfninni. 
Björgunarsveitin Vopni og félagar 
standa fyrir gleði og sprelli í anda 
dagsins að siglingunni lokinni. 
Klukkan 14.00 fer fram stutt helgi-
stund við minnisvarðann þar sem 
blómsveigur er lagður til heiðurs 
drukknuðum sjómönnum. Eins og 
víðast hvar í sjávarbyggðum tekur 
síðan við Hátíðarkaffi Slysavarnar-
félagsins í Miklagarði kl. 14.30. 
Með heimsókninni styðja gestir 
við starfsemi Slysavarnarfélagsins 
og björgunarsveitarinnar Vopna. 

Hafdís kemur heim 
á sjómannadaginn!
Björgunarsveitin Geisli á Fá-

skrúðsfirði heldur upp á 50 
ára afmæli sveitarinnar á 

sunnudag og mun af því tilefni nýr 
björgunarbátur koma til heimahafnar 
á sjómannadaginn. Hafdís er íslensk 
nýsmíði bátasmiðjunnar Rafnar ehf í 
Kópavogi og verður á meðal tæknileg-
ustu björgunarbáta sem íslenski björg-
unarsveitaflotinn mun bjóða uppá. 
Aðeins landhelgisgæslan og Hjálpar-
sveit skáta í Kópavogi hafa yfir bát 
með hinu einstaka skrokklagi Össurar 
Kristinssonar uppfinningamanns að 
ráða en Hafdís er svokallaður særým-
isbátur. Þeir eru einstaklega mjúkir í 
sjó og álagið á áhöfnina er mun minna 
en í hefðbundnum bátum. Einnig er 
stýrishúsið upphitað og hægt að flytja 
og annast sjúklinga í liggjandi stöðu 
þar, en aðeins björgunarskip Lands-
bjargar og björgunarbáturinn Þór 
í Vestmannaeyjum hafa getað það 
hingað til.

Bylting fyrir sveitina
Hafdísin er lokaður og sjálfréttandi 
björgunarbátur og því er um algera 
byltingu fyrir björgunarsveitina Geisla 
að ræða. Félagar sveitarinnar hafa 

tekið þátt í hönnunarferlinu og bát-
urinn því sniðinn að þörfum hennar. 
Hann er búinn öllum fullkomnustu 
siglingatækjum auk hitamyndavélar 
sem auðveldar leit í slæmu skyggni. Í 
Hafdísinni er Sidescan hátíðni dýpt-
armælir sem teiknar nákvæma mynd 
af botninum, sjálfstýring sem getur 
stýrt bátnum sjálfvirkt í leitarferla auk 
fullkomins fjarskiptabúnaðar.

Í áhöfn bátsins verða 3 til 4 björg-
unarmenn og er báturinn hannaður 
með það að leiðarljósi að uppstilling 

í stýrishúsinu geti verið mismunandi 
eftir því hvaða verkefnum er verið 
að sinna. Öll sæti og bekkir eru því á 
hraðfestingum svo hægt er með auð-
veldum hætti að færa þau til eftir því 
hvort um leitar- björgunarverkefni eða 
sjúkraflutning verður að ræða. 

Geislafólk á Fáskrúðsfirði vill koma 
á framfæri þakklæti til allra þeirra sem 
styrktu þetta stóra verkefni og getur 
stolt haldið því fram að á Fáskrúðsfirði 
sé einn best búni björgunarbátur í eigu 
björgunarsveitar á landinu.



Auglýsing um 
utankjörfundaratkvæðagreiðslu 

vegna forsetakosninga 2016 
Utankjörfundaratkvæðagreiðsla í umdæmi Sýslumannsins á Austurlandi vegna forsetakosninga 
hinn 25. júní nk. hófst 2. maí sl. og fer fram á skrifstofum Sýslumannsins á Austurlandi, sem hér 
segir:

• Seyðisfjörður, Bjólfsgötu 7, frá kl.09:00 til kl.15:00.
• Egilsstaðir, Lyngási 15, frá kl.09:00 til kl.12:00 og frá kl.13:00 til kl.15:00.
• Eskifjörður, Strandgötu 52, frá kl.09:00 til kl.15:00.
• Vopnafjörður, Lónabraut 2, frá kl. 10:00 til kl.13:00

Á öðrum stöðum fer utankjörfundaratkvæðagreiðsla fram sem hér segir, fram að kjördegi:
• Borgarfjörður: Hreppstofu, á opnunartíma og skv. samkomulagi við kjörstjóra. 
• Breiðdalshreppur: Selnesi 25, 760 Breiðdalsvík á opnunartíma frá og með 6. júní. 
• Djúpivogur: Bakka 1, 765 Djúpavogi á opnunartíma frá og með 6. júní.
• Norðfjörður: Bókasafn Norðfjarðar, Skólavegi 9, 740 Neskaupstað á almennum opnunartíma 

safnsins frá og með 6. júní á mánudögum, þriðjudögum, miðvikudögum og fimmtudögum.
• Fáskrúðsfjörður: Bókasafn Fáskrúðsfjarðar í Skólamiðstöðinni, Hlíðargötu 56, 750 Fáskrúðs-

firði á almennum opnunartíma safnsins frá og með 8. júní á miðvikudögum og föstudögum.
• Fljótsdalshérað: Bókasafn að Laufskógum 1, 700 Egilsstöðum alla virka daga frá kl. 15:00 til 

19:00 frá 6. júní.

Kjósanda, sem ekki getur sótt kjörfund á kjördegi vegna sjúkdóms, fötlunar eða barnsburðar, er 
heimilt að greiða atkvæði í heimahúsi nema hann eigi kost á að greiða atkvæði á stofnun skv. 
2. mgr 58. gr. l. nr. 24/2000.  Ósk um að greiða atkvæði í heimahúsi skal vera skrifleg og studd 
vottorði lögráða manns um hagi kjósandans og hafa borist hlutaðeigandi kjörstjóra eigi síðar en 
kl.16 fjórum dögum fyrir kjördag.  Utankjörfundaratkvæðagreiðsla á sjúkrastofnunum mun fara 
fram í samráði við forstöðumenn þeirra þegar henta þykir og verður ekki auglýst frekar, nema 
innan stofnananna.

Kosningavefur innanríkisráðuneytisins, www.kosning.is , hefur nú verið opnaður og er þar að 
finna margvíslegar upplýsingar varðandi forsetakosningarnar. 

Sýslumaðurinn á Austurlandi
18. maí 2016
Lárus Bjarnason
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Gleðilega 
sjómanna- 
dagshelgi
Sjómannadeginum er ætlað að efla 
samhug sjómanna, kynna þjóðinni 
starf þeirra og minnast þeirra sem 
farist hafa á sjó. Þá eru heiðursmerki 
jafnan veitt sjómönnum fyrir ýmis 
konar afrek á sjómannadeginum. 
Löng hefð er fyrir veglegri sjómanna-
dagsdagskrá í Neskaupstað og á Eski-
firði og stendur hátíðardagskráin 
dagana 2. til 5. júní. Boðið er upp 
á kvennahlaup, sundlaugarpartý, 
dorgveiðikeppni, hoppukastala, hóp-
siglingar, sjósund, unglingaball, bíla-
sýningu, myndlistarsýningu og sjó-
mannadagsböll svo eitthvað sé nefnt 
en nánari upplýsingar er að finna á 
fjardabyggd.is Í Svörtum fötum leika 
fyrir dansi á föstudeginum í Egils-
búð en Eyþór Ingi ásamt hljómsveit 
á laugardeginum. Á Eskifirði heldur Dj 
Doddi Mix uppi fjörinu á kaffihúsinu 
á föstudeginum en á laugardeginum 
sér hljómsveit Friðriks Ómars ásamt 
gestum um fjörið í Valhöll.

Sumaropnanir 
og sjómanna-
dagur
Þann 1.júní hófst rekstur flestra 
þeirra fyrirtækja í ferðaþjónustu 
sem voru ekki enn komnir af stað á 
þessari sumarvertíð. Eins tóku sum-
aropnunartímar gildi í sundlaugum 
allra sveitarfélaga sem hafa yfir þeim 
lúxus að ráða. Sjómannadagurinn 
er haldinn hátíðlegur með ýmsum 
hætti en þó eiga öll sveitarfélög 
það sameiginlegt að sjómanna-
dagsmessa fer fram og á flestum 
stöðum bjóða Björgunarsveitirnar 
uppá sjómannadagskaffi. Austurland 
hvetur lesendur til að sýna sig og sjá 
aðra á þessum hátíðisdegi, hvort sem 
skroppið er til messu eða kaffisam-
sætis með samferðafólkinu.

Skólahaldi 
lokið í grunn-
skólunum á 
Austurlandi
Í flestum bæjarfélögum á Austur-
landi er einhver dagamunur gerður 
í tilefni af sjómannadeginum og hafa 
er það skemmtilegur siður að út-
skrifa grunnskólanemendur þessa 
helgina. Útskrift úr Djúpavogsskóla 
er tengd Sjómannadeginum og fer 
fram þann 4.júní í Djúpavogs-
kirkju. Skólahaldi verður lokið í 
öllum grunnskólum á Austurlandi 
á morgun, föstudaginn 3.júní. Aust-
urland óskar grunnskólanemendum 
gleðilegs sumars og til hamingju 
með áfangann!

Pétur Behrens 
opnar sýninguna 
Langhús
Laugardaginn 4. júní verður opnuð 
sýningin Langhús í gallerí Klaustri á 
Skriðuklaustri. Á henni sýnir lista-
maðurinn Pétur Behrens myndir af 
torfhúsum sem standa enn í dag á 
bænum Langhúsum í Fljótsdal og eru 
sum hver í notkun. Pétur hefur síðasta 
árið dregið upp myndir af húsunum 
til að fanga andblæ fortíðar. Sýningin 
í gallerí Klaustri verður opnuð kl. 14 
á laugardaginn en hún stendur til 5. 
júlí. Opið er alla daga á Skriðuklaustri 
kl. 10 - 18.

SMÁFRÉTTIRÞrjár nýjar útgerðir á miðunum 

Kl. 13 laugardaginn 4. júní opna Our 
Favorite Things, Seyðisfjörður Tours 
og Ryð en opnanirnar renna saman 
við afmælishátíð Gullabúsins sem er 
3 ára sama dag. Þetta verður eitt alls-
herjarteiti sem Austfirðingum öllum 
er boðið til. Teitið er að einhverju leyti 
staðgengill sjómannadagshátíðarhalda 
sem hafa lagst af á Seyðisfirði í seinni 
tíð, að sögn, í gamni og alvöru. 

Kl. 17 er síðan opnun á sumarsýn-
ingu Skaftfells – The Assembly of the 
Hyperboreans þar sem tónlistarkonan 
og myndlistarmaðurinn dj. flugvél og 
geimskip kemur fram. 

Ryð – opnun á laugardag  
kl. 13: Austurvegur 51
Hugmyndin kviknaði uppúr því að 

þau höfðu keypt húsið að Austurvegi 
51, Gíslahús sem áður var í eigu Sig-
urjóns Sighvatssonar. Þau vildu finna 
húsinu nýtt og áhugavert hlutverk. Þau 
eru að vinna að því að gera upp efri 
hæð hússins en á jarðhæðinni verður 
Ryð staðsett. Hún verður heimilisleg 
verslun þar sem eigendurnir munu 
standa vaktina og bjóða gestum inn-
sýn í líf sitt í bland, kaffi verður á 
boðstólnum og persónuleg þjónusta 
aðalsmerki verslunarinnar. Hluti af því 
er að bjóða seyðfirsku handverksfólki 
sem ekki treystir sér til að selja sínar 
vörur, hafa ekki til þess tíma eða finna 
sig ekki í hlutverki sölumannsins, til 
þess að hafa vettvang fyrir vörur í um-
boðssölu. Ullarpeysur og annað klass-
ískt íslenskt handverk verður þannig 
merkt framleiðsluaðila þar sem saga 
prjónakonunnar kemur einnig fram. 
Nikolas hefur búið á Seyðisfirði síðast-
liðin tíu ár en Lilja er borin og barn-
fæddur Fljótsdælingur. 

Nikolas Grabar mun hafa til sölu 
myndir sínar sem hann hefur tekið. 
Hann hefur mikið fengist við nær-
myndir af mosa og skófum en lands-
lagsmyndir eru hans sérfag. Nokkuð 
úrval af norðurljósamyndum verða 
til sölu en þær eru sérlega vinsælar 
hjá ferðamönnum. Lilja Kjerúlf mun 

hafa yfirsjón með versluninni Ryð og 
verður þar á boðstólnum ýmis gjafa-
vara. Seyðfirskt handverk verður þar í 
umboðssölu og samstarf við gullsmið-
inn Ólaf Stefánsson. Vörur hans eru 
byggðar upp á slípuðu íslensku fjöru-
grjóti. Línan sem verður til sölu heitir í 
höfuðið á drottningu austfirskra fjalla, 
Snæfelli. Einkennisorð línunnar eru 
Created by eruption, Shaped by time. 

Our Favorite Things -  
Norðurgata 6
Sesselja Jónasardóttir var áður með 
fataverslunina Kasettu á Laugarveg-
inum í Reykjavík og seldi reykvískum 
hippsterum vintage-föt og hönnun í 
bland. Í versluninni Our favorite things 
taka þær Diljá Jónsdóttir til hendinni 
og verða þar til sölu merki eins og AS, 
Sóley og fleiri. Þær hefur lengi langað 
að opna verslun með vörur sem þær fíla 

sjálfar, en þær eru báðar klæðskerar að 
mennt og reka saumastofu meðfram 
búðarrekstrinum. Opnunarhátíð Our 
Favorite Things og Ryð renna saman 
við þriggja ára afmæli Gullabúsins 
(staðsett handan götunnar á móti OFT) 
og hefst gleðin kl. 13. 

Á Seyðisfirði verða starfræktar 5-6 
verslanir með hönnunarvörur og 
handverk. Auk þeirra sem nefndar 
eru að ofan má nefna ELOUAC, þar 
sem Philippe Clause selur handverk, 
trefla og slár. 

Á Handverksmarkaðnum við Aust-
urveg er að finna heimagert handverk 
og á Borgarhóli er að finna minjavöru, 
arts and crafts. Gullabúið hefur flutt 
í nýtt húsnæði en er að hefja fjórða 
sumarið sitt.

Ekki náðist í forsvarsfólk þriðju 
verslunarinnar sem opnar þennan 
sama dag áður en Austurland fór í 
prentun

Lýst er eftir  
Metúsalem Sigfússyni!
Þegar húsið á Austurvegi 51 var tekið 
í gegn kom eitt og annað áhugavert 
í ljós, Héraðsbúi nokkur hefur ritað 
nafn sitt á eina spýtuna en engin þekkir 
söguna af því hvernig spýtan komst 
þangað og varð hluti af veggnum eða 
hvort Metúsalem tengdist húsinu með 
einhverjum hætti. Eigendur Ryðs vilja 
endilega fá upplýsingar um hvað gæti 
verið þarna að baki en munu að sjálf-
sögðu halda uppá þessa flottu eigin-
handarskrift Metúsalems. Þeir sem 
koma með sögur fá sérstök verðlaun!

Sumarsýning Skaftfells opnar laugardaginn 4. júní. 

Goðsagnir handan Norðanvindsins
Það má velta því fyrir sér hverjir 

íbúar Hyperbóreu eru, hins 
goðsagnakennda lands sem 

gríska skáldið Pindar lýsti á sínum 
tíma; ímynd hins fullkomna lands 
þar sem dagsbirtu naut ávallt við. Ef 
til vill göngum við inn í sumarið sem 
íbúar slíks Sumarlands, þar sem fyrir-
myndir voru til að þessum ímyndaða 
stað skáldsins. Og hvernig sem við 
ímyndum okkur þá finnum við seint 
til okkar eins og íbúar hins ímyndaða 
staðar, sem náðu þúsund ára aldri í 
algerri hamingju. En við eigum ef 
til vill öll okkar stundir þar sem hið 
eilífa í okkur talar, finnur rödd sína 
og hljóm. Listamennirnir sem taka 
þátt í sumarsýningu Skaftfells að 
þessu sinni koma úr ýmsum áttum 
og eru jafnt heimsþekktir, sem og 
goðsagnakenndir Seyðfirðingar. Þau 
hafa fundið sína rödd og sameinast 
í samkundu Hánorðursins, Hyper-
bóreu skáldsins. Kveikjuna að tilurð 
samkundunnar má finna í texta 
þýska heimspekingsins Nietzsche. 

Við erum Hyperbórearnir! 
Í bók sinni Antichristi (1859) 
reit heimspekingurinn Friedrich 
Nietzsche eftirfarandi klausu – „Við 
erum Hyperbórearnir, við þekkjum 
það vel hversu afskekktur staður 
okkar er. Hvorki um láð né lög ratar 
þú leiðina til Hyperbóreanna: Jafn-
vel skáldið Pindar vissi minnst, á 
sínum tíma. Handan Norðursins, 
handan ísanna, handan dauðans 
– líf vort, hamingja vor.“ Að sögn 

sýningarstjórans Gavins Morrison 
er það ætlunin að með sýningunni 
og viðburðadagskrá sem henni fylgir 
muni listamenn tengja við norðrið 
með sínum einstæða hætti. Þeir vinni 

með það hvernig sögur skolast til 
og umbreytast við hverja endurfrá-
sögn. Staðir og goðsagnir verði til við 
krossgötur þar sem munnmælahefðin 
mæti gjörningum í samtímanum. Á 
meðal þátttakenda eru þrír listamenn 
sem hafa verið fulltrúar Íslands á Fen-
eyjar-tvíæringnum. 

Á opnuninni á laugardaginn kl. 
17 mun eldflaugasérfræðingurinn 
dj. flugvél og Geimskip koma fram 
en samhliða sýningunni er við-
burðadagskrá. Þann 12. júlí mun 
Ásta Fanney Sigurðardóttir og 
Styrmir Örn Guðmundsson flytja 
röð gjörninga víðsvegar um bæinn, 

sýnd verður kvikmynd eftir Luke 
Fowler og Nora Joung mun flytja 
gjörning í ágúst. Einnig í ágúst mun 
raddskúlptúrinn Ævintýri frá 1997 
eftir Magnús Pálsson verða fluttur. 
Magnús fæddist árið 1929 á Eskifirði 
og er einn áhrifamesti listamaður 
sem Ísland hefur alið. Magnús hefur 
starfað ötullega að listiðkun í sex ára-
tugi og ávallt á mörkum myndlistar, 
tónlistar og leiklistar. Sýningin er 
opin daglega frá 12-18, miðviku-
daga kl. 12-20. Hægt er að panta 
leiðsögn fyrir hópa. Sýningarstjóri 
er Gavin Morrison, ásamt Ráðhildi 
Ingadóttur. 

Sýnendur eru: 
Ásta Fanney Sigurðardóttir (IS)
Frásagnasafnið, að frumkvæði 
Christoph Büchel (CH)
dj. flugvél og geimskip (IS) 
(Steinunn Eldflaug Harðardóttir)
Helgi Örn Pétursson (IS) 
Jesper Fabricius (DK)
Luke Fowler (UK)
Magnús Pálsson (IS)
Nora Joung (NO)
Ragnar Kjartansson (IS)
Styrmir Örn Guðmundsson (IS)

dj. flugvél og geimskip (Steinunn Eldflaug Harðardóttir)

Magnús Pálsson.
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Utanborðsmótorar

N‡tt model Terhi 445 
Nánari upplýsingar veita sölumenn okkar

Skrúfur á  
flestar gerðir 
utanborðsmótora 
til á lager.

Verkstæði okkar
hefur á að skipa 
sérhæfum starfsmönnum 
til viðgerða og 
viðhalds á Mercruiser 
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kr. 1.999.900,- með fylgihlutum og 

byggingarnefndar teiknisetti.
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volundarhus.is
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Vel valið fyrir húsið þitt
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34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,9m² -án gólfs
kr. 269.900,- án fylgihluta

kr. 309.900,- m/fylgihlutum

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

28 mm bjálki / Einföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²

kr. 269.900,- án fylgihluta

kr. 299.900,- m/fylgihlutum

TILBOÐ - GARÐHÚS 4,4m²
kr. 169.900,- án fylgihluta

kr. 199.900,- m/fylgihlutum

34 mm bjálki / Einföld nótun

50% afsláttur 
af flutningi á 

GARÐHÚSUM og 
GESTAHÚSUM 

á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Sjá fleiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is
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Samspil 
fjölbreytts 
atvinnulífs gerir 
gæfumuninn
- Seyðisfjörður

Seyðisfjörður iðar af lífi á sum-
ardögum og ánægjulegt að 
fylgjast með bæjarbragnum 

hvort sem Norræna er þar við höfn 
eða ekki. Hamingjusamir ferðalangar 
ganga þar um og njóta útsýnisins og 
þjónustunnar, en einn af meginkostum 
ferðamannastaðarins Seyðisfjarðar er 
að þar er fjölbreytni í atvinnulífinu. 
Frystihús við höfnina, skip og smá-
bátar, iðnaður og verslanir, auk fallega 
varðveittra húsa við lónið. Margir hafa 
af því áhyggjur að ferðaþjónustan 
geti ekki þrifist allan ársins hring 
en traffíkin á Seyðisfirði virðist slík 
að þeim sem hafa af henni fullt starf 
fjölgar ört. Umreiknuð heilsárs störf 
stærsta ferðaþjónustuaðilans á svæðinu 
eru 32 ársverk. Talið er að á vertíðinni 
sjálfri komi um 150 manns að störfum 
í ferðaþjónustunni. En stoðir atvinnu-
lífsins eru fleiri og mikil uppbygging 
hefur orðið hjá Gullbergi, dótturfélags 
Síldarvinnslunnar í Neskaupstað, síðan 
rekstur þess var styrktur með aðkomu 
nágrannanna á Norðfirði. Allt í allt má 
telja að störfin tengd sjávarútvegnum 
á Seyðisfirði séu yfir 60 þegar mest er 
hjá Gullbergi og eru þar af eru 10-15 
sjómenn í áhöfn skipsins. Að auki gera 
nokkrir aðilar út frá Seyðisfirði á minni 
bátum. 

Fréttir hafa verið fluttar af því að 
allstaðar á Austurlandi fækki íbúum 
jafnt og þétt en tvö sveitarfélög hafa 
staðið í stað eða bætt nokkuð við sig. 
Annað þeirra er Seyðisfjörður en hitt 
er Djúpivogur. Ljóst er að atvinnutæki-
færi eru fjölbreytt á Seyðisfirði og fá þar 
færri störf en vilja. Í bænum er rekinn 
listaskóli auk grunnskóla og leikskóla 
og myndlistarmiðstöð Austurlands er 
þar staðsett. Rekstur Lungaskólans 
hefur verið lyftistöng fyrir þjónustu 
veitingastaða, sem geta nú haft opið á 
kvöldin og í hádeginu árið um kring 
í samhengi við þjónustu við skólann. 
Margt leggst saman. 

440 manns að störfum!
Samkvæmt opinberum tölum eru í 
kringum 450 manns á aldrinum 18-

67 ára og 98% atvinnuþáttaka hjá 
þeim sem greiða útsvar í bænum. Það 
er áhugavert að skoða með óvísinda-
legum hætti þá tölfræði sem má varpa 
upp í kringum þessar tölur. Gera má 
ráð fyrir að um 20% bæjarbúa starfi 
hjá opinberum aðilum ef heilsugæslu-
stöðin og dvalarheimilið er talið með. 
20 manns starfa hjá Alcoa eða tæp 5% 
heildarinnar og nærri 15% við sjávar-
útveginn. Ef iðnaðarmenn af ýmsu tagi 
eru teknir saman eru þeir í kringum 25 
og fleiri þegar miklar framkvæmdir 
eru í gangi. Verslun og þjónusta hefur 
vaxið þrátt fyrir samdrátt í klassískum 
rekstri, til að mynda banka og pósthúss. 

„Rekstur gististaða og veitingastaða 
leiðir ekki síður af sér afleidd störf 
heldur en sjávarútvegur eða iðnaður,“ 
segir Jónína Brá Árnadóttir ferða-
málafulltrúi Seyðisfjarðarkaupstaðar. 
„En það er gríðarlega mikilvægt að 
hafa fjölbreytnina hér í atvinnulífinu, 
enda byggir maður ekki ferðaþjón-
ustu upp á samfélagi sem snýst bara 
um ferðaþjónustu. Þá sér fólk ekkert 
annað en aðra túrista,“ segir Jónína. 
Hún segir jafnframt að það sé mikil-
vægt að hafa fjölbreytta ferðaþjónustu 

í góðu samspili við náttúruna, eins og 
þær hugmyndir sem sannreynt sig 
hjá ferðaþjónustunni í Skálanesi sem 
hefur notið mikillar athygli. Hluti af 
náttúrulegri mynd Seyðisfjarðar sé líka 
kúabú og tvö sauðfjárbú sem eru rekin 
í firðinum. Allt vinni þetta saman. „Það 
er til marks um vöxtinn í þjónustunni 
við innlenda sem erlenda ferðamenn 
að þrjár verslanir opna núna á laugar-
degi sjómannadagshelgarinnar, og 
hver þeirra annarri áhugaverðari. Elsta 
sérvörubúðin okkar heldur líka upp á 
þriggja ára afmæli sitt um leið og óhætt 
að bjóða alla Austfirðinga velkomna að 
sækja okkur heim. Hér verða mikil há-
tíðahöld og opnun myndlistarsýningar 
seinni partinn í þokkabót!“ segir Jónína 
Brá ferðamálafulltrúi. 

Ferðaþjónustan eins  
og stórt frystihús!
Segja má að á Seyðisfirði sé þróun 
ferðaþjónustu orðin einna mest enda 
er bærinn útvörður Austurlands í 

skipasamgöngum til Evrópu. Margir 
smærri aðilar hafa séð sér færi í að 
fara í hlutastörf eða koma upp rekstri 
sem geri Seyðisfjörð að aðlaðandi 
áfangastað. Gert er ráð fyrir að um 150 
manns komi með einum eða öðrum 
hætti að ferðaþjónustu á Seyðisfirði 
yfir sumartímann. 

Það vekur einnig athygli að stærsti 
einstaki aðilinn, Hótel Aldan, er með 
margþætta útgerð í sínum rekstri. Hót-
elið sjálft er rekið í þremur mismun-
andi húsum og en einnig eru reknir 
þrír veitingastaðir, tveir þeirra í mót-
tökuhúsinu að Norðurgötu 2, rauða 
húsinu sem tekur á móti gestum þegar 
keyrt er inní bæinn. Tengdir aðilar 
reka síðan gistiheimilið Hafölduna 
sem hefur tvær starfstöðvar, meðal 
annars í byggingu Gamla spítalans 
við hlið Sjúkrahússins á Seyðisfirði. 
Starfsmenn á vegum Öldunnar eru í 
dag 55 talsins og því starfsemi sem 
jafnast á við hin ágætustu frystihús í 
öðrum bæjarfélögum!

Skemmtiferðaskipin koma 
þar sem afþreying er í boði
Mikið er um stuttar ferðir í boði á 
Seyðisfirði hjá einkaaðilum og sjálf-
stætt starfandi leiðsögufólk starfar 
fyrir Tanna Travel í tengslum við 
komur skemmtiferðaskipa, sem í 
sumar verða 32 talsins. Aftur á móti 
er líka mikið af fólki sem kemur á eigin 
vegum, á bílum eða byrjar ferðalag sitt 
um Ísland og endar þar, í tengslum við 
ferðir Norrænu. Á laugardaginn tekur 
formlega til starfa fyrirtæki sem býður 
upp á ferðir á hverjum degi, kvölds og 
morgna, óháð fyrirvara um skráningu 
eða fjölda þátttakenda. Seyðisfjörður 
Tours er staðsett á Norðurgötu 6, í and-
dyri Seyðisfjarðar, vinstra megin við 
veitingastaðina Nordic og Norð-Austur 
í móttökuhúsi Hótel Öldunnar. Diljá 
Jónsdóttir, annar stofnandi og eigandi 
telur að einn af hverjum tíu sem gista 
á Seyðisfirði hafi áhuga á að fara í ein-
hverskonar stutta ferð þá daga sem fólk 
dvelur þar. Staðreyndin er sú að 10% 
ferðamanna í þessum 680 manna bæ 
gera 30-40 einstaklinga á dag sem vilji 
stutta praktíska afþreyingu. 

320 gistirými í 680 manna bæ
Nánast öll gistirými eru fullnýtt í 
bænum sumarmánuðina júní til ágúst 
en maí og september eru líka orðnir 
ágætis mánuðir. Diljá segir mjög lítið 
framboð á ferðum og afþreyingu fyrir 
þá sem hafa ekki pantað slíkt eða gert 
ráð fyrir því fyrirfram og Seyðisfjörður 
Tours sé ætlað að mæta þeim hópi. „Í 
bænum eru 320 gistirými auk tjald-
svæðisins og þessi fjöldi þarf að geta 
gengið að einhverju svona dag frá degi. 
Það er allavega ljóst að fyrirspurninar 
á Hótelinu og ásóknin í kayak-ferðir 
Hlyns Oddssonar og þau fáu hjól sem 
hann hefur verið með, býður uppá að 
við setjum þetta af stað fullar bjartsýni.“ 

Fastar ferðir alla daga
Ólafía María Gísladóttir leiðsögumaður 
var nýbúin að fá sér ferðaskipuleggj-
andaleyfi en hún er borin og barn-
fæddur Seyðfirðingur sem vildi sér-
hæfa sig í leiðsögn um Seyðisfjörð. Þær 
stöllur slógu því saman í Seyðisfjörður 
Tours, walks, hikes & bikes. Þær munu 
bjóða uppá margskonar ferðir á föstum 
tímum alla daga, bæði gönguferð um 
bæinn sem og hjólaferðir út að Vestdals-
eyri. Einnig verður hægt að leigja hjól til 
að ferðast á eigin vegum eða panta sér-
ferðir. Þær stöllur taka að sér skipulagn-
ingu allra tegunda af ferðum og hyggja 
á samstarf við aðra aðila á svæðinu ef til 
þess kemur að eftirspurnin verði mikil 
hjá þeim. Óla Mæja, eins og flestir 
þekkja hana, er spennt fyrir sumrinu og 
býður Ausfirðinga velkomna í kynnistúr 
á opnunardaginn 4. júní. 

Yfir 60 störf tengd sjávarútvegi á Seyðisfirði
„Helsta breytingin frá aðkomu okkar að Gullbergi fellst í 
aukinni vinnslu, en áður var ekki verið að vinna alla daga 
vikunnar. ,“ segir Gunnþór Ingvason forstjóri Síldarvinnsl-
unnar. Í Gullbergi, dótturfyrirtæki Síldarvinnslunnar í 
Neskaupstað, starfa um 50 manns og hefur reksturinn 
styrkst mjög með aðkomu Síldarvinnslunnar. Síldar-
vinnslan rekur einnig bræðslu á Seyðisfirði þar sem 15 
manns starfa á vertíðum. Stefnt er að því að frystihús félags-
ins verði tekið í gegn utanhúss í sumar að sögn Gunnþórs. 
„Fólk vill tortryggja sjávarútvegsfyrirtækin og býst kannski 
við hinu versta þegar útgerð með skipi og kvóta eru keypt 
á einum stað. Starfsfólk félagsins hefur staðið sig vel og 
höfum við verið að sjá aukningu í framleiðslu félagsins. En 
það breytir ekki því að við erum að sjá stórar breytingar 
á rekstraforsendum í ár frá síðasta ári, lækkandi verð og 
sterkari króna koma við svona litla einingu.“

Áhöfn Gullbergs er eins og margar áhafnir samsett af 
heimamönnum og mönnum sem hafa lögheimili annars-

staðar en nokkrir Seyðfirðingar eru í eigin útgerð á smærri 
bátum á sumrin. Fleiri heilsársstörf eru í tengd greininni 
með ýmissi þjónustu og nokkur umsvif eru við flutninga 
ferskra sjávarafurða á evrópska markaði með Norrænu í 
hverri viku. 

ATVINNULÍF
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ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um auknar 
hvalveiðar til styrktar íslensku atvinnulífi, enda stuðla sjálf-

bærar hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar.
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Ögurvík býður sjómönnum, 
starfsmönnum sínum, sem og 

öllum landsmönnum, 

gleðilegt ár.

Halm 3" og 6" 62PT 485PT 534

Miðás hf. Miðási 9

700 Egilsstaðir

sími: 470 1600

fax:  471 1074
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Strandgötu 1 Neskaupstað Sími:4700 800 Fax:4700 801

Neskaupstaður / Fjáskrúðsfjörður / Akureyri  / Ísafjörður

HUGVIT Í VERKI

VHE firmamerki

Þessi útgáfa er ætluð til merkinga, skiltagerðar o.fl.
Litir:  Pantone 432 (100%) og Pantone 151 (100%)

Seyðisfjarðar-
kaupstaður

Fjarðabyggð



Mótaðu þína framtíð á Bifröst
Kynntu þér spennandi, framsækið námsframboð og kennsluhætti Háskólans á Bifröst í 
einstöku námsumhverfi. Við bjóðum upp á hentugar íbúðir á hagstæðri leigu, leikskóla og 
góðar samgöngur við nálægan grunnskóla. Verslun, kaffihús og veitingastaður á staðnum 
ásamt líkamsrækt og persónulegri nánd við samnemendur og starfsmenn skólans.

Allt grunnnám á Bifröst er einnig kennt í fjarnámi.
Nánari upplýsingar á bifrost.is

Félagsvísindasvið
Heimspeki, hagfræði og
stjórnmálafræði - BA
Miðlun og almannatengsl - BA
Byltingafræði - BA

Viðskiptasvið
Viðskiptafræði - BS
· með áherslu á markaðssamskipti
· með áherslu á ferðaþjónustu
· með áherslu á þjónustufræði

Lögfræðisvið
Viðskiptalögfræði - BS
Viðskiptalögfræði með vinnu - BS
Lögfræði - ML

Háskólagátt
Undirbúningur fyrir háskólanám

Umsóknarfrestur er til 15.júní Mótaðu þína framtíð á Bifröst

Viðskiptafræði - BS 
• með áherslu á markaðssamskipti
• með áherslu á ferðaþjónustu
• með áherslu á þjónustufræði

Heimspeki, hagfræði og 
stjórnmálafræði - BA
Miðlun og almannatengsl - BA
Byltingafræði - BA

Viðskiptasvið Lögfræðisvið
Viðskiptalögfræði - BS 
Viðskiptalögfræði með vinnu - BS
Lögfræði - ML

Félagsvísindasvið

Háskólagátt
Undirbúningur fyrir háskólanám

- hvar sem þú ert og hvert sem þú stefnirNánari upplýsingar á bifrost.is
Allt grunnnám á Bifröst er einnig kennt í fjarnámi.

Kynntu þér spennandi, framsækið námsframboð og kennsluhætti Háskólans á Bifröst í einstöku námsumhverfi. 
Við bjóðum upp á hentugar íbúðir á hagstæðri leigu, leikskóla og góðar samgöngur við nálægan grunnskóla. Verslun, 

kaffihús og veitingastaður á staðnum ásamt líkamsrækt og persónulegri nánd við samnemendur og starfsmenn skólans.
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Í sumar kemur út bókin 101 Austurland - Tindar og toppar eftir 
Skúla M. Júlíusson. Forlagið Bókstafur á Egilsstöðum gefur bókina út. 
Vinnsla bókarinnar er nú á lokastigi og er það von aðstandenda að 
bókin komist í hillur bókabúða í júlí. Til þess þarf þó margt að ganga 
upp og söfnun er í gangi fyrir prentun bókarinnar á Karolina Fund. 
Hér er sýnishorn af leiðarlýsingu úr bókinni.
Austurland mun birta valdar gönguleiðir lesendum til fróðleiks og 
ánægju í sumar. Skúli Júlíusson hefur safnað efni, skrifað leiðarlýs-
ingar og tekið flestar myndirnar í bókinni. Hann hefur starfað sem 
fjallaleiðsögumaður á Austurlandi í sjö ár. Útgáfan er styrkt af Upp-
byggingarsjóði Austurlands.

Digritindur – 101 Gönguleið
Digritindur stendur beint á móti 
Búðum sunnan Fáskrúðsfjarðar. 
Ofan við hann er Hvalfjall eða Hvel 
en austar eru Háöxl og Miðmundar-
tindur. Aðkoman er einföld enda 
stutt frá aðalveginum að fjallinu.

Gott er að hefja gönguna skammt 
frá eyðibýlinu Sævarenda við 
sunnanverðan Fáskrúðsfjörð. Ágætt 
er að leggja bílnum við brúna yfir 
Tungudalsá og ganga til að byrja 
með ofan við ána. Síðan er best að 
hækka sig jafnt og þétt og stefna 
í vestur fyrir klettabeltin upp í 
Jökuldal. Fyrr á öldum mun jök-
ullinn hafa náð niður í Jökuldal en 
nú eru einungis smá skaflar eftir í 
dalnum. Dalurinn skiptist í efri og 
neðri Jökuldal. Þegar upp í dalinn 

er komið verður landið mun gróf-
ara en ennþá ágætlega gróið og er 
mosinn mikið áberandi. Leitað er 
leiðar upp um nokkuð gróið smágil 
og er það brattasti hluti leiðarinnar. 
Þar fyrir ofan tekur við gróf skriða 
alla leið upp á brún. Síðan er gengið 
fram á tindinn um 1 km leið en þar 
er gestabók í lítilli vörðu. Einnig 
er hægt að komast á Digratind úr 
Fleinsdal að austan en það er heldur 
brattari leið en upp úr Jökuldal.

Útsýnið af Digratindi er nokkuð 
skemmtilegt. Þorpið Búðir er flott 
að sjá yfir handan fjarðar og einnig 
Tungudalurinn í vestur. Vaðhornin 
gnæfa þar yfir og Jökultindur 
stendur hæstur upp á sléttunni í 
suðvestri. Í gegnum Ófæruskarð 
sést svo Gunnarstindur í Breiðdal.

GÖNGULEIÐIN

Erfiðleikastig 3 af 5
Mesta hæð: 803 m
Hækkun: 790 m
Gönguvegalengd: 12 km
Göngutími: 7-8 klst. (uppgöngutími 3 klst.)
Göngubyrjun: Við veg 96 skammt frá eyðibýlinu Sævarenda.
Gestabók: Er í vörðu fremst á fjallinu. N64°54.598, W014°05.439.
Leiðarmat: Fjallganga í meðallagi á fjall sem leynir á sér þegar upp er komið.

10   2. júní 2016

Evrópuverðlaunin 
fyrir minjavernd til 
Franska spítalans
Seinni hluta 19. aldar og fram 

á 20. öld var Fáskrúðsfjörður 
ein helsta bækistöð franskra 

sjómanna hér á landi og óvíða á Ís-
landi er að finna jafn miklar minjar 
tengdar þeim, meðal annars hús og 
grafreiti en í dag er hinn endurbyggði 
Franski spítali táknmynd þessarar 
sögu. Í síðustu viku tók Minjavernd 
fyrir hönd þeirra sem hafa staðið að 
uppbyggingunni við einum virtu-
stu viðurkenningum Evrópu á sviði 
minjaverndar fyrir það verkefni. Mikil 
ánægja er á Fáskrúðsfirði með safnið 
sem þar er og rekstur hótelsins gengur 
vel. Þar er veitingastaðurinn L‘abri en 
ýmis örnefni í firðinum tengjast veru 
Frakka og 14. júlí, þjóðhátíðardagur 
Frakka er fánadagur á Fáskrúðsfirði. 
Bæjarhátíðin Franskir dagar dregur 
marga að. 

Þröstur Ólafsson stjórnarformaður 
Minjaverndar segir það hafa verið 
gaman og mikinn heiður að vera 
viðstaddur þegar Þorsteinn Bergs-
son tók við verðlaunum samtakanna 
Evrópa Nostra og ESB fyrir endur- og 
uppbyggingu frönsku húsaþyrpingar-
innar á Fáskrúðsfirði ásamt safninu 
og sýningunni til minningar um þá 
tíma þegar Frakkar sóttu sem stífast 
á Íslandsmið. „Þessi viðurkenning er 
sú mest metna í álfunni á sviði minja-

verndar og þykir mjög eftirsóknara-
verð. Við megum því öll vera glöð og 
stolt af því, að við séum komin í hóp 
þeirra bestu á þessu sviði.“

Afhending viðurkenningarinnar 
fór fram í einu af elstu leikhúsum 
Madridarborgar en Evrópa Nostra eru 
samtök félaga og fyrirtækja víðsvegar 
úr Evrópu sem styðja, berjast fyrir 
eða vinna að endurgerð og endurreisn 
gamalla menningarminja - arfleifð 
ervópskra þjóða og þjóðabrota. 

Nú eru félög frá 37 löndum aðilar 
að þessum samtökum. Þá hefur ESB 
verið aðili að verðlaunaveitingunni, 
þótt Evrópa Nostra hafi tilnefnt verð-
launaverkefnin. 

Að sögn Þrastar er kastljósi beint að 
Franska spítalanum og en einnig skipti 
máli að með þessari viðurkenningu sé 
Minjavernd komin á bekk með öðrum 
félagasamtökum sem best þóttu hafa 
gert í vörslu gamalla byggingaminja 
og menningararfleifðar í Evrópu. 

Hugleiðing á 
sjómannadegi
Hér áður fyrr var trúarlíf sjómanna í miklum blóma. 

Ekki ætla ég að fullyrða að svo 
sé ekki enn, en það er með 
öðrum hætti en áður tíðkað-

ist. Rækt hins trúarlega hefur jafnt og 
þétt færst meira inn á svið einkalífsins 
en alsiða var forðum – hjá sjómönnum 
eins og öðrum. Til eru margar sögur 
af prestum sem í gamla daga lögðu á 
sig mikið erfiði til að komast að bátum 
fyrir róðra til að lýsa yfir blessun 
Drottins á fyrirtækinu, því öðrum kosti 
kom ekki til greina að fara á sjó. 

Nú er öldin önnur. Því miður. Fyrir 
presta. Engum finnst gaman að sjá eft-
irspurnina eftir þjónustu sinni skreppa 
saman. 

En skýringarnar eru þó að mínu mati 
afar ánægjulegar. 
Þegar róið var á opnum bátum var hver 
túr barátta upp á líf og dauða sem óvíst 
var að menn ættu afturkvæmt úr. Og 
þá var allur varinn góður og ekki verra 
að hafa tryggt sér velvild almættisins 
áður en lagt var af stað. 

Nú heyrir sem betur fer sögunni 
til að nánast sé litið á mannfórnir og 
dauðsföll sem eðlilegan og óhjákvæmi-
legan fylgifisk þess að sækja sjóinn. 
Árin 1964 – 2000 létust 455 íslenskir 
sjómenn við skyldustörf, ríflega tólf á 
ári. Síðan þá hefur banaslysum á sjó 
til allrar hamingju fækkað til mikilla 
muna, meðal annars fyrir tilstilli hins 
feykiöfluga Slysavarnaskóla sjómanna, 
en það breytir því ekki að mannfórn-
irnar sem sjósóknin hefur kostað 
þjóðina í gegn um tíðina eru talsvert 
meiri en flestir gera sér grein fyrir. Þótt 
ástandið hafi lagast til muna er að sjálf-
sögðu enn full ástæða til halda áfram 
að bæta og tryggja öryggi íslenskra 
sjómanna. 

Sjálfur vaknaði ég til trúar á sjónum 
veturinn 1990–1991. Lenti ég þó 
aldrei í neinum sérstökum lífsháska 
eða svaðilförum. Háskinn var samt 

alltaf til staðar eins og kvikmynda-
tónlist í bakgrunni sem maður veitir 
kannski ekki sérstaka athygli en litar 
þó stemninguna og markar sálarlífið á 
sinn hátt. Vitneskjan um að þilið eitt, 
sem ég heyrði öldurnar skella á þegar 

ég lagðist til hvílu eftir vakt á dekki, 
skildi mig að frá bráðum bana gerði 
mig með einhverjum hætti meðvitaðari 
um forgengileika sjálfs mín og dauð-
leika. Sú uppgötvun að jafnvel þar sem 
reikistjarnan okkar er fjandsamlegust 
mönnum iðar jörðin af lífi – á hafi úti 
þar sem selta sjávar og ölduhreyfingar 
einar koma í veg fyrir sjórinn sé gegn-
heill klaki – þar sem fiskur, krossfiskar, 
svampdýr eða kórallar koma upp með 
hverju járni – jók virðingu mína fyrir 
lífinu og efldi tilfinningu mína fyrir 
óendanlegu dýrmæti þess. 

Enn færa sjómenn fórnir vegna 
vinnu sinnar. Á vissan hátt fórna þeir 
enn lífi sínu. Þeir hætta lífsandanum 
í brjósti sér síður en áður tíðkaðist, 
en þess í stað lendir fórnarkostnað-
urinn á fjölskyldulífi þeirra og félags-
lífi. Vinnan kostar þá langar fjarvistir 
frá fjölskyldu og ástvinum og leggur 
þannig á samband þeirra við sína 
nánustu meira álag en margir myndu 
þola. Það þarf einstakar manneskjur 
til að langar fjarverur frá daglegu lífi 
og hversdagslegum úrlausnarefnum 
heimilisins bitni ekki verulega á nánd 
og innileika. 

Á sjómannadaginn er kannski ekki 
úr vegi að spyrja fyrir hvað þessar 
fórnir séu færðar. 

Eru þær í þágu þeirra sem færa þær 
og fjölskyldna þeirra? Eru þær í þágu 
samfélagsins sem þeir eru hluti af og ól 
þá af sér? Eða eru þær fyrst og fremst 
færðar í þágu þeirra sem engu hætta 
til nema kennitölum og fjárfestingum? 

Þetta er hið stóra úrlausnarefni 
samfélagsins á okkar tímum og ekki 
úr vegi að vekja máls á því á hátíðardegi 
íslenskra sjómanna.

Ég óska sjómönnum og fjölskyldum 
þeirra innilega til hamingju með sjó-
mannadaginn. 

Davíð Þór Jónsson.

Höfn:

Vígsluafmæli tveggja kirkna
Í tilefni af 50 ára vígsluafmæli 

hafnarkirkju og 40 ára vísluaf-
mæli Bjarnaneskirkju hafa hinir 

ýmsu viðburðir verið í gangi á þessu 
ári. Hápunkturinn var 29. maí s.l. 
þegar hátíðarmessur voru haldnar 
í báðum kirkjunum. Prestar kirkn-
anna þjónuðu til altaris en Agnes M. 
Sigurðardóttir predikaði. Veglegt af-
mæliskaffi var haldið eftir messurnar 
þar sem fyrrum sóknarprestar fluttu 
erindi. Á sama tíma var opnuð sög-

sýning í Hafnarkirkju sem ber heitið 
Hafnarkirkja í 50 ár þar sem farið er 
yfir sögu kirkjunnar frá því að hún 

var á hugmyndastigi. Sýningin sam-
anstendur af söguspjöldum, munum 
og myndasýningu. Þar var meðal 
annars að finna bæn dr. Sigurbjörns 
Einarssonar sem notuð var við vígslu 
kirkjunnar og var það líklega í eitt 
af fyrstu skiptunum sú bæn var 
notuð. Hún er allajafna notuð við 
kirkjuvígslur í dag. Einnig má sjá á 
sýningunni kirkjumerkið sem kven-
félagið Tíbrá seldi uppí byggingu 
kirkjunnar.

Stórafmæli sumarbúðanna í ár
Kirkjumiðstöð Austurlands 

heldur í ár upp á 50 ára af-
mæli sumarbúðanna á Eiðum. 

Miklar endurbætur hafa verið gerðar á 
aðstöðunni þar og hafa meðal annars 
Loðnuvinnslan, Síldarvinnslan og Eskja 
lagt hönd á plóg við að halda úti góðum 
bátakosti fyrir sumarbúðabörnin til að 
geta siglt á Eiðavatni. Ný bryggja var 
byggð upp í vor og er mikil ánægja 
með aðstæðurnar í Sumarbúðunum í 
ár. Fjórir flokkar verða keyrðir áfram í 
júní fyrir krakka á aldrinum 7-12 ára 
og eru enn nokkur pláss laus. Frábær 
staður til að læra á vatnið og kynnast 
krökkum af öllu Austurlandi. 

Að sögn Erlu Bjarkar Jónsdóttur 
sumarbúðastjóra í ár verður sérstök 
áhersla lögð á spennandi upplifun í 

ævintýraflokknum enda einnig kominn 
nýr mótor á bátinn og veðrið verður 
gott!
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Loðnu-
vinnslan 
ber ríka 
samfélags-
lega ábyrgð
Í tilefni af sjómannadeginum tökum við hús á einu sérstæðasta fisk-
vinnslufyrirtæki Austurlands, Loðnuvinnslunni á Fáskrúðsfirði sem er 
að stærstum hluta í eigu almennra félagsmanna í gegnum samvinnufélag 
heimamanna, Kaupfélag Fáskrúðsfirðinga. Stjórn félagsins er skipuð af 
heimafólki og hafa 79 manns gengið í Kaupfélagið frá árinu 2014, sem er um 
30% aukning. Félagsmenn eru um 280 en á Fáskrúðsfirði eru 230 heimili. 
130 manns starfa hjá fyrirtækinu sem er langstærsti atvinnuveitandinn í 
bænum. Á skipum félagsins eru 45 starfandi sjómenn en 8 þeirra fylgdu 
nýjasta skipi félagsins, Sandfelli, og eiga heimilisfesti í Grindavík. Nokkrar 
framkvæmdir standa yfir á vegum Loðnuvinnslunnar, m.a. bygging nýrrar 
frystigeymslu sem rúmar um 7000 tonn af afurðum og nýtt heildarkerfi 
fyrir bolfiskvinnsluna verður tekið í gagnið í september. Aflaheimildir hafa 
verið keyptar á síðustu fimm árum til að tryggja grundvöll vinnslunnar 
og er bolfiskkvótinn nú 6500 tonn. 

Það er því langt í frá að Fáskrúðs-
firðingar þurfi að óttast um grund-
völl sjávarútvegsins á staðnum, sem er 
forsenda þess að á staðnum viðhald-
ist og byggist upp kraftmikið samfé-
lag. Sem dæmi um bjarta framtíð á 
staðnum má nefna að um 59 börn eru 
á leikskólaaldri og rúmlega 87 börn í 
grunnskólanum. Loðnuvinnslan og 
Kaupfélagið úthlutaði 30 milljónum 
í styrki til samfélagslegra verkefna á 
síðasta aðalfundi sínum. 

Mikill vöxtur á síðustu árum
Heildartekjur Loðnuvinnslunnar 
voru tæpir 10 milljarðar króna á síð-
asta ári og er það nærri samanlagðar 
tekjur tveggja síðustu ára þar á undan. 
Loðnuvinnslan hefur skipað sér sess 
í hópi stærstu sjávarútvegsfyrirtækja 
landsins á fáum árum. Stærstur hluti 
vinnslunnar er í uppsjávarveiðum, 
rétt eins og hjá öðrum stórum út-
gerðum á Austurlandi. Síldarvinnslan 
í Neskaupstað, HB Grandi, Eskja og 
Skinney-Þinganes eru þar á meðal. 
Loðnuvinnslan hefur sérstöðu á meðal 
þessara fyrirtækja á margan hátt vegna 
öryggisins sem felst í eignarhaldinu 
en einnig er vinnsla tryggð í húsum 
félagsins allt árið um kring með öflugri 
bolfiskvinnslu. Flaggskip félagsins, 
Ljósafell er að vísu orðið 43 ára gamalt 
en mikið endurbyggt en það landaði 
til vinnslu 4.680 tonnum á síðasta ári 
í ýmsum tegundum. Heildartekjur 
skipsins var tæpur 1,1 milljarður króna 
og var veltuaukningin 43% á milli ára. 
Stefnt er að því að í bolfiskvinnslu fyr-
irtækisins verði unnin á bilinu 6-7000 
tonn á ári þegar nýtt fiskvinnslukerfi 
verður komið í gagnið. 

„Um þessar mundir er Valka að 
ganga frá kerfi sem verður komið 
fyrir í frystihúsinu á meðan makríl-
vertíðin stendur yfir í sumar“ segir 
Friðrik Mar Guðmundsson, fram-
kvæmdastjóri Loðnuvinnslunnar hf. 
Vegna áherslu á útflutning ferskfisk-
safurða hafa áherslurnar færst aftur 
á tækniframfarir í landvinnslunni og 
uppbyggingu hennar. 

Fullkomnasta vatns- 
skurðarkerfi landsins 
Fiskvinnslukerfið sem um ræðir er 
hannað af fyrirtækinu Völku tekur 

við forsnyrtum flökum og sker þau 
í bita, flokkar í mismunandi afurða-
leiðir, pakkar í kassa, leggur plast 
yfir, skammtar ís, merkir kassann og 
lokar honum á sjálfvirkan hátt. Nýja 
vatnskurðarvélin í þessu kerfi verður 
tvöföld og þar með sú öflugasta sem 
hefur verið hönnuð til þessa. Tæknin 
mun, að sögn Friðriks skila Loðnu-
vinnslunni aukinni skilvirkni, bættri 
nýtingu og möguleika á að mæta 
auknum kröfum markaðarins um 
beinlausar afurðir. „Með þessu kerfi 
verður bolfiskhús Loðnuvinnslunnar 
klárlega eitt hið fullkomnasta í Evrópu 
og gerir okkur kleift að auka fram-
leiðsluna til muna. Við stefnum að 
því að auka framleiðsluna nánast um 
helming, úr á að giska 25 tonnum á 
dag í um 45.“ 

Afköstin aukast um 80%  
með sama mannafla
Friðrik segir möguleika félagsins 
aukast til muna á að vera í fjölbreyttri 
framleiðslu og að kerfið auðveldi vinnu 
við margar afurðategundir samtímis 
sem sé mikilvægt við núverandi 
markaðsaðstæður. Nýja línan bjóði 
uppá þann möguleika að keyra bol-
fiskvinnsluna á mun færra starfsfólki 
í bolfiskvinnslunni og því verði hægt 
að vinna uppsjávar- og bolfiskvinnslu 
á sama tíma í vertíðunum. „Með nýja 
kerfinu sjáum við fram á að geta það 
án þess að bæta sérstaklega við fólki. 
Það hentar okkur vel þann hluta ársins 
þar sem starfsfólkið er að vinna á ver-
tíðum,“ bætir Friðrik við. Algengast er 
þá að unnið sé á 12 tíma vöktum allan 
sólarhringinn. 

Aldrei hægt að treysta á upp-
sjávarveiðarnar eingöngu
Friðrik segir í samtali við Austurland 
að meðal annars megi rekja uppgang 
og breytingar hjá fyrirtækinu til þess 
að nýtt Hoffell var keypt til fyrir-
tækisins árið 2014. Skipið ber 1.650 
tonn og var keypt frá Noregi. Friðrik 
sagði að nýja skipið hefði gjörbreytt 
möguleikum Loðnuvinnslunnar til 
veiða og vinnslu á uppsjávarfiski þar 
sem það beri mun meira en eldra 
skipið gerði og sé með góða kælingu 
fyrir aflann. Það sé einnig hraðgengara 
en eldra skipið sem skiptir máli þegar 

koma þarf hráefninu sem ferskustu 
til vinnslu. 

Nýja Hoffellinu vegnaði vel á síð-
asta ári. Það veiddi 46 þúsund tonn 
og var aflaverðmæti þess tæpur 1,5 
milljarður króna. Megnið af aflanum 
var kolmunni, eða 19 þúsund tonn, en 
fyrirtækið leigði til sín um 10 þúsund 
tonna kvóta af kolmunna á árinu. Skipið 
varð þannig þriðja aflahæsta kolmunna-
skipið árið 2015 og kom þar næst á eftir 
Jóni Kjartanssyni SU og Berki NK. Að 
auki skipti miklu máli fyrir Loðnu-
vinnsluna að 56.000 tonnum var landað 
af norskum og færeyskum skipum til 
vinnslu hjá fyrirtækinu. Friðrik segir 
þó að sveiflurnar í uppsjávarveiðunum 
séu miklar, sem dæmi loðnuvertíðin 
hafi nánast brugðist í ár, og mikilvægt 
sé að treysta rekstur fyrirtækisins enn 
frekar í bolfiskvinnslunni. 

Kvóti keyptur frá Grunda- 
firði og Grindavík
Til þess að styrkja stoðir bolfiskvinnsl-
unnar hefur Loðnuvinnslan keypt til 
sín skip og kvóta á síðustu árum og 
þannig tvöfaldað þorskkvóta fyrirtæk-
isins. Talsverð umræða varð í þeim 
samfélögum sem misstu þannig frá 
sér kvóta en samspil uppsjávarveiða 
og bolfiskvinnslu er mikilvægt til þess 
að vinnsla sé í húsum félagsins allt 
árið. Friðrik er ánægður með afkasta-
getu fyrirtækisins og hefur veiðum 

Ljósafellsins og Sandafellsins verið 
hagað þannig að sótt hefur verið fram á 
þá markaði sem ferskfisksútflutningur 
er á. 55 manns starfa í frystihúsinu en 
einnig rekur Loðnuvinnslan bræðslu, 
rafmagnsverkstæði og smiðju. Fyrir-
tækið er eitt um að salta síld í landinu 
og eru um 15.000 tunnur unnar á 
ári auk þess sem 3500 tonn af mak-
rílflökum fara til útflutnings. Stóru 
tölurnar eru þó enn að finna í fram-
leiðslu á fiskmjöli og lýsi. Einning rafm. 
verkstæði go smiðju. Af ársreikningum 
félagsins má sjá að afkomutölurnar 
hafa flestar tvöfaldast á síðustu árum 
og arðgreiðslur að sama skapi aukist. 
Eigið fé fyrirtækisins hefur tvöfaldast 
á tveimur árum og arðgreiðslur fyrir 
síðasta rekstrarár voru 20% af nafnvirði 
eigin fjár. 

Öflug skip og  
fjölbreytt vinnsla
Breyting varð á í upphafi árs þar sem 
lítill en öflugur bátur bættist í flota 
Loðnuvinnslunnar. Tilkoma Sand-
fellsins, 30 tonna línubáts í krókaafla-
markskerfinu, með um 1200 tonna 
kvóta hefur líka breytt samsetningu 
vinnslunnar þar sem mikil eftirspurn 
sé eftir ferskum afurðum af línu-
veiðunum. Sandfell landar fiski á 
Djúpavogi, Stöðvarfirði og víðar, allt 
eftir því hvar báturinn er að veiðum 
hverju sinni og er hráefninu síðan keyrt 

á Fáskrúðsfjörð. „Það er því aldrei sá 
dagur þar sem starfsmenn Loðnu-
vinnslunnar verða verkefnalausir vegna 
hráefnisskorts. Áhafnir skipanna hafa 
nóga vinnu og Ljósafellið hélt úti 290 
daga á sjó á síðasta ári,“ segir Friðrik. 
Með nýja kerfinu sem verður komið 
í gagnið í haust er hægt að þjónusta 
viðskiptasamninga á ferskum fiski 
þó vertíðir verði í gangi í uppsjávar-
vinnslunni og það auki fjölbreytnina 
og minnki álagið á starfsfólkið. 

Umræðan hefur  
skaðað fyrirtækið
Hér fyrir austan hefur sjónum verið 
beint að fyrirtækinu eftir umfjöllun um 
starfsmannamál fyrirtækisins, meðal 
annars eftir ítarlega grein í Stundinni 
sem fjallaði um aðgerðir fyrirtækisins 
sem hófust í kjölfar greinar í Austur-
frétt um óviðeigandi hegðun milli-
stjórnenda og að gamaldags karllægur 
mórall mótaði andrúmsloftið á vinnu-
staðnum. Í huga margra leit út fyrir 
að skuggi væri yfir Loðnuvinnslunni í 
kjölfar þessa en tveir sálfræðingar voru 
fengnir til að taka út réttmæti þeirra 
ásakana sem uppi voru og leiða um-
ræðu um málin í fyrirtækinu. Friðrik er 
ánægður með vinnu þessara fagmanna 
og segir niðurstöðurnar hafa leitt af sér 
ákveðin vatnaskil í Loðnuvinnslunni. 
Mjög skýrir ferlar hafi verið settir upp 
til þess að koma í veg fyrir að einelti, 
kynferðisleg áreitni og kynbundið 
áreiti og ofbeldi, væri látið óátalið í 
fyrirtækinu. Hann segir að niðurstöður 
sálfræðinganna hafi leitt til áminninga 
en það breyti því ekki að neikvæð um-
ræða hafi skaðað fyrirtækið. Mest sé 
þó um vert að fólki eigi að líða vel í 
vinnunni og stjórn fyrirtækisins líti 
mál sem þessi alvarlegum augum. Það 
sé enginn að loka augum fyrir vand-
anum en þeim sem um ræðir þó verið 
gefin kostur á að bæta ráð sitt. 

Frábært starfsfólk  
grunnurinn að velgengninni
Þeir sem þekkja til vita að bæði á sjó 
og í landi getur vinnuumhverfið verið 
erfitt en fyrirtækið hafi tvisvar sinnum 
á síðustu árum látið gera kannanir á 
líðan starfsfólks, bæði sjómönnum 
og landvinnslufólki. Friðrik segir að 
almennt hafi starfsfólk Loðnuvinnsl-
unnar verið ánægt í þeim könnunum 
sem fram fóru. „Loðnuvinnslan hefur 
yfir frábæru starfsfólki að ráða og vel-
gengni fyrirtækisins byggir á því. Það er 
algjört grundvallaratriði að við gerum 
vel við fólkið okkar eins og við gerum 
við samfélagið sem við erum hluti af. 
Hér á engum að líða illa í vinnunni,“ 
segir Friðrik Mar Guðmundsson fram-
kvæmdastjóri Loðnuvinnslunnar að 
lokum. Austurland óskar sjómönnum 
Loðnuvinnslunnar og aðstandendum 
þeirra öllum til hamingju með sjó-
mannadaginn. 



Óskum eftirfarandi aðilum  
til hamingju með nýju vélarnar sínar

Armar ehf.
Til hamingju með nýju vélina 

SX-150 48 m vinnuhæð 
stærsta vinnulyfta á landinu 

Trésmiðjan Rein ehf.
Til hamingju með nýju vélina 

Genie S65 S45

Afltak ehf.
Til  hamingju með nýju vélina 

Genie S 45

Ístak hf.
Til hamingju með Genie GS 

5390 GS 3369RT

MM Flutningar 
og Kranar ehf.

Til hamingju með nýju vélina 
Genie S 45

GENIE
A TEREX BRAND

Miðhraun 22b | 210 Garðabær 
Fax 554 3312 | heilar@heilar.is

Heimir og Lárus sf

564 1888
VINNUVÉLAUMBOÐ OG VARAHLUTIR

12   2. júní 2016

Hvað græðum við 
á því að flokka? 
Græn skref er þáttur sem Aust-

urland kynnir nú til leiks. 
Við byrjum í kynningu hjá 

Erlu Dóru Vogler á Djúpavogi. Ein 
staðreynd um endurvinnslu á Djúpa-
vogi? 

Heimili í Djúpavogshreppi geta 
skilað sinni sorptunnu inn til sveitar-
félagsins og skrifað undir yfirlýsingu 
um að flokkað verði og farið með 
bæði flokkaðan og óflokkaðan heim-
ilisúrgang á Safnstöðina. Þannig fæst 
niðurgreiðsla á sorphirðugjöldunum!

Djúpavogshreppur hefur það að 
stefnu sinni að stuðla að ábyrgri 
umhverfis- og náttúruvernd í anda 
Cittaslow. Endurnýting og sjálfbærni 
er því veigamikill þáttur fyrir samfé-
lagið sjálft, ímynd þess og fyrir það 

sem sveitarfélagið vill standa. 
Byrjað var formlega að flokka sorp 

í Djúpavogshreppi 1. júní 2009, þegar 
flokkunarstöð var tekin í notkun við 
Bræðsluna. Enginn urðunarstaður 
er í Djúpavogshreppi og með því að 
flokka er hægt að spara þær fjárhæðir 
sem fara í að keyra heimilissorp til 
urðunar annarsstaðar. Ávinningur-
inn af því að ef allir sem það geta, 
færu með sinn eigin úrgang og flokk-
aða endurvinnsluefni á Safnstöðina, 
væri gríðarlegur. Með því móti mætti 
losna við alla milliliði, tunnur og 
tækjabúnað af hálfu sveitarfélagsins 
og spara vinnu starfsmanna sveitar-
félagsins við hirðingu. Þannig væri 
hægt að nota peningana í annað og 
spara fólkinu sorphirðugjöldin!

Hugrekki  
– saga af kvíða


Það væri vissulega hægt 
að fara í gegnum 
einstakar sögur eða 

dæmi úr nýútkominni bók, 
Hugrekki eftir Hildi Eir 
Bolladóttur, til að varpa ljósi 
á innihald hennar eða áhrifa-
mátt. Í bókinni er margt 
sem varpar upp áhuga-
verðum vinklum á mannlegt 
eðli; þar er skemmtilegum 
myndum komið í orð sem 
miðla djúpum pælingum um 
margbreytileika sálarlífsins 
hjá okkur manneskjunum. 
Áður en lagst er í lesturinn 
megum við endilega skilja 
á milli hinnar opinberru 
persónu sem Hildur Eir 
er og því hvernig okkur líkar – eða 
líkar ekki – við hana sem prest eða 
fjölmiðlamanneskju. Hér stígur fram 
einlægur höfundur með erindi sem er 
ekki af verri endanum. Hildur reynir 
að leiða okkur í skilning á því hvaða 
stórfurðulegu hugmyndir hafa komist 
að í kollinum á henni, og að það sé 
eðlilegt að slíkar hugsanir geti komist 
að hjá heilbrigðum manneskjum. Það 
þarf mikið hugrekki til að afhjúpa sig 
eins og raun ber vitni í þessum texta 
sem er á mörkum sjálfsævisögu og 
sjálfshjálparbókar, auk þess að vera á 
tíðum fullur af hlýju og húmor. Hildi 
tekst að koma til dyranna í bókinni 
á mun afslappaðri máta en við erum 

vön í 
gegnum viðtöl við hana í fjölmiðlum. 
Upplifunin af lestrarferðalaginu 
verður mun innihaldsríkari og maður 
tekur reynslu Hildar inn með mun 
dýpri hætti heldur en með því að 
meðtaka vitneskju um að Hildur hafi 
hugsað svona eða upplifað hinsegin, í 
einhverjum fjölmiðlinum. Það skiptir 
í raun engu að vita hitt eða þetta um 
þessa konu, en það er mikilvægt að 
fara í þetta ferðalag með henni. Það 
getur jafnvel veitt manni betri innsýn 
í það hvernig maður sjálfur hugsar, 
og hvað beri að varast. Mæli hiklaust 
með því að njóta bókarinnar. Frábær 
umgjörð um vekjandi innihald.

Elvis hefur verið að spóka sig í sól-
inni sem glatt hefur Austfirðinga 
síðustu daga en lenti í hremmingum 
fastur inní læstum bíl á Borgarfirði 
Eystra um síðustu helgi. Vildi ekki 
betur til en svo þarna undir ægi-
fögrum Dyrfjöllunum, að hund-
greyið, eftir nokkuð gelt, áttaði sig 
á að húsfreyjan væri á brott um 
drykklanga stund.

Hvorki þýðist hún hundsins gá
né hneigist til hans siða
greyskarnsþjóð sem mest nú má
sig missa til beggja hliða
Á aðra rönd leggst Davíðs hönd
í strand byr skaut Andranum unga
af tuði kóngs fær Guðni nóg
en kellur sækja á alla með þunga

ELVIS YRKIR

Ágætu lesendur! 
Mikið hefur verið rætt um samfé-
lagslega ábyrgð fjölmiðla og lýð-
ræðisþjóðfélagið sem við lifum í. 
Það er okkar að taka þá umræðu 
saman og ykkar að láta ritstjórn-
ina vita af því hvað ykkur finnst 
eiga heima í blaðinu. Blaðið er 
opið fyrir innsendum greinum og 
uppástungum lesenda um hvaða 
efni skuli fjallað um í austfirsku 
samfélagi. Næsta blað verður 
tileinkað 17.júní og forsetakosn-
ingunum komandi. Við ræðum við 
frambjóðendurna á austfirskum 
forsendum en ykkar er að leggja í 
púkkið hugmyndir um það hvað er 
þjóðlegt, hvað er forsetalegt, hvað 
ræður úrslitum um hvert atkvæði 
ykkar stefnir. Hlakka til að heyra 
frá ykkur, austurland@pressan.is



Pedrollo 
VXC

með kút, 20 og 60 l. 

Öflugar og 
traustar   
brunndælur.

Pedrollo 
Dælur F

Vatns- og sjódælur, 
miðflóttaafls 
frá 1,5 - 18,5 kW.

Áratuga reynsla starfsmanna Vélasölunnar 
og fjölbreytt vöruúrval, gerir Vélasöluna að 
einu öflugasta þjónustufyrirtæki við iðnað 
og sjávarútveg á Íslandi.

Dugguvogi 4  · 104 Reykjavík
Sími, 520 0000 · www.velasalan.is

Pedrollo 
TOP 2

Nettar og
meðfærilegar
brunndælur. 

Pedrollo 
NGA1 PRO

Ryðfríar 
hringrásar-
dælur.

Einfasa og þriggja fasa 
240 - 400 volt

Pedrollo
Neysluvatns dælusett
-margar stærðir

Pedrollo 
CK

Olíu
dælur.

Verðlag í 
innanlandsflugi
Undanfarnar vikur og mánuði 

hefur krafan um endurskil-
greiningu á innanlandsflugi 

sem almenningssamgöngumáta orðið 
háværari á Austurlandi. Mál mál-
anna hjá mörgum Austfirðingum í 
netheimum snýst verðlag í flug-
samgöngum og hefur stór hópur á 
fésbókinni verið myndaður þar sem 
reynslusögum er deilt. Við spurðumst 
fyrir um málið hjá Austurbrú þar sem 
bent hefur verið á áhugaverða fyrir-
mynd frá frændum okkar skotum. 

Jóna Árný Þórðardóttir, fram-
kvæmdastjóri Austurbrúar hefur 
bent á aðferðafræði sem notuð er í 
Skotlandi til að jafna aðstöðumun 
á milli svæða. Afsláttaráætlunin 
ber heitið ADS og var farið af stað 
með hana árið 2006 af hálfu skoskra 
stjórnvalda og er áætlunin samþykkt 
af regluverki Evrópusambandsins. 
Markmið hennar er að gera verðlag 
flugsamgangna viðráðanlegt fyrir 
einangruð samfélög Skotlands, auka 
aðgengi íbúa þeirra að þjónustu sem 
og auka samfélagslega þátttöku með 
því að veita 50% afslátt af fargjöldum. 
Áætlunin nær til allra þeirra íbúa sem 

búa á skilgreindum áhrifasvæðum 
áætlunarinnar en ferðalög á vegum 
fyrirtækja og stofnana eru undan-
þegin. 

Framkvæmdastjóri Flugfélags Ís-
lands, Árni Gunnarsson hefur tekið 
undir það sjónarmið að áhugavert 
gæti verið að skoða lausnir sem þessa 
og að í raun liggi boltinn hjá stjórn-
völdum. Að sögn Jónu Árnýjar lítur 
þessi afsláttaráætlun Skota vel út en 
í síðustu viku var hópur á vegum 
atvinnuþróunarfélaga á landsbyggð-
inni og Byggðastofnunar á ferð í 
Skotlandi. Hópurinn fékk kynningu 
á innviðum áætlunarinnar og fjöl-
mörgum öðrum verkefnum sem 
skosk stjórnvöld standa fyrir til að 
styðja við búsetu og atvinnuþróun í 
skosku hálöndunum. 

Nú er unnið að því að afla enn 
frekari upplýsinga um skosku af-
sláttaráætlunina og standa vonir 
Jónu Árnýjar til þess að á næstu miss-
erum verði aukin áhersla á mögu-
legar útfærslur og lausnir í því mikla 
hagsmunamáli landsbyggðarinnar 
að skilgreina flugsamgöngur sem 
almenningssamgöngur.

Fullorðinsfjörið 
gekk vel í Egilsbúð
Gleym mér ei, stuttverkasýn-

ing Leikfélags Norðfjarðar, var 
haldin í fyrsta skipti fimmtu-

daginn 26. maí 2016. Sýnd voru fjögur 
stutt verk og fjórar spunasýningar. Það 
var búið að blunda í okkur lengi að 
vera með stuttverkasýningu og hafa 
hana fyrir fullorðna. „Stuttverkasýn-
ingar eru góð leið til að fá inn nýja 
meðlimi og er æfingatíminn frekar 
fjölskylduvænn. Sýning fyrir fullorðna 
var spennandi val því að þá var hægt 
að hafa bar á staðnum og mynda svona 
huggulega stemningu, „segir Þórfríðar 
Soffíu Þórarinsdóttur leiklistarsprautu 
og altmúlígmanneskju í Neskaupstað. 
Hún segir leikritin ekki hafa boðið 
upp á að vera fyrir börn því bæði vín-
drykkja og klúr atriði voru í sumum 
verkunum. „Það er þó alveg möguleiki 
að við höldum aftur stuttverkasýningu 
og þá fyrir börn og þá verða verkin 
valin samkvæmt því.“

Spunasýningin 
mæltist vel fyrir
Nokkrir einstaklingar úr stjórn leik-
félagsins tóku sig til og spunnu verk 
uppi á sviði og héldu uppi spunasýn-

ingu í anda Improv-sýninganna vin-
sælu í Reykjavík. Fjöldi gesta í sal kom 
skemmtilega á óvart og voru viðbrögðin 
við sýningunni frábær. Aðgangur var 
ókeypis og aldurstakmark 18 ára og 
kjörið tækifæri á því að gera sér glaðan 
dag og hlæja saman. Austurland fagnar 
framtakinu og vonar að Leikfélagið geri 
víðreist með verkefni af þessu tagi svo 
allir Austfirðingar fái að njóta. 

Stuttverkin í sýningunni voru: 
Hjörtun þrjú eftir Hilmi Arnarson í 
leikstjórn Þórfríðar Soffíu, Gleymska 
eftir óþekktan höfund í leikstjórn 
Bjarka Ingasonar, Hvað næst!! eftir 
Stefán H. Jóhannesson í leikstjórn 
Jóhönnu Fanneyjar Hjálmarsdóttur 
Welding og Húð og hitt eftir Pétur R. 
Pétursson í leikstjórn Brynjars Arnar 
Rúnarssonar. 

HEITASTA MÁLIÐ

Mynd: Helga Ósk Snædal Þórormsdóttir

Unnið að hættumati á flóðum í Lagarfljóti
Veðurstofan leitar eftir upp-

lýsingum um söguleg flóð í 
Lagarfljóti vegna vinnu við 

hættumat. Leitað er að öllum tiltækum 
upplýsingum um söguleg flóð í fljótinu 

og þverám þess. Veðurstofan telur afar 
mikilvægt að yfirstandandi gagnasöfnun 
byggist eins og kostur er á upplýsingum 
sem aflað var á vettvangi og af því fólki 
sem kunnugt er staðháttum. 

Allar upplýsingar eru vel þegnar 
sama á hvaða formi sem þær eru svo 
sem ljósmyndir, myndskeið, kort eða 
dagbókarfærslur um tjón. Varðandi tjón 
er einnig átt við truflun á rekstri veitu-

kerfa eða flóða í húsum sem rekja má 
til fljótsins. Upplýsingarnar innihaldi 
staðsetningu þeirra, umfang og það tjón 
sem þau ollu. 

Þeir sem hafa slíkar upplýsingar eru 

hvattir til þess að senda þær í tölvupósti 
á netfangið vatnsflodasaga@vedur.is en 
einnig má hringja í Veðurstofuna í s. 
522-6000 og biðja um Davíð Egilsson, 
sem veitir nánari upplýsingar.
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Coup d‘etat!
Tinna Guðmundsdóttir, for-

stöðumaður Skaftfells hefur 
nýjan þátt í Austurlandi sem 

miðar að því að færa myndlist Aust-
firðinga út fyrir veggi heimilanna. 

Coup d‘etat! – Valdarán! – eftir-
prentun af gamalli ljósmynd í ramma 
með gleri. Þetta er uppáhaldsmyndin 
mín, kannski því að hún er nýjasta 
myndin á heimilinu en hún hefur 
líka sérstakan sess, þar sem ég er að 
geyma hana fyrir vinkonu mína um 
óákveðinn tíma. 

Verkið er eftir Unnar Örn J. Auðar-
son (1974 -) og var sýnt í Suð-suð-
vestur gallerý í Reykjanesbæ árið 2007 
á sýningu sem hét Coup d‘Etat. Sýn-
ingin þótti hafa spádómsgildi þegar 
allt var svo farið til fjandans um ári 
seinna og valdarán fór fram á götum 
Reykjavíkurborgar. Myndin sýnir á 
mjög ógreinilegan hátt skútu í sjávar-
háska, þar sem rétt aðeins sést í efsta 
hluta fokkunnar fyrir brimi. Efsti hlut-
inn myndar samt í friðsældinni ein-
hverskonar kross sem stendur upp úr 
háskanum öllum. Myndin er upphaf-
lega úr Byggðasafni Reykjanesbæjar 
og henni fylgir engin sérstök saga af 
safnsins hálfu, svo ég viti. Unnar Örn 
vinnur mikið af sínum verkum upp úr 

svona heimildasöfnum, ljósmynda-
söfnum og starfar svona á mörkum 
fræðimennsku og myndlistar. Hann 
er einn af mínum uppáhalds lista-
mönnum. Það mótar fyrir einhverju 
ógreinilegu formi í kófinu sem 
myndast fyrir framan skipið, sumir 
sjá mannsandlit, en ég vil ekki full-
yrða neitt. Unnar Örn hefur einstakt 
lag á því að finna eitthvað á svona 
söfnum og setja í nýtt og áhugavert 

samhengi sem kemur manni á óvart. 
Ég er sjálf af sjómannaættum og tengi 
mjög persónulega við myndefnið. Við 
eigum mikið af myndlist hér á heim-
ilinu og þar kennir ýmissa grasa úr 
svona sjómannatengdum myndum. 
En þetta er uppáhaldið. 

Ég sendi Austurland næst til Bryn-
hildar Bertu Garðarsdóttir á Seyðis-
firði sem á mörg falleg verk. 

Nordic 
Restaurant

Seyðisfjörður
Verð: Þriggja rétta máltíð 8.000-11.000 á mann án drykkja

Nordic Restaurant er staðsettur á neðri hæð Hótel Öldunnar, gömlu húsi 
í hjarta Seyðisfjarðarkaupsstaðar. Um aldamótin 1900 var hótel rekið í 
húsinu en síðar voru þar bækistöðvar bankans á staðnum. Á sumarkvöldi 
er ekkert því til fyrirstöðu að leggja bílnum í dálítilli fjarlægð frá veitinga-
staðnum, rölta gegnum bæinn eða meðfram lóninu inn á Hótel Öldu og 
taka á móti máltíðinni með lungun fyllt fersku lofti. 
Eldhúsið er skipað frönsku matreiðslu-
meisturunum Dan Rivolta og Beren-
gere Oriol en auk þeirra er pâtissierinn 
og eftirréttaninjan Alexandre Ducret 
rúsína í pylsuendanum. Franskt yfir-
bragð er áberandi á diskunum en þeir 
bera einnig sterkt fingrafar norrænnar 
matargerðar og þar leika austfirsku 
hráefnin stórt hlutverk. Matreiðslu-
meistararnir frönsku hafa lagt lykkju á 
leið sína til að velja gaumgæfilega besta 
hráefnið í réttina, og heimsóttu t.d. 
Vallanes til að bragða á hinum ýmsu 
grænum blöðum sem tónuðu rétt við 
matinn. Eitt það eftirminnilegasta 
sem kom úr eldhúsi Nordic Restaur-
ant var einstaklega vel tónaður hrein-
dýratartar. Glöggt er gests augað, og 
það er gaman að sjá svo vel farið með 
austfirska hreindýrakjötið. 

Samsetning í bragði og áferð er ljúf, 
en kemur á óvart og opnar hugann 
fyrir nýrri upplifun á fjársjóðnum 
sem austfirsk hráefni eru. Meðlætið 
er spennandi en laust við tilgerð. 
Réttirnir eru þannig hannaðir að 
þeirra er best notið þegar hver biti er 
samsettur af mismunandi **aspectum 
réttarins. Hvert og eitt meðlæti er gott 
útaf fyrir sig, en töfrunum er náð þegar 
brögðin og áferðirnar tóna saman. Og 
bragðlaukarnir svara heldur betur á 
móti. 

Matseðillinn er skemmtilega sam-
settur af fáum ólíkum réttum og er 
þar t.a.m. boðið upp á vegan rétt bæði 
í forrétt og aðalrétt. Þrátt fyrir mikinn 
metnað og almennt mikil gæði voru 
réttirnir misvel tónaðir. Hægelduð 
bleikja náði ekki sömu hæðum og 
flestir réttirnir og ekki var laust við að 
sérlega bragðgóð trufflu-kartöflumús 
hafi yfirgnæft andabringuna. Nokkru 
skiptir hvaða vín er valið með fínlegri 
réttunum en vínseðillinn er einfaldur 
og öll vínin nokkuð öruggur kostur. 

Forréttur: Leturhumar
Humarinn var mjúkur og vel grunn-
aður og hæfilega súrt blómkáls taboulé 
lyfti honum léttilega upp. Sítrusfroðan 
undirstrikaði heildarbragðið og lokaði 
bragðrófinu á virkilega nettan hátt. 

Aðalréttur: Lambatvenna
Í fyrstu virtist fjarlægt að ólívu 
tapenade og ítölsk polenta ættu sam-
leið með fullkomlega ristaðri lamba-
kórónunni, en þegar allt kom saman 
með garðaberjasalatinu var erfitt 
annað en að sannfærast um listfengi 
matreiðslumeistaranna. Ágætis lamba-
fillet sat eftir í skugga kórónunnar. 

Eftirréttur: Ástaraldin-
makkaróna
Gul eins og sólin og bleik eins og fötin 
sem mamma neyddist til að klæða mig í 
hér á árum áður. Og einmitt þannig var 
bragðið, áferðin og upplifunin, heiðgul 
og hábleik. Hæfilega sæt makkaróna, 
hæfilega súr fylling, látlaus sultaður 
ananas og fersk hindber. Vel útilátinn 
eftirréttur sem auðsýnilega er gerður 
af sérhæfðum fagmanni í eldhúsinu. 

Á vorin er góð áminning fyrir alla 
veitingastaði á Austurlandi að þjálfa 
sumarstarfsfólkið upp hratt og ör-
ugglega svo það sé sem best í stakk 
búið fyrir sumarið. Þjónarnir á Nordic 
stóðu sig með prýði en áttu þó nokkuð 
ólært fyrir sumartörnina. Þægilegur 
léttleiki einkenndi þjónustuna og ein-
lægni í að leita sér þeirra upplýsinga 
sem þeir bjuggu ekki yfir vann þeim 
inn trúverðugleika. Á Nordic eru mót-
tökurnar hlýlegar og þar er tekið vel á 
móti börnum. Barnamatseðill er ekki 
í boði en börn fá 50% afslátt. Skipti-
borð útbúið bleyjum og blautklútum er 
inni á einu salerninu, en salernin hefðu 
mátt vera snyrtilegri. Góð þjónusta er 
samvinnuverkefni allra þjónustuaðila á 
Austurlandi og þegar á heildarupplifun 
gesta okkar er litið, þá er enginn sterk-
ari en veikasti hlekkurinn í keðjunni. 

Nordic Restaurant er fyrir matgæð-
inga; Þá sem vilja læra um mat og láta 
koma sér á óvart. 

Það er leit að metnaðarfyllri veitinga-
stað á Austurlandi. 

Gott er að panta borð með a.m.k. 1 
dags fyrirvara. 

LISTAVERKIÐ MITT

Nýir og notaðir bílar:  
Söludeild er opin alla virka daga frá kl. 8-17 og laugardaga frá kl. 12-16
Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050  I  mazda.is

Brimborg og Mazda áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. 
Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

Mazda CX-5 jeppinn ber af í sínum flokki enda stórglæsilegur á að líta 
og búinn öllu því besta frá Mazda. Með byltingarkenndri SkyActiv tækni 
hefur Mazda náð fádæma árangri í að draga úr eyðslu og mengun án þess 
að fórna afli eða viðbragði – enda er framúrskarandi akstursupplifun eitt 
aðalsmerki Mazda. Ný kynslóð SkyActiv fjórhjóladrifs gerir Mazda CX-5 
rásfastari og enn sprækari. Að komast leiðar sinnar verður leikur einn.

Komdu og reynsluaktu Mazda CX-5 AWD 
20ár
á Akureyri

SKYACTIV
Technology

MAZDA CX-5 AWD FRÁ 5.490.000 KR.

STÓRGLÆSILEGUR JEPPI  
BÚINN NÝJU SKYACTIV FJÓRHJÓLADRIFI

MazdaCX5_ongoing_stórgl_DagAk+3_20160531_END.indd   1 31.5.2016   13:17:53



Farfuglar ❚ info@hostel.is ❚ www.hostel.is

Staldraðu við, njóttu!
Farfuglaheimilin bjóða 

gæða gistingu 

Á 35 Farfuglaheimilum um land allt er alþjóðlegt 
andrúmsloft í heimilislegu umhverfi. 

Upplifðu náin tengsl við náttúru, menningu og 
fjölbreytta afþreyingu á ferð þinni um landið. 

FAR 0416-5 Around Iceland íslenska.indd   1 07/04/16   14:39



samsungsetrid.is

Tryggðu þér besta sætið
með Samsung sjónvarpi

Fögnum íþróttasumrinu
með nýrri árgerð, 2016-17

49” KU6505 kr. 189.900.-
55” KU6505 kr. 239.900.-

49” KU6405 kr. 189.900.-

UHD • Curved • 4K • 8 milljón pixlar • 1600 PQI
Nýtt Smart viðmót • Quad-Core örgjörfi

UHD • 4K • 8 milljón pixlar • 1500 PQI
Nýtt Smart viðmót • Quad-Core örgjörfi

55” Samsung KS9005T

SUHD • ULTRA HD PREMIUM • HDR1000 • 4K • QUANTUM DOT DISPLAY • SMART TV

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

Fjórhjólalagerinn
Stapahrauni 7 • 220 Haf • S. 588 3355

www.4h.is

Eigum til reimar í miklu 
úrvali í flestar gerðir 
snjósleða og fjórhjóla.
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Bakþanki

Lífið í lit 

Sumarnætur og við vöknum í 
nýjum lit á hverjum degi. Á 
sumrin gerist allt hraðar

 og verður meira. Við tökum áhættur 
og látum slag standa. Fyrsti þankinn 
minnir á tímamótin og kallar á að 
nokkrum orðum sé farið um útlits-
breytinguna sem orðið hefur á Austur-
landi með þeim ritstjóraskiptum sem nú 
eiga sér stað. Austurland hefur komið 
út um árabil og voru landshlutablöðin 
í samræmdu útliti. Einkennisliturinn, 
eins og lesendur þekkja, var fjólublár og 
er margt gott um þann lit hægt að segja. 
En mikilvægt er að kápan hæfi konunni, 
og sólin sem kemur upp í austri er ekki 
fjólublá! Við höfum ákveðið að skipta 
um lit og varð mild-appelsínugulur fyrir 
valinu. Appelsínugulur er litur vonar, 
þrár og ferskleika, áræðni og bjartsýni. 
Hann var lengi vel ekki algengur í lita-
-palettu vestrænna þjóða. Á Íslandi 
kom hann fyrst fyrir almenningssjónir 
með sjóklæðagerðinni og varð einkenn-
islitur sjómanna að störfum. Fá lönd 
hafa appelsínugulan að einkennislit eða 
í þjóðfánum sínum, þó hann sé áber-
andi og ætti að sjást langt að. Kannski 
er það því það er svo sterkur litur og 
afgerandi. Hann segir svo margt um 
okkur. Ekki endilega að við viljum vera 
sýnileg, heldur að við séum á hlý og 
hamingjusækin. Það er kraftur í app-
elsínugula litnum, enda virðast iður 
ólgandi hrauns glóa í þessari hófstilltu 
blöndu af jarðbundnum krafti rauða 
litarins og brennandi gleði sólarljóssins. 
Appelsínugulur er litur styrks á erfiðum 
tímum, litur íhugunar og sköpunar-
kraftar. Við getum látið litinn blása 
okkur anda í brjóst og jú, merkja það 
litla en mikilvæga sem við viljum ekki 
týna. Eins og eldmóðinum sem land-
vættur Austfirðinga býr yfir, drekinn, 
sem tengir íslensk ímyndarfræði með 
svo sérkennilegum hætti við Aust-
urlönd. Stefni víkingaskipanna voru 
skreytt drekahöfðum, vörn gegn vá 
veðranna. Á gömlum myndum eru það 
björgunarsveitirnar í sínum appelsínu-
gulu einkennislitum sem bera þann eld-
móð, einurð og anda litar sem er okkur 
lífsnauðsynlegur til að viðhalda orku, 
einbeitingu og glaðlyndi. Með heiðríkju 
hugans og eldmóði hjartans ýtum við í 
það minnsta úr vör, þessu appelsínugula 
Austurlandi, og vonum að ykkur líki vel.

2. júní 2016
9. TÖLUBLAÐ 5. ÁRGANGUR

Blaðinu er dreift í 4.700 eintökum á öll heimili 
og fyrirtæki á Austurlandi. Blaðið er aðgengilegt 
á PDF sniði á vefnum www.fotspor.is

Arnaldur Máni Finnsson
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