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Gleðilega þjóðhátíð

Mynd: Eygló Björk Ólafsdóttir

Sumargleði og þjóðarstolt

Í

slenska þjóðin er í miklum þjóðernisgír þessa dagana. 17. júní rennur senn
upp með áframhaldandi fögnuði eftir
góða byrjun íslenska karlalandsliðsins á
sínu fyrsta stórmóti. Forsetakosningar eru í
nánd og bjartsýnistónn einkennir umræðu

fólks til sjávar og sveita. Sumarannir standa
yfir hjá mörgum en þó er kominn losarabragur á aðra, grillveislur og gleðistundir;
hið ljúfa líf einkennir dagana þar sem
veðrið leikur við hvern sinn fingur. Samkennd þjóðarinnar er í hámarki og vonir

CMT sagarblöð og
fræsitennur

standa til þess að að við getum saman tekið
næstu skref fram á við. Fögnum því sem
vel gengur, fögnum tímamótum og mætum
náunga okkar með gleði. Í stundunum sem
skapa samkennd þjóðar eru fólgnar verðmætar minningar.
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Yfirlitssýning
sérstæðs
listamanns

S

ýning á verkum Jóns Stefánssonar
frá Möðrudal opnar í Sláturhúsinu þann 17. júní klukkan 16: 00.
Sumarsýning Sláturhúsins er með
öðru sniði en undanfarin ár en Héraðsskjalasafn Austfirðinga, Minjasafn
Austurlands, og Menningarmiðstöð
Fljótsdalshéraðs taka höndum saman og
setja upp sýningu um Jón frá Möðrudal
á fjöllum. Auk þess að vera bóndi var
Jón A. Stefánsson (1880-1971) mikill
hagleiks- og listamaður, málaði málverk, skar út í tré, samdi lög og söng.
Altaristaflan í kirkjunni á Möðrudal er
eitt af hans frægustu verkum. Á sýningunni eru til sýnis málverk, úrskornir
gripir og aðrir munir tengdir Jóni úr
safnkosti safnanna tveggja. Leitast hefur
verðið við að draga upp heilstæða mynd
af þessum litríka og merka alþýðulistamanni sem sinnti sköpunarþörfinni
meðfram því að heyja harða lífsbaráttu
á einu afskekktasta býli landsins.

Byggði kirkju á Fjöllum

Jón Aðalsteinn Stefánsson fæddist árið
1880 að Ljósavatni en fluttist ungur í
Möðrudal á Fjöllum ásamt foreldrum
sínum. Þar, í faðmi fjallanna, átti hann
eftir verja stærstan hluta ævi sinnar en
hann lést árið 1971. Auk þess að vera
bóndi á þessum harðbýla stað var Jón
mikill listamaður, málaði málverk, skar
út í tré, spilaði á orgel, samdi lög og söng.
Frægastur er hann þó fyrir að hafa byggt
Möðrudalskirkju og mála altaristöfluna
sem í henni er en kirkjuna byggði hann
til minningar um konu sína, Þórunni
Oddsen. Jón var að mörgu leyti sérstök
og eftirtektarverð persóna sem margir
minnast enn í dag.
Á Minjasafni Austurlands og Héraðsskjalasafni Austfirðinga er geymdur
fjöldi muna sem tengjast Jóni. Má þar
nefna málverk eftir hann og af honum,
margvíslegan útskurð eftir hann, ljósmyndir skjöl og margt fleira. Þá geymir
Tónlistarsafn Íslands tæplega 30 hljóðupptökur með söng Jóns, þeirra frægust er upptaka með söng hans á laginu
„Sjö sinnum það sagt er mér“ sem Einar
Sverrir Tryggvason endurhljóðblandaði
árið 2010.

Safna upplýsingum
um listmuni Jóns

Fjöldi listmuna eftir Jón til úti í sam-

LEIÐARI

Von lítilmagnans
- gildi þjóðar

Þ

egar öllu er á botninn hvolft virðist sjálfsmynd Íslendinga í beinum
tengslum við hlutskipti þjóðarinnar á alþjóðavettvangi. Þessa dagana erum við stolt, lítilmagninn á sviði stórþjóða í karlaknattspyrnunni. Við höfum ástæðu til að sækja heimsviðburð,
Evrópumeistaramótið, með erindi sem sæmir þjóðerni og fyllir okkur stolti. Knattspyrna - eins og aðrar
hópíþróttir - býr yfir þeim eiginleika að geta þjappað
þjóðum saman. Í gegnum þetta hringleikahús samtímans tengjumst við hvert öðru á annan hátt. Í
gegnum frammistöðu fyrirmynda sumra ungmenna
fáum við útrás fyrir tilfinningar, sorg og gleði. Það
er kannski heppilegt að forsetakosningarnar fara
fram á sama tíma. Við erum í miklum þjóðargír,
fánalitirnir blasa allsstaðar við, við hugsum um gildi; virðingu, vinnusemi
og sameiningartákn. Og sólin vermir á þessum fallegu sumardögum sem
bíta í skottið á sér hver á eftir öðrum.

Léttleiki og heimsfrægð

„

Mynd: Vilhjálmur Vernharðsson

Frægastur er hann þó fyrir að hafa
byggt Möðrudalskirkju og mála
altaristöfluna sem í henni er en kirkjuna
byggði hann til minningar um konu sína,
Þórunni Oddsen. Jón var að mörgu leyti
sérstök og eftirtektarverð persóna sem
margir minnast enn í dag.

félaginu, í fórum afkomenda hans og
annarra. Allt eru þetta munir og verk
sem eiga skilið að koma fyrir augu almennings.
Markmið sýningarinnar er að draga
upp mynd af þessum merka austfirska
alþýðulistamanni með því að tvinna
saman upplýsingar, ljósmyndir, skjöl,
listmuni og upptökur. Nýttir verða
gripir, listaverk og skjöl úr safnkosti
Héraðsskjalasafnsins og Minjasafnsins
og einnig úr fórum almennings eins og
aðstæður leyfa. Upptökur úr Tónlistarsafninu verða gerðar aðgengilegar til

hlustunar á sýningunni svo og margvíslegur fróðleikur um bóndann og
listamanninn Jón Stefánsson. Þá verður
einnig fjallað um konu Jóns, Þórunni
Oddsen, sem hann minntist með eftirtektarverðum hætti eins og áður hefur
komið fram.
Vonir aðstandenda sýningarinnar
standa til þess að með sýningunni skapist vettvangur til að afla upplýsinga um
verk Jóns sem til eru meðal almennings
og í framhaldinu að útbúa heilstæða skrá
yfir þau. Að sögn Unnars Geirs, forstöðumanns Sláturhússins má sjá fyrir
sér að austfirskir listgreinakennarar geti
nýtt sýninguna í sinni kennslu.
Útdregið: . Í síðustu viku var ráðin
fræðslufulltrúi menningarsetursins, Íris
Lind Sævarsdóttir og mun hún sjá um að
skipuleggja fræðslustarf Sláturhússins.
Sýningin mun væntanlega nýtast til að
efla listgreina- og sögukennslu.

Safneign Fljótsdalshéraðs opn
uð og Myndlistarfélagið sýnir

Flott sumarföt fyrir flottar konur.
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Á sama tíma opnuð sýning á völdum
listaverkum í eigu Fljótsdalshéraðs. Sýningin er hluti af sumarsýningu Sláturhússins. Lögð verður áhersla á að gera
sýninguna aðgengilega fyrir bæði íbúa
og ferðamenn en hugmyndin bak við
sýninguna er að íbúar sveitarfélagsins
fái að njóta þeirra listaverka sem eru í
opinberri eigu og geti fræðst um höfund þeirra og sögu. Höfundar verka eru
til dæmis Jóhannes Kjarval, Sigurður
Guðmundsson og Lóa. Myndlistarfélag Fljótsdalshéraðs stendur einnig fyrir
sýningu á verkum meðlima félagsins á
neðri hæð Sláturhússins og opnar sú
sýning einnig þann 17. Júní.

Við höfum gott af þessum löngu dögum, afslöppuðu stundum í því samhengi þar sem hver og einn fær að vera hann sjálfur og lífið getur snúist
um spjall um fótbolta, forsetakosningar og almennt fjör. Alvaran snýr
aftur í haust, hugsum við, þegar blásið verður til alþingiskosninga. Nú er
sumar. Það er sem betur fer ákveðinn léttleiki yfir forsetakosningunum,
kannski eru þær öðruvísi en við höfum átt að venjast hingað til. Kosningar
marka þó alltaf tímamót með einhverjum hætti. Það verður ánægjulegt
að fylgjast með því hvernig nýr forseti mun mælast fyrir, hverju hann eða
hún mun breyta, hvort að hugmyndir okkar um embættið munu þróast
eða hefðir festast í sessi sem okkur eru kærar.
Það er staðreynd að almennt má segja að fyrsti heimsfrægi einstaklingurinn sem Ísland ól hafi verið Vigdís Finnbogadóttir. Ísland ól hana,
almenningur, með því að kjósa hana til forseta, eins og allir vita. Samt
var það bara þriðjungur þjóðarinnar. Það var gæfuspor. Embætti forseta
Íslands varð að táknmynd á alþjóðavettvangi fyrir framsýna þjóð, þar sem
jafnrétti var eitt af gildum samfélags.
Ég hef aldrei á ævi minni heyrt af því að Íslendingur hafi skammast sín
á alþjóðavettvangi vegna þessarar niðurstöðu í kosningunum árið 1980.
Vigdís samsvaraði þjóðarímynd, þar sem lítilmagninn var stiginn inná
svið þar sem hann átti alla jafna ekki heima. Við vorum öll stolt af Vigdísi.

Vonandi þjóð

Gildi eru að einhverju leyti öllum einstaklingum og þjóðum heilög. Þau
snerta innsta kjarna. Því erum við íhaldssöm um margt, jafnvel þvert á
það hvernig við viljum birtast öðrum eða þegar við hreykjum okkur af
skoðunum. Hér á landi er virðing fyrir náttúru, jafnrétti, tungu og heiðarleika jafnvel meiri, þegar að er gáð, heldur en fyrir kappsemi, ríkidæmi
og sigrum. Jafnt skal yfir ganga, vonum við og okkur verkjar í réttlætiskenndina þegar gildi okkar eru fótum troðin. Skiptir það okkur máli þó
að hrokafullur knattspyrnukappi útí heimi kalli Íslendinga smælingja? Við
þráum virðingu, frelsi til athafna og lífs og við óskum samferðafólki okkar
þess sama. Hryllilegar fréttir af morðum á skemmtistað í Bandaríkjunum
skipta meira máli, þær vekja óhug og tilfinningu fyrir því að við verðum
að rækta ákveðin gildi. Að standa saman er að elska og í elskunni er engin
ótti. Það er ekkert að óttast, þó sigur náist ekki í hverri raun. Þþað er engin
skömm að óttanum, hann er hluti af mannlegu eðli, en það að vona er það
líka. Við erum glöð þegar við erum stolt, og keik þó á móti blási því við
erum vonandi þjóð; við höfum séð lítilmagnann standa stoltan í stafni.
Arnaldur Máni Finnsson

Partý í Gamla Bátnum!
Á

sjálfan þjóðhátíðardaginn bjóða
Sköpunarmiðstöðin í Stöðvarfirði og Breiðdalssetur uppá Rock the
Boat á gamla bátnum í hjarta Breiðdalsvíkur. Teitur Magnússon og Prins
Póló ásamt hljómsveit munu stíga á
stokk í orðsins fyllstu merkingu og
trylla lýðinn. Ókeypis aðgangur er
á tónleikana og allir hjartanlega velkomnir.
Teit Magnússon þarf vart að kynna
en hann sló rækilega í gegn með fyrstu
sólóplötunni sinni „Tuttugu og sjö“ og
var tilnefndur til tónlistarverðlauna
Norðurlanda, Phonofile Nordic Music
Prize ásamt Björk. Lagasmíðar Teits
mátti einnig heyra oft og iðurlega á
öldum ljósvakans síðastliði sumar
og yljuðu þær landanum. Austfirskt
band skipað Jóni Knút Ásmundssyni
á trommur, Vinny Vamos á bassa
og Dóra Waren á hljómborð mun
aðstoða Teit við flutninginn og eiga
áheyrendur von á sannkölluðu eyrnakonfekti á hátíðisdaginn.
Prins Póló kom sér vel fyrir sem
sannkölluð poppgoðsögn með titlilagi

kvikmyndarinnar París Norðursins og
nýjustu útgáfu sinni“Sorrí“, en platan
hlaut íslensku tónlistarverðlaunin
fyrir pop plötu ársins 2014. Prinsinn,
bóndakonan og hirðin þeirra heillar
áheyrendur sífellt upp úr skónum.
Snaggaralegir textar takast á við
breiskleika mannsins af hreinskiptni
og húmor.

VINSÆLUSTU
ATVINNUBÍLAR EVRÓPU
Gríðarsterk sendibílalína Ford

Standard heitir á morgnana
FÁANLEGUR SJÁLFSKIPTUR

FORD TRANSIT CUSTOM

3.491.000

KR.
ÁN VSK
FÁANLEGUR Í TVEIMUR LENGDUM

FORD TRANSIT VAN

4.431.000

KR.
ÁN VSK
FÁANLEGUR FJÓRHJÓLADRIFINN AWD

FRÁ

2.379.000

KR.
ÁN VSK

FRÁ

FRÁ

FORD TRANSIT CONNECT

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.

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

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

Komdu og prófaðu Ford Transit

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

EIGUM TRANSIT SENDIBÍLA TIL AFHENDINGAR STRAX

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

ford.is

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 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.

Ford_Transit_sendibílalína_5x38+5_VB_20160205_END.indd 1

16.3.2016 10:35:00
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SMÁFRÉTTIR

JÁ SÆLL,
Prinsinn og hirðin í
Fjarðaborg 18.júní
Prins Póló verður í Fjarðarborg ásamt fríðu föruneyti þann
18.júní og hefjast tónleikarnir kl.
20.00 - Sem fyrr heillar Prinsinn áheyrendur úr skónum með
sínum hráum tónum og raular
undir snilldarlega texta sem takast
á við breiskleika mannsins af hreinskiptni og húmor.

Skógardagurinn
mikli 25.júní
Föngulegur hópur nemenda LungA-skólans síðasta haust

LungA:

Lýðháskólar Er EM einhvers
viðurkenndur konar trúarbrögð?
valkostur
N
„
Gunnar Stígur Reynisson, prestur í Bjarnanesprestakalli í Hornafirði.

Tveggja tíma brjálæði…eða hvað?

Nú þegar er starfandi einn lýðhá
skóli hér á landi sem er LungA á
Seyðisfirði. Þar hefur verið unnið
frábært starf og við viljum tryggja að
þessi skóli sem og aðrir búi við eðlilegt
starfsumhverfi eins og tíðkast á hinum
Norðurlöndunum,“ segir Brynhildur
Pétursdóttir þingmaður Bjartrar
Framtíðar en Alþingi samþykkti
fyrir þinglok þingmál um lýðháskóla.
Stefnt er að því að lýðháskólar verði
viðurkenndur valkostur í menntun
á Íslandi. Áður voru engin lög um
starfsemi slíkra skóla hér á landi en
nú verður menntamálaráðherra gert

að hefja vinnu við gerð almennrar
löggjafar um lýðháskóla. Markmið
löggjafarinnar verður að gera rekstr
arumhverfi lýðháskóla sambærilegt
því sem er annars staðar á Norður
löndum. „Fjölbreytni er styrkur lýðhá
skólanna og þar gefst ungmennum
kostur á fjölbreyttu námi með aðrar
áherslur og önnur markmið en í hefðbundnum bók- eða verknámsskólum.
Um yrði að ræða nánast hreina viðbót
við íslenska skólaflóru” er haft eftir
Brynhildi Pétursdóttur í frétt á vef
Bjartar framtíðar. Morgunblaðið sagði
fyrst frá.

ELVIS YRKIR

Þ

að hefur sjaldan verið jafnmikið fjör hjá hundinum
Elvis og í nægu að snúast nú
þegar allt er fullt af fundum og fríu
kaffi. Honum hefur þótt að samkvæmt skoðanakönnunum ætti hann
að semja vísu um Guðna og Elízu,
því atlætið var ágætt við opnun skrifstofunnar á Egilstöðum á dögunum
en andinn hefur ekki komið yfir
hann og soldið verið þvert í honum
að fá ekki meira klapp á bakið þar.
Honum líkar jú best þegar komið er
fram við hann eins og almennilegan
hund. Hann frétti af spretthundi eins
frambjóðandans og móðgaðist soldið,
fannst sá vera soldið á flandri og líkaði ekki allt tilstandið sem dró frá
honum athyglina. Glimrandi grænmetisætur og sindrandi stjörnustóð
sömuleiðis á Seyðis, hleypti upp
í honum hrepparíg og þegar hann

gat svo ekki ákveðið sig hvor væri
meira æði, Sturla eða Ástþór, þá varð
honum að orði:
Landið er svo yndislegt
og ávallt mér til dáða,
en hver er hæfur, hvað er frekt
og hvaða fífl skal ráða?
Hann hefur flaðrað upp um alla þá
sem átt hafa leið um Austurland og
sérílagi Egilsstaði þessi síðustu misseri, og aðeins hjá dýravininum mikla
hefur hann orðið almennilega rólegur,
enda spakur og húsbóndahollur þegar
rétt er að honum farið. Hann orti því
geggjaðast um Leiðtogann mikla.
Djúpavogslyktin af drengnum er góð
Döggvotum augum lýtur hann
tindinn
Hann veit að í æðum er múlattablóð
Og er því á köflum óstjórnlega
fyndinn.
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ú er hún loksins hafin,
Evrópukeppnin í knatt
spyrnu í Frakklandi.
Margir hafa beðið eftir þessu
augnabliki, jafnvel í marga mánuði
eða allt frá því að Ísland gerði jafntefli
við Kasakstan í september á síðasta ári
og komst í lokakeppnina. Spennan
hefur magnast undanfarna mánuði
og hefur varningur tengdur keppninni
og íslenska landsliðinu rokið út, meira
að segja landsliðbúningurinn sem var
mikið á milli tannanna á fólki fyrst
eftir að hann var frumsýndur. En hvað
er það sem veldur þessum gríðarmikla
áhuga á landsliðinu, keppninni og
knattspyrnu yfir höfuð?
Fyrir margan manninn er knatt
spyrna lífið. Það er hreinlega lifað
fyrir knattspyrnuna og allt snýst
um hana. Þetta sést meðal annars
á tímabilinu sem Evrópukeppnin
stendur yfir. Konur jafnt sem karlar
eru tilbúin að elta lið sitt hvert sem
það fer þó það þýði að þau þurfi að
fara um langa leið, jafnvel yfir hálfa
Evrópu. Hjá þessu fólki fer allur frítími í knattspyrnuna og sérstaklega
umræðu um hana. Það hittist og
talar um knattspyrnu, annað hvort
til að dásama eða úthúða einhverjum
vissum leikmönnum eða liðum. Fólk
kemur saman á ýmsum stöðum og
horfir á knattspyrnu, hlustar á lýsingar
eða ræðir knattspyrnuleiki.

Stuðningfólkið upplifir
saman

Á Íslandi hefur sú hefð myndast, líkt
og á öðrum stöðum í heiminum, að
lið hvort sem það er íslenskt eða erlent eigi sér sérstakt athvarf meðal
knattspyrnuáhugamanna. En afhverju
er verið að hittast fyrir leiki, eftir þá
eða jafnvel á „off-season-i“og ræða
málin? Margir mæta til að fá staðfestingu á skoðunum sínum og til að
eiga í samfélagi við aðra stuðningsmenn. Þannig verða menn vissir í
skoðun sinni á liðinu og samhugur
skapast á milli áhangenda liðsins sem
gerir það að verkum að þeir mynda
eina heild sem stendur á bakvið
liðið. En samhugur myndast einnig
á knattspyrnuleikjum. Söngvar eru
sungnir saman, stuðningsmenn gráta
saman og hlæja saman. Samhugur
er þetta félagslega sem gerir það að
verkum að fólk nái að tengjast öðrum
og mynda hóp í kringum eitthvað
eða eitthvern dýrkaðan hlut. Fyrir
knattspyrnuáhugamönnum getur
hinn dýrkaði hlutur verið liðsmerki
einhvers knattspyrnuliðs, litur á búningum liðsins eða eitthvað annað sem

hefur sérstaka merkingu fyrir viðkomandi hóp.

Samhugur í litlum
samfélögum

Samhugur í kringum knattspyrnuna getur verið áberandi í litlum
samfélögum og sést það mjög vel á
Íslandi. Í mörgum bæjarfélögum er
knattspyrnan og knattspyrnulið bæjarins eitthvað sem bæjarbúar geta
flykkst í kringum og er þeim sameiginlegt. Knattspyrnan verður því að
einskonar menningarlegu fyrirbæri í
viðkomandi bæ. Þegar vel gengur á
sviði knattspyrnunnar þá helst það
oft saman við velgengni og drifkraft
í samfélaginu og svo öfugt þegar illa
gengur.
Ef knattspyrna og kristin trú eru
borin saman má sjá margt sem er
sameiginlegt. Bæði knattspyrnan
og kristin trú hafa dygga og einlæga
fylgjendur. Báðir þessi hópar ferðast
oft langar leiðir til að tilbiðja eða
standa með liði sínu. Þegar farið er
að tilbiðja, hvort sem það er í kirkju
eða á knattspyrnuvelli, er oftast klætt
sig upp. Knattspyrnuáhugamenn
fara í liðsbúninginn og kirkjugestir
í betri fötin. Í kirkju eru sungnir
vissir söngvar við ákveðin tilefni
og það sama er hægt að segja um
knattspyrnuleiki. Eins er staðið upp
á vissum tímum bæði í messum og
á leikjum.

Óskiljanlegur áhugi?

En það er til fólk sem hefur engan
áhuga á knattspyrnu og skilja ekkert
í þessum mikla áhuga. Rithöfundur
bókarinnar Faith of Our Fathers:
Football as a Religion, Alan Edge,
segir skemmtilega frá því þegar fólk
gerir lítið úr áhuga á knattspyrnu og
knattspyrnuofstæki: „Það eru auðvitað enn nokkrir sem halda því fram
að knattspyrnuofstæki sé ekkert meira
en tveggja tíma brjálæði síðdegis á
laugardögum. Það er greinilegt að
þessar manneskjur hafa aldrei komið
nálægt stað þar sem knattspyrnuáhugamenn koma saman á meðan
tímabili stendur. Hver veit, kannski
hafa þessar manneskjur aldrei farið
til kirkju.“
Tveggja tíma brjálaði eða ekki þá
skulum við flykkjast á bakvið strákana
í Frakklandi og styðja þá í þeir leikjum
sem framundan eru. Þjöppum okkur
saman, klæðumst bláu, syngjum þjóðsönginn og tökum undir með stuðningsmannasveitinni Tólfunni þegar
hún syngur Ég er kominn heim...
Áfram Ísland!

Ein stærsta hátíð ársins á Fljótsdalshéraði er Skógardagurinn mikli sem
fram fer þarnæstu helgi. Skógardagurinn er árleg hátíð skógargeirans í Hallormsstaðaskógi þar
sem boðið er upp á skógarhlaup,
Íslandsmót í skógarhöggi, þrautir
fyrir börn, tónlist, skemmtun og
fleira.

Ný viðburðahlaða
tilbúin á Karlsstöðum
Um síðustu helgi opnuðu Karlsstaðahjónin Svavar Pétur og Berglind Häsler í Havarí Diskó-hlöðuna
langþráðu. Þetta er veitinga- og
veislurými sem verður opið frá 1121 alla daga í sumar. Sérstöðuna
má segja að þetta sé eini staðurinn
á Austurlandi sem sérhæfir sig í
grænmetisfæði, en á Karlstöðum
eru framleiddar Bulsur sem og hið
sívinsæla Sveitasnakk. Diskóhlaðan
er fögur og verður vafalaust vettvangur góðra stunda Austfirðingum
til heilla.
Högni Egilsson spilar síðan í
Fjarðaborg ásamt félögum þann
24.júní í tónleikaröðinni; Já SÆLL!
- Gott tilefni til að bregða sér á Borgarfjörð Ey, eina góðviðrishelgina
með bros á vör !

25. júní
- Hringrás –
Raftónlistarhátíð á
Egilsstöðum

H

ringrás er ný tónlistarhátíð sem haldin verður í
Sláturhúsinu á Egilsstöðum. Nafn hátíðarinnar vísar til
eðlisfræðinnar í virkni raftækja en
hátíðin leggur áherslu á raftónlist.
Einnig vísar nafnið til hreyfingu
listamanna á milli landshorna. Tvö
atriði eru frá Höfuðborgarsvæðinu,
eitt frá Norðurlandi, tvö frá Austurlandi og eitt bæði frá Höfuðborgarsvæðinu og Austurlandi.
Hringrás er eina tónlistarhátíðin sem haldin er á sumrin á
Egilsstöðum. Frystiklefinn í Sláturhúsinu hentar einstaklega vel
fyrir flutning raftónlistar að sögn
skipuleggjenda sem fagna því að
skapa vettvang fyrir raftónlist á
Austurlandi í fyrsta sinn. Hátíðin
fer fram þann 25. Júní. Húsið opnar
kl. 20: 00 og aðgangseyrir er frjálst
framlag. Framlög verða nýtt til
að halda hátíðina á næsta ári en
stuðningsaðilar hátíðarinnar í ár
eru Uppbyggingarsjóður Austurlands, Flugfélag Íslands og Fljótsdalshérað.

Hrafna Hanna Elísa Herbertsdóttir,
starfsmaður í kerskála

Konur, þetta er ykkar dagur
– hátíðarkveðjur á 19. júní

Árið 2015 var um fimmtungur starfsmanna okkar konur, sem
er hæsta hlutfall sem þekkist innan álvera Alcoa. Það er einlæg
von okkar að þetta hlutfall haldi áfram að hækka á næstu árum,
meðal annars með tilkomu breytts og fjölskylduvænna vaktakerfis. Þannig höldum við áfram að vinna saman að öflugri
framtíð, samfélaginu öllu til hagsbóta.
Að vanda býður Fjarðaál öllum konum til veislu í álverinu í tilefni
kvenréttindadagsins 19. júní.
Dagskrá:
14:45–15:00 Móttaka
Tekið á móti konum í anddyrinu
15:00 Kaffið hefst
Sigrún Birna Björnsdóttir,
fræðslustjóri Alcoa Fjarðaáls,
býður gesti velkomna
15:15 Ávörp
· Þórunn Egilsdóttir, alþingiskona
· Ruth Elfarsdóttir, fjármálastjóri
Fjarðaáls

· Helga Guðrún Jónasdóttir,
markaðs– og upplýsingafulltrúi
Fjarðabyggðar
· Bríet Ósk Moritz Hjörvarsdóttir,
rafiðnaðarkona hjá Fjarðaáli
17:00 Dagskrárlok
Inn á milli ávarpa flytja María
Guðmundsdóttir Hraunfjörð
og Rebekka Rán Egilsdóttir
hugljúf lög
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Tengsl frambjóðendanna við Austurland

Í

fyrsta skipti í tuttugu ár kjósa
Íslendingar sér nýjan forseta.
Fyrir fjórum árum var tekist á
um embættið en fráfarandi forseti
var endurkjörinn þrátt fyrir að margt
væri umdeilt í ferli hans á forsetastóli.
Það segir okkur kannski eitthvað um
hvernig Íslendingar líta á forsetaembættið og sú sýn mótar ef til vill afstöðu
margra til þess hver ætti að taka við að
loknum kosningum. Fólki er tíðrætt
um embættið sem sameiningartákn
þjóðar og nýlegar kannanir sýna yfirgnæfandi stuðning við að embættinu

sé haldið úti. Eins virðist þó nokkuð
ríkjandi skoðun að um það eigi að vera
skýrari rammi og margir kalla eftir
endurskilgreiningu þess í stjórnarskrá.
En skoðanir frambjóðenda til þessara
atriða skipta kjósendur persónulega
kannski minnstu máli. Það hvernig
þeir tengjast þeim sjálfir eða upplifa að
þeir geti í framtíðinni tengst viðkomandi ræður kannski mestu um hvar
atkvæðið lendir. Því er ekki úr vegi á
vettvangi Austurlands að spyrja þau
sem gefa kost á sér um tengsl þeirra
við svæðið, en nokkur þeirra hafa

Andri Snær Magnason:

Hreinskilin
eins og amma

P

abbi fæddist í Neskaupstað
árið 1947, skeyti var sent til
afa míns sem þá var trúlofaður
annarri konu suður í Reykjavík. Hann
hoppaði strax upp í næsta leigubíl og
brunaði austur til að biðja um hönd
ömmu minnar. Bílferðin tók hátt í
tvær vikur, hann var mörg ár að borga
leigubílinn en hvað um það. Þau urðu
hjón, Jón og Dísa.
Amma var þá nýkomin heim aftur
en átta ára gömul var hún send í vist til
Akureyrar. Sár fátækt kreppuáranna
sat í henni alla ævi og hún lýsti oft
fyrir mér tilfinningunni þegar bærinn
hvarf sjónum hennar og hún var allt í
einu ein í heiminum.
Á ættarmóti fyrir austan 70 árum
síðar átti að taka mynd af systkinahópnum hennar. Þau stilltu sér upp
í röð, þessi glæsilegi hópur, og þá
spurði einhver hvenær þau hefðu síðast verið öll saman komin? Þá kom í
ljós að þau höfðu aldrei áður verið öll
undir sama þaki.

Svartalognið í Norðfirði

Sjálfur bjó ég á Seyðisfirði sem barn
þegar pabbi var þar héraðslæknir,
Pétur föðurbróðir minn kom í heimsókn og er þar enn, betur þekktur
sem Pétur sílikon, þannig að nú á ég
stóran frændgarð á Seyðisfirði og í
Neskaupstað. Einn allra fegursti dagur
sem ég hef lifað var í lok júlí árið
1999 þegar ég sigldi með Ara frænda
mínum á kajak út Norðfjörðinn að
Norðfjarðarnípunni í blankalogni um
miðnæturbil. Ég skildi loksins þetta
svartalogn sem amma var alltaf að
tala um.
Ég geri ráð fyrir að Austfirðingar
hafi sumir á mér sterkar skoðanir,
að ég sé einhvers konar spíra úr 101
Reykjavík sem þekkir ekki veruleikann. En skoðanir mínar eru miklu
fremur mótaðar af ömmu minni. Hún
var hreinskilin og sagði nákvæmlega
það sem henni býr í brjósti um menn
og málefni, ekki af því að hún var
þeim óvinveitt heldur þvert á móti.

„

Göng til Seyðisfjarðar

Ég hef alltaf haft trú á Austurlandi og
mér fannst stóriðjuumræðan beina

Andri og Margrét í Neskaupstað.

sjónum manna frá ótal öðrum tækifærum sem hefði mátt ráðast í. Mér
sveið að sjá hvernig landsbyggðinni
virtist ætlað að vaxa á forsendum
verktaka og orkufyrirtækja, ekki út frá
þeim ótal möguleikum sem voru að
opnast í veröldinni. Árið 2000 kostaði
til dæmis sæmileg nettenging á Austurlandi um 200.000 krónur á mánuði
en 5000 krónur í Reykjavík. Verðið var
sambærilegt við leigubílinn hans afa
þegar pabbi fæddist. Þar var forsenda
nýrra starfa í stærstu tæknibyltingu
sögunnar kæfð í fæðingu. Ég ætlaði
einu sinni að taka þátt í hugmyndasamkeppni um miðbæ Egilsstaða.
Hugmyndin átti að vera þrjú orð:
Göng til Seyðisfjarðar. Þá fengju menn
ekki aðeins miðbæ, heldur líka höfn
og Seyðisfjörður fengi alþjóðlegan
flugvöll. Samgöngur til útlanda eru
of erfiðar af Austurlandi, það tekur
lengri tíma að komast frá Egilsstöðum
til Kaupmannahafnar en frá Reykjavík
til Úganda. Ég hef lengi beðið eftir að
menn dreifðu ferðamennskunni til
Íslands og byggðu upp fleiri flugvelli.
Þegar ég býð mig fram í embætti
forseta Íslands geri ég það af heilindum og heiðarleika. Ég hef trú á
landinu og okkur mun farnast best
ef við tökum öll sameiginlega ábyrgð
á landi og þjóð og finnum sameiginlegar lausnir.

Pabbi fæddist í Neskaupstað árið
1947, skeyti var sent til afa míns
sem þá var trúlofaður annarri konu
suður í Reykjavík. Hann hoppaði strax
upp í næsta leigubíl og brunaði austur
til að biðja um hönd ömmu minnar.
Bílferðin tók hátt í tvær vikur, hann var
mörg ár að borga leigubílinn en hvað
um það.

verið á yfirferð hér eystra á síðustu
dögum. Þegar eftir því var leitað til
frambjóðenda að rifja upp minningar
eða skýra tengsl sín við svæðið kom í
ljós að allir áttu eitthvað í sjóði sínum
til að deila með Austfirðingum og ef til
vill hjálpar það einhverjum kjósenda
að gera upp hug sinn.
Það er ekki blaðamannsins að draga
ályktanir af svörum frambjóðendanna
en margt kemur á óvart í yfirferð þeirra
um minningar sínar og tengsl. Sumir
eiga ættir að rekja eða hafa búið á svæðinu. Sumir heimsækja það reglulega eða

eiga héðan dýrmætar minningar. Það
er að minnsta kosti ljóst að öll virðast
þau eiga heimangengt hingað austur
og er það vel. Á síðu 10 rifjum við upp
atriði úr kosningabaráttu Vigdísar
Finnbogadóttur henni til heiðurs, en
kosning hennar var dæmi um margt
af því sem Íslendingum þykir vænst
um varðandi embættið. Allir geta
dáðst að þeirri virðingu sem hún ljáði
embættinu og þeirri arfleifð sem hún
hefur skilið eftir sig í menningu og sögu
þjóðarinnar, ekki aðeins hvað varðar
eljusemi til verndar tungumáinu og

Guðrún Margrét:

Austurlandið mitt

É

g á margar góðar minningar
frá Austurlandi sem teygja sig
yfir fjóra áratugi.
Fyrsta minningin er frá því ég var
17 ára og tengist Seyðisfirði. Ég hafði
verið með sumarvinnu á elliheimilinu á
Akureyri en síðasta vinnudaginn hafði
ég brennt mig illa á sjóðheitu vatni og
var reifuð á fótum þannig að ég gat
aðeins komist í opna inniskó. Vinstri
höndin hafði líka brennst illa og var ég
með svo stórar umbúðir á henni svo að
ég komst hvorki úr eða í nokkra flík á
þeirri hendi. Ég hafði ráðgert að hitta
nokkur ungmenni á Seyðisfirði sem
hugðust halda samkomu þar í kirkjunni. Ég fékk far frá Hjalteyri til Seyðisfjarðar en við vorum ekki fyrr lögð af
stað en bílstjórinn fékk eitthvað upp
í augað og sneri við. Mér fannst ekki
koma til greina að hætta við ferðina og
ákvað að fara ein á puttanum, á inniskónum og með yfirhöfnina hangandi
yfir öxlina. Þessi ferð tók langan tíma
en var sannarlega þess virði. Okkur
var vel tekið og kirkjan var full af ungu
fólki. Í minningunni er Seyðisfjörður
afskaplega fallegur fjörður.
Næsta minning er frá Vopnafirði. Þangað hef ég komið nokkrum
sinnum. Bróðir minn er giftur konu
frá Vopnafirði og bróðurdóttir mín
býr þar. Eftirminnilegasta atvikið frá
ferðum mínum á Vopnafjörð var þegar
rúta sem ég var í dreif ekki upp Hell-

náttúrunni heldur var hún lengi vel
þekktasti Íslendingurinn sem við áttum
á heimsmælikvarða. Hún varð heimsfræg – á undan Jóni Páli, fegurðardrottningunum og Björk – og bar því
vitni um alla heimsbyggðina að á Íslandi
byggi framsýn þjóð þar sem jafnrétti
væri haldið í heiðri. Guð gefi að okkur
beri gæfa til að kjósa okkur forseta sem
heldur þeirri arfleifð embættisins á lofti
og fetar öruggum skrefum í átt til þess
að vera rödd friðar, jafnréttis og menningarlegra gilda, á erlendum vettvangi
fyrir þjóðarinnar hönd.

„

Ég lofaði
því víst á
Bylgjunni að mín
fyrsta opinbera
heimsókn, ef ég
næ kjöri, yrði um
Austurland!

Guðrún M: Guðrún sótti Austurland oft
heim vegna kirkjustarfs.

isheiðina og farþegarnir voru beðnir
um að fara út að ýta.
Um tvítugt hjólaði ég svo frá Reykjavík austur á Firði. Mér er mjög minnistæð ferðin milli Hafnar og Djúpavogs.
Við vorum tvö á ferð og höfðum lagt
af stað frá Höfn um miðjan dag. Fyrsta
áskorunin var bratt Almannaskarðið.
Þegar við komum út á Hvalnesið skall
á mikill veðurofsi sem varð til þess að
við urðum að leiða hjólin inn firðina
en fukum svo á hjólunum út firðina.
Þannig börðumst við alla nóttina og
komum kl. 6 að morgni til Djúpavogs. Í þetta skipti var tjaldið ekki

tekið fram heldur fóru örmagna hjólreiðamennirnir á hótelið. Toppurinn á
þessari ferð var að ganga gamla þjóðleið frá Fáskrúðsfirði yfir í Breiðdalinn.
Hlýjustu minningarnar að austan
eru þó klárlega frá Hallormsstaðaskógi
sem við fjölskyldan höfum heimsótt
flest sumur í nærri þrjá áratugi. Við
reynum að sæta færis og fara í góða
veðrið og það má segja að Atlavík sé
uppáhaldsstaður fjölskyldunnar. Við
reynum alltaf að tjalda sem næst vatninu og þarna eigum við óteljandi minningar um gönguferðir í skóginum, grill
á ströndinni og bátsferðir. Ekki hefur
spillt fyrir að geta farið í kaffihlaðborð
á Skriðuklaustri sem hefur einnig verið
ómissandi áfangastaður undanfarin ár.
Það er óhætt að segja að Austurlandið
sé okkur fjölskyldunni mjög kært.

Ástþór Magnússon:

Rödd friðar frá litlu landi

Þ

egar ég flaug með hjálpargögn
til Írak var það fyrsta borgaralega flugið sem lenti í Baghdad
eftir fyrra Írakstríðið. Að baki var
margra mánaða vinna þar sem samið
var um aðgang að lofthelgi sem hafði
verið lokað um árabil. Til þurfti samþykki stjórnvalda í Írak og sérstakt leyfi
frá Öryggisráði Sameinuðu þjóðanna.
Fæstir gera sér grein fyrir því hvað þarf
að opna margar dyr og kippa í marga
spotta til að brjótast í gegn með svona
verkefni.
Í loftinu lágu áætlanir Clinton stjórnarinnar að ráðast aftur á Írak. Flug
Friðar2000 í þessum andrúmslofti vakti
slíka heimsathygli að í fleiri daga var
fjallað um það í nær öllum helstu fréttamiðlum heims. Inní þetta fléttuðust
örlög lítillar stúlku sem var við dauðans dyr vegna þess að ekki voru til lyf í
landinu vegna viðskiptabanns. Ég þurfti
að berjast fyrir því að fá leyfi til að fljúga
með hana til Amsterdam á sjúkrahús
bæði við stjórnvöld Saddam´s og yfirmenn S. Þ. Þegar ég neitaði að yfirgefa
landið án hennar vakti það heimsathygli á þjáningum saklausra barna
og afleiðingum af stríðsbrjálaðri utanríkisstefnu vesturlanda.
Í kjölfarið risu upp mikil mótmæli í
fjölmörgum löndum gegn nýju stríði.

Sem forseti myndi ég vilja tala fyrir því að
fá hingað verksmiðjur til að fullvinna álið
á Austurlandi?

Clinton fékk enga pólitíska samstöðu
annarra landa til að hefja árásir. Stríðsplanið fór út um þúfur. Ég fékk síðar
boð frá UNESCO að koma til Grikklands og taka þar við Heilögum gullkross Grísku réttrúnaðarkirkjunnar.
Mér var sagt að þetta væri vegna þess að
friðarflugið til Baghdad hefði hjálpað
við að afstýra styrjöld.
Ég skýri frá þessu hér til að fólk
geti kannski aðeins áttað sig á því hve
rödd friðar frá litlu landi getur verið

áhrifamikil. Ef forseti Íslands væri þessi
rödd væru áhrifin margföld þar sem
hann hefur greiðan aðgang að öðrum
þjóðarleiðtogum. Á meðan sumir
forsetaframbjóðenda og ráðamenn
þjóðarinnar horfa litlu málin er Ísland
að færast nær stríðsátökum. Stærsti atvinnuvegur Íslendingar, ferðamannaiðnaðurinn gæti hrunið á einni nóttu í
kjölfar hryðjuverka á farþegaflug.
Ég vil afstýra því að Ísland verði skotmark í stríði stórveldanna. Þjóðin getur
treyst því að enginn verður staðfastari
en ég á Bessastöðum. Ég mun standa
dyggan vörð um fullveldi og sjálfstæði
Íslensku þjóðarinnar gegn hernaðarlegri og fjármálalegri íhlutun.
Ísland á að gerast friðarríki. Forseti
Íslands getur laðað hingað starfsemi
tengda friðarmálum, lýðræðisþróun og
náttúruvernd. Talað fyrir því að stofnanir á vegum Sameinuðu þjóðanna
rísi á Íslandi. Þannig má byggja upp
nýjan atvinnuveg sem getur skilað fleiri
hundruð milljörðum í þjóðarbúið og
veitt þúsundum manns blómleg störf
í framtíðinni.
Með slíkri tekjuaukningu sem land
friðarins getum við veitt ókeypis heilbrigðisþjónustu, bætt kjör eldri borgara og öryrkja og hjálpað ungu fólki að
koma undir sig fótunum.
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Mynd: Sigtryggur Ari

„Það er mikilvæg skylda forseta Íslands að stuðla að því að ekki rofni þau
bönd sem tengja okkur við ávinninga
fyrri alda. Mikilvægasta skyldan er
þó trúnaður forseta við þjóðina sjálfa,
óskir hennar og vonir á hverri tíð. Í
ferð okkar hjónanna um landið í aðdraganda forsetakjörsins höfum við
sannfærst um þá djúpu virðingu sem

þjóðin ber fyrir störfum forseta lýðveldisins. Hornsteinn þeirra farsældar
sem forseta Íslands hafa notið er hlýr
og góður hugur í garð forsetaembættisins. Fáir þjóðhöfðingjar eiga þess
kost að ræða við þorra landa sinna og
kynnast hugarþeli þeirra. Þetta er á
færi forseta Íslands, og það er einlæg
von mín að það samband sem tekist

Halla Tómasdóttir:

„

M

inningar Höllu um Austurland eru margar. Fyrst
kom hún austur þrettán

Halla við störf í Búlandstindi..

á Hótel Framtíð. Þetta sumar lærðum
við heldur betur að dýfa hendi í kalt
vatn og unnum frá sex að morgni til
síðla kvölds sex daga vikunnar. Hjá Búlandstindi kynntumst við bæði heimafólki og aðfluttum starfsmönnum sem
komu víðsvegar að úr heiminum. Á
þessum tíma var sérlega blómleg starfsemi hjá Búlandstindi, nóg af fiski,
rækju og humri.
Við unga fólkið af höfuðborgarsvæðinu skemmtum okkar einstaklega vel, bæði í og utan vinnu þetta
sumar. Fórum á böll með heimafólki
á laugardögum, eða heimsóttum aðra
firði og nutum alls þess sem Austurland hefur upp á að bjóða. Við vinkonurnar vorum þær einu sem entust
út allt sumarið og héldum til baka í
skóla margefldar af þeirri lífsreynslu

Við Valdís
vinkona mín
mættum í bleikum
mini-pilsum, með
grifflur og legghlífar í stíl og vorum
klárar í sjálfstæða
búsetu á Hótel
Framtíð. Þetta
sumar lærðum við
heldur betur að
dýfa hendi í kalt
vatn og unnum
frá sex að morgni
til síðla kvölds sex
daga vikunnar.

og þroska sem þetta sumar færði okkur.
Ég er fólkinu í Neskaupstað og á
Djúpavogi þakklát fyrir hlýjar móttökur og fyrir að hafa gefið mér af
sínum góðu kostum, dugnaði og gleði.
Á þessum mikilvægu mótunarárum
fékk ég að kynnast grunnatvinnuvegi
þjóðarinnar og þeim dugnaði sem
einkennir þá sem honum sinna, naut
gleðistunda með fólki sem kann að
njóta lífsins og hafa gaman. Ég var frá
fyrsta degi hugfangin af fegurð Austurlands og veðursæld og er það enn.
Njótið sumarsins!

Elísabet Kristín Jökulsdóttir:

Klofandi með barn á snjósleða

Þ

egar ég flutti útá land átján ára
gömul með manni og barni,
nánar tiltekið til Neskaupstaðar voru tvö ár síðan snjóflóð hafði
lagt líf bæjarbúa í rúst. Það var enn
verið að segja sögur af snjóflóðinu
og hvernig sumir höfðu skroppið í
kaffi og sloppið undan flóðinu, einn
maður hafði lokast inní tanki í sólarhring og þessi maður varð reyndar
heimagangur á heimili mínu. Þetta var
næstum einsog að hafa lifandi sögupersónu í sófanum.
Seinna frétti ég af því að þegar snjóflóðin féllu fyrir vestan þá upplifði
þessi maður snjóflóðið sitt á nýjan leik,
áfallið framkallaðist. Ég notaði hann
og söguna hans í útvarpsleikrit, til að
sýna að kannski erum við öll tankur
og lokum sjálf okkur inni í bergmálinu
og óvissunni af því að komast af. En
hvað sem allri skáldlegri sýn líður þá
var þetta svona. Snjóflóðið var enn að
falla, konan sem passaði barnið mitt og
sem ég drakk kaffið hjá, hún var átta
barna móðir og hafði misst manninn
sinn í flóðinu og börnin átta höfðu
misst föður sinn.
Einhvernveginn voru þau bæði
hetjur, átta barna móðirin og strákurinn í tankinum. Það var alltaf verið

og þjóðar sem hlýtur að vera líftaug
sérhvers sem hlotnast þessi trúnaður.
Forsetar lýðveldisins hafa ávallt borið
gæfu til að laga embættið og starfsvið
þess að breyttum kröfum sinnar samtíðar. Svo mun vonandi verða um alla
framtíð.“
Úr innsetningarræðu Ólafs
Ragnars Grímssonar 1.ágúst 1996

Sturla Jónsson:

Á bleiku mini-pilsi
í Búlandstind
ára gömul.
Nýfermd mætti ég í Neskaupstað til
að vera í vist og vinna í fiski. Þó að
ég hefði dvalið mörg sumur í sveit í
Skagafirðinum þá var þetta einhvern
veginn eins og ég væri að fara í fyrsta
skipti að heiman og því orðin svolítið
fullorðins. Ég var uppfull af feimni og
nokkuð örvæntingarfull í fyrstu hvort
ég myndi eignast þarna einhverja
vini. Það var ekki liðin vika af sumrinu þegar ég hafði bæði lært að vinna
í saltfiski og eignast marga góða vini.
Það var eitthvað einstakt við að upplifa samheldnina í samfélaginu þetta
sumar og enn í dag lifa minningar um
sjóböð, útilegur og óteljandi stundir í
sundlauginni og á fótboltavellinum. Í
Neskaupstað hitti ég margt gott fólk og
fannst mjög gaman að vera í félagsskap
fólks af ólíkum aldri, bæði í vinnunni
og utan hennar. Það eykur tilfinningaþroska að eiga samtal á milli kynslóða
og ég er ekki frá því að mínir jafnaldrar í Neskaupstað hafi um margt haft
meiri þroska til að bera en ég hafði og
þess naut ég mjög. Sérstaklega lifir þar
minning Bjarts Magnasonar heitins, en
samtöl okkar um það sem skiptir máli
í lífinu voru líklega óvenjuleg fyrir 13
ára gamla vini.
Þremur árum síðar kom ég aftur á
Austurland, í þetta sinn á Djúpavog í
félagsskap minnar bestu vinkonu og
um 20 annarra menntskælinga. Við
Valdís vinkona mín mættum í bleikum
mini-pilsum, með grifflur og legghlífar
í stíl og vorum klárar í sjálfstæða búsetu

hefur milli okkar og alþýðu manna
til sjávar og sveita verði ekki sundur
slitið. Þegar lýðveldi var stofnað á
Þingvöllum og forseti Íslands kjörinn
fyrsta sinni var við fátt að styðjast um
mótun embættisins, starfshætti forsetans og framgöngu alla. Á rúmlega
hálfri öld hafa forsetarnir fjórir, hver
á sinn hátt, treyst það samband forseta

Elísabet á hjóli með soninn Kristjón..

að segja söguna og hún var sögð á
æðrulausan hátt þótt tilfinningar
kraumuðu undir niðri, vanmátturinn
var alger; að halda áfram lífinu er svo
óskiljanlegt.

Kannski er sagan eina leiðin
til að öðlast vitið aftur.

Ég bjó í Neskaupstað þennan vetur til
að vera í skóla, leigði hjá Gvendi Stalín
gegn því að elda ofan í hann, bjó um

son minn á snjóþotu á hverjum morgni
einsog vetrarstelpa og klofaði gegnum
þorpið. Sú minning er sú magnaðasta,
mér finnst ég hetja.
Tveimur árum þar á undan hafði
ég verið á Ísafirði og þá tók út þrjá
menn af mesta aflaskipi Ísfirðinga,
Guggunni, Guðbjörgu ÍS. Skipið hafði
verið á veiðum í Víkuráli þegar himinhár skafl rís úr sjónum og brotnar yfir
skipið og sópar þremur mönnum af
fimm af dekkinu. Þetta var reiðarslag fyrir bæinn, það lamaðist allt,
en samt hélt allt áfram. Vinur minn
þekkti einn af mönnunum, hann hafði
verið stjúpfaðir vinar hans. Hann fór
að heimsækja ekkjuna. Vinur minn
var kannski sautján átján ára, það var
einsog hann hefði sjálfur sópast af
dekkinu. Mér fannst merkilegt hvað
allir voru nánir, hvað allir þekktu alla,
þessar stóru tilfinningar sem allir virtust þekkja líka.

Íþróttaafrek
og náttúruhamfarir

Það sem sameinar Íslendinga eru
íþróttaafrek og náttúruhamfarir. Eða
réttara sagt, afleiðingar hamfaranna.
Og náttúruhamfarir og sjóslys eiga
sér oft stað úti á landi, og náttúran

Burt með verðtrygginguna!

A

usturland náði Sturlu Jónssyni
í síma oní skurði við mokstur
og minnist hann margra
góðra stunda að austan. Hann var í
nokkur ár, 1982-83 að hann minnir,
á síld úti fyrir Austfjörðum á KE140 á
Búrfelli frá Keflavík. „Við lögðum upp
á Eskifirði mest en eftirminnilegastar
eru ferðirnar á Seyðisfjörð í Ríkið. Það
var oft ævintýralegt að komast þangað
fyrir helgina, en þetta var ungra manna
líf á þeim árum. Maður var á aldrinum
17-18 ára og til í allt. „
Sturla var í torfærunni árum saman
og kom þá einnig oft austur til keppni
og leiks. Hann minnist þeirra sumra
með hlýju og gleði. „Ég var sumar eftir
sumar þarna fyrst árin 1988-1991, á
bíl sem var alltaf bara kallaður Bíllinn
hjá Stulla með Bens-grillinu. Síðan
var ég þarna mikið á Héraði aftur
árin 1996-2003 á Batman. Það voru
skemmtileg ár. Böllin í Valaskjálf sem
voru í tengslum við torfæruna voru
frábær og margt svo skemmtilegt að
ekki sæmdi forseta að láta slíkt spyrjast
út!“ segir Sturla og skellihlær. Hann
segir skemmtilegt félagslíf hafa verið í
kringum torfæruna og minnist margra

„

Austfirðinga með kátu hjarta. Burt með
verðtrygginguna, bætir hann við að
lokum, og heldur áfram að moka - enda
ekki tími fyrir vinnandi menn að dóla
sér um landið á atkvæðaveiðum. Sturla
segir valkostina þann 25. júní vera
skýra hvar sem maður býr á landinu.
Það geti allir treyst því að hann muni
standa við það sem hann segir.

Síðan var ég þarna mikið á Héraði aftur árin 1996-2003 á Batman. Það voru skemmtileg ár. Böllin
í Valaskjálf sem voru í tengslum við
torfæruna voru frábær og margt svo
skemmtilegt að ekki sæmdi forseta að
láta slíkt spyrjast út!”

„

Ég bjó í Neskaupstað þennan vetur til að vera í skóla, leigði hjá
Gvendi Stalín gegn því að elda ofan í
hann, bjó um son minn á snjóþotu á
hverjum morgni einsog vetrarstelpa og
klofaði gegnum þorpið. Sú minning er
sú magnaðasta, mér finnst ég hetja.

og hegðun hennar er einhvernveginn
nálægari. En þá ryðjast tilfinningarnar
fram, hvað það þýðir að búa á Íslandi,
við hvaða skilyrði, og þá leysast
sögurnar úr læðingi, örlögin, guð,
verndarkraftur, tilviljanir, hamslaus
sorg, óvinnandi sorg. Sem auðvitað er
unnið í með ótal aðferðum.
Já svona eru örlögin, við færumst
skrefinu nær okkur sjálfum ef við
fylgjum hjartanu. Útá land og heim.
Ég átti að fara á Akureyri en tafðist
vegna ástamála á Ströndum, var þá
send til Ísafjarðar en skrópaði í skólanum vegna annarra ástamála, varð
ólétt á Ströndum en fór í Neskaupstað
eftir að barnið var fætt, af því pabbi
minn var fæddur í Neskaupstað; ég var

að leita að honum, það var svo langt
síðan ég hafði týnt honum.
Og í Neskaupstað fann ég þetta:
Fjallið, fjallið á móti bænum, bifreiðaverkstæði, félagsheimilið, ballið,
þorrablótið, frystihúsið, skip í höfninni, skólann, fólkið, kommúníska
sellu, Maó yfir eldhúsborðinu, rústirnar eftir snjóflóðið, lognið. Ég fékk
að hugsa um og ala upp son minn,
vorið kom að liðnum vetri en ég kom
aldrei aftur í Neskaupstað. Það munaði litlu núna, þegar ég var að safna
undirskriftum en ég fór ekki alla leið.
Neskaupstaður gaf mér samt dýrmæta
gjöf; skilning á þjóð minni og tankinum sem ég breytist stundum í þegar
ég lokast inní sjálfri mér.
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Guðni Th. Jóhannesson:

Davíð Oddsson:

Þarna er landið
okkar
Ísland
„
Jæja, Guðni minn, þarna er landið
okkar Ísland,“ sagði pabbi við mig
þegar við fjölskyldan sigldum með
Smyrli frá Færeyjum og Austfjarðafjöllin risu úr sæ. Barnsminningin
stendur mér enn skýrt fyrir hugskotssjónum. Ekki voru þetta þó mín fyrstu
kynni af Austurlandi. Hringveginn
fórum við einu eða tveimur árum eftir
að árnar á Skeiðarársandi voru brúaðar
og ég man vel eftir lífi og fjöri á Egilsstöðum í þeirri ferð, sprungnu dekki
á einhverri heiðinni og kassettu með
Abba sem var spiluð út í eitt.
Síðan hefur leiðin oft legið austur.
Árið 2007 var ég formaður Sagnfræðingafélags Íslands og við héldum
mikla ráðstefnu að Eiðum í samvinnu
við heimamenn og Þjóðfræðingafélagið. Þá fórum við víða, meðal annars
til Seyðisfjarðar í dýrindis kvöldverð og
á slóðir Hrafnkels sögu.
Seinna lá leiðin að Sléttaleiti í Suðursveit, í hús Rithöfundasambands Íslands sem stendur í þverhníptri hlíð
Steinafjalls. Þar var afar gott að vera,
friður og ró. Svo er mér auðvitað í
fersku minni ferð til Neskaupstaðar
í síðasta mánuði. Þá var mér boðið á
Lúðvíksvöku sem haldin var í minningu Lúðvíks Jósepssonar og flutti ég
þar erindi um hinn mikla þátt hans
í landhelgissögu okkar Íslendinga.
Bekkurinn var þéttsettinn í Egilsbúð
og heiður að því að taka þátt í þessum
merka viðburði.
Þegar þessi orð eru rituð erum við
Eliza konan mín nýkomin úr þriggja
daga ferðalagi um Austurland sem
rennur okkur seint úr minni. Hvarvetna mætti okkur einstök hlýja og
vinsemd sem við verðum ævinlega
þakklát fyrir. Náttúrufegurðarinnar
nutum við í mikilli veðurblíðu þar sem
skiptist á glaðasólskin og Austfjarðaþokan ævintýralega.
Eftir skemmtilegan fund í Nýheimum á Höfn gistum við í Árnanesi
og héldum síðan austur á firði snemma
morguns daginn eftir. Við hittum
indælt fólk á Djúpavogi og á Breiðdalsvík, í Stöðvarfirði og á Fáskrúðsfirði, og um kvöldið voru síðan opnir
fundir í safnaðarheimilinu á Reyðarfirði og í Egilsbúð í Neskaupstað. Eftir
langan dag gistum við í heimahúsi á
Reyðarfirði. Morguninn eftir lá leiðin
til Eskifjarðar, því næst á Egilsstaði og
Seyðisfjörð og ferðinni lauk svo með
miklum glæsibrag með opnun kosningaskrifstofu á Egilsstöðum.
Mér verða minnisstæð ótal samtöl
við heimamenn um vonir þeirra og

Búlandstindur – fjallið
hennar ömmu Valgerðar

„

Guðni lyftir hellu á Steinasafni Petru

Jæja, Guðni
minn, þarna
er landið okkar
Ísland,“ sagði pabbi
við mig þegar við
fjölskyldan sigldum með Smyrli
frá Færeyjum og
Austfjarðafjöllin
risu úr sæ. Barnsminningin stendur
mér enn skýrt fyrir
hugskotssjónum.
þrár, áhyggjur og tillögur, ýmist á fjölsóttum opnum fundum eða í heimsóknum á vinnustaði, en stundum á
bryggjunni eða í sjoppunni. Fyrir mér
er alveg ljóst að á Austurlandi eru mikil
sóknarfæri, m.a. í menningarlífi og
ferðamennsku. Svo þótti mér ákaflega
áhugavert að kynna mér sjávarútvegsfyrirtækin og heimsækja álverið í
Reyðarfirði en ekki síður smærri fyrirtæki, þ. á m. sprotafyrirtæki í vexti.
Mikilvægasta auðlind Austurlands
er krafturinn í fólkinu sem þar býr en
svo hann fái notið sín verður að huga
að innviðum og undirstöðum. Sé það
gert munu bættar samgöngur og tækniframfarir leiða til aukinnar fjölbreytni
í atvinnulífi og treysta þannig undirstöður samfélagsins. Framtíðin er björt
og ég hlakka svo sannarlega til að koma
aftur eftir kosningar, hvernig sem fer.
Kærar þakkir fyrir okkur.
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g á margar góðar minningar frá
Austurlandi og hef góð tengsl
þarna víða. Langafi minn, Haraldur Ólafsson Briem og langamma
mín, Þrúður Þórarinsdóttir, byrjuðu
sinn búskap á Rannveigarstöðum í
Álftafirði. Þar gengu þau í hjónaband
og áttu sín fyrstu börn og þeirra á meðal
var amma mín Valgerður Haraldsdóttir
Briem.
Langafi var merkilegur, sjálfmenntaður lögfræðingur og sleipur á því sviði.
Hann var hagmæltur vel og kannski á
þessi vísa hans vel við þessa dagana,
þótt ort sé um aðra Bessastaði en þá
sem allir þekkja:
Bessastaðir er bölvað kot,
býr þar enginn maður.
Rannveigarstaðir eru reisulegt slot,
ríð ég þangað glaður.
Síðar bjuggu amma Valgerður og afi
minn, Ólafur Oddsson, á Fáskrúðsfirði
en hann starfaði þar sem ljósmyndari
um tíma.
Það er alltaf gott að koma til
Austfjarða. Firðirnir eru einstakir og
fjöllin tignarleg. Búlandstindur er mér
sérstaklega kær. Amma bjó nálægt þessu
orkumikla og stórbrotna fjalli og talaði
alltaf um það sem fjallið sitt. Ég var því
meðvitaður um tilveru þess snemma
og oft hef ég fengið að njóta þess hafa
Búlandstind fyrir augum mínum.

Davíð og Ástríður á Seyðisfirði..

Góð reisa austur í vikunni

Minningar mínar frá Austurlandi eru
ekki einungis tengdar barnæsku og
fjölskyldu. Árið 1970 starfaði ég á Egilsstöðum fyrir útvarpið og ferðaðist í
því starfi mikið um Egilsstaði og um
Hérað allt. Þá lærði ég að meta gróðursældina og náttúrufegurð þessara
merku sagnaslóða. Tíminn á Egilsstöðum var skemmtilegur og lærdómsríkur enda naut ég þess að fá að kynnast
góðu, áhugaverðu og á stundum litríku
fólki.
Það var því kærkomið að fljúga
fyrr í vikunni austur á Egilsstaði. Við
Ástríður nutum þess að hitta fólk
víða um Austurland, heimsækja fyr-

Það er alltaf
gott að koma
til Austfjarða.
Firðirnir eru
einstakir og fjöllin tignarleg. Búlandstindur er mér
sérstaklega kær.
Amma bjó nálægt
þessu orkumikla
og stórbrotna fjalli
og talaði alltaf um
það sem fjallið sitt

irtæki og halda opna fundi. Hvar sem
við komum var okkur tekið opnum
örmum eins og Austfirðinga er háttur.
Veðrið skartaði sínu fegursta og sólin
skein glatt þannig að það var létt yfir
okkur og öllum sem við hittum. Ég
vil fyrir hönd okkar Ástríðar þakka
öllum kærlega fyrir ljúfar stundir og
innihaldsrík samtöl við jafnt unga sem
aldna á þessu ferðalagi okkar.

Hildur Þórðardóttir:

Hugljómun hjá Kjarval
- yndisleg minning

„

E

itt sumarið dvöldum við fjölskyldan nokkra blíðviðrisdaga
á Austurlandi. Það var brakandi sól og sunnanvindur sem þýddi
dágóða golu á Egilsstöðum en næstum
því logn í Hallormsstaðaskógi þar sem
við dvöldum í fellihýsi. Krakkarnir
busluðu berfætt í Leginum og allt var
svo fallegt.
Hallormsstaðaskógur skipar stóran
sess í hjarta mínu, því langafi minn
Agner Kofoed-Hansen, kom hingað
frá Danmörku til að vernda íslenska
skóga og þar á meðal Hallormsstaðaskóg.
En einn daginn var ákveðið að
heimsækja Borgarfjörð eystri. Við
keyrðum í norðurátt þar til Dyrfjöllin
blöstu við og stoppuðum við kofa Jóhannesar Kjarval. Þarna bjó hann á
sumrin á árunum 1948-1968, fyrst í
tjaldi og síðan þessum kofa og málaði.
Þar stóð þessi litli kofi, vatnslaus og
rafmagnslaus og mynd af meistaranum
á náttbuxunum fyrir utan og skyndilega varð þetta allt saman ljóslifandi
fyrir mér. Hvernig Kjarval vaknaði
við að sólargeislarnir léku sér á andliti
hans. Hvernig hann reis upp úr rúminu og gekk berfættur á náttbuxunum
út í góða veðrið, þar sem hann heilsaði
sólinni og gerði nokkrar teygjuæfingar
til að liðka stirðan líkamann. Kannski
hann hafi farið á bak við til að létta á
sér, en kannski var hann ekkert að spá
í mannaferðir, enda fáir á ferli nema
hjónin á Ketilsstöðum.
Þá hefur hann smellt sér í skóna,
tekið fötuna og arkað út í læk að ná

Fyrst lá
leiðin upp
á álfhólinn til að
heilsa álfunum og
skoða útsýnið. Þá
lá leiðin að sjálfsögðu í Álfakaffi
þar sem við fengum besta rúgbrauð
sem ég hef smakkað á ævinni.

í vatn í kaffið, sem hann hitaði svo á
prímus. Alveg er ég viss um að hann
hafi ekki borðað mikið í morgunmat
nema kannski brauðhleifsafgang frá
frúnni á Ketilsstöðum. Það skipti
meira máli að vinda sér í málverkið
sem beið hans.
Síðan hefur hann eflaust gleymt sér
þar til mörgum tímum síðar að handleggurinn var farinn að kvarta. Sólin
var farin að lækka á lofti og birtan
að breytast. Þá skyndilega fann hann
hungrið í maganum og var hugsað
til frúarinnar á Ketilsstöðum. Hann
gekk frá penslunum og málningunni,
klæddi sig kannski í betri skyrtu, greip
teikningu til að launa þeim velvildina
og arkaði yfir túnið í átt að bænum.
Við kvöddum minningu þessa

merka manns og keyrðum áfram til
Borgarfjarðar eystri þar sem blíðviðrið
hélt áfram að mála Austurland fegurstu
litunum og setti helgiblæ yfir bæinn.
Fyrst lá leiðin upp á álfhólinn til að
heilsa álfunum og skoða útsýnið. Þá
lá leiðin að sjálfsögðu í Álfakaffi þar
sem við fengum besta rúgbrauð sem ég
hef smakkað á ævinni. Við sátum úti
því það var hreinlega syndsamlegt að
sitja inni í svona góðu veðri og á næsta
borði voru tónlistarmenn í flæðandi
sköpunarferli að seðja tóma maga. Svo
lítill bær en fullur af stórum sálum.
Það var svo ekki fyrr en húma tók
að kveldi sem við týmdum að yfirgefa
bæinn og keyra aftur heim í Hallormsstaðaskóg. Þetta er ein dýrmætasta
minning mín frá Austurlandi.

Auglýsingasíminn er 578 1190

danskar

innréttingar

í öll herbergi heimilisins

þitt er valið

Þú velur að kaupa innréttinguna í ósamsettum einingum,
eða lætur okkur um samsetninguna. Að sjálfsögðu
önnumst við líka uppsetningu og endanlegan frágang fyrir
þá sem þess óska – fullkomin þjónusta, eigið verkstæði.

Fjölbreytt úrval aF hurðum,
Framhliðum, klæðningum og einingum,
geFa þér endalausa möguleika á
að setja saman þitt eigið rými.

betri stoFan

sterkar og glæsilegar

við hönnum og teiknum Fyrir þig
Komdu með eða sendu okkur málin af eldhúsinu, baðinu,
þvottahúsinu, anddyrinu eða svefnherberginu - og við hönnum,
teiknum og gerum þér hagstætt tilboð í glæsilega danska innréttingu
í hæsta gæðaflokki og vönduð raftæki á vægu verði.

Opið: Mán. - föst. kl. 09-18
Lokað á laugardögum í sumar
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TIL HEIÐURS VIGDÍSI!!

Vigdísarveður
S
igríður Rósa Kristinsdóttir á
Eskifirði var kosningastjóri
fyrir Vigdísi Finnbogadóttur í
forsetakosningunum 1980. Í ævisögu
hennar Þú gefst aldrei upp, Sigga! sem
Elísabet Þorgeirsdóttir skráði segir hún
skemmtilega frá þessum tíma. Sigríður var formaður Sjálfstæðisfélags
Eskifjarðar þegar þetta var og vann á
símstöðinni eftir að hafa rekið verslun
um árabil. Um kosningabaráttuna 1980
segir m.a. í bókinni:
„Þegar þrír karlar voru búnir að gefa
kost á sér kom Regína Thorarensen til
mín og bað mig að skrifa undir stuðningslista við Albert Guðmundsson. Ég
sagði að ekki væri enn útséð um hvort
Vigdís Finnbogdóttir byði sig fram og
ef svo yrði myndi ég styðja hana. Þegar
Vigdís var svo búin að gefa kost á sér
hringdi ég suður til stuðningskvenna
hennar og spurði hvort vantaði ekki
tengilið á Eskifirði. Sú var raunin og
bauðst ég þá til að taka það að mér og
þær tóku því vel. Ég kom mér síðasn í
samband við Allaballana hér, sem voru
einlægir stuðningsmenn Vigdísar, og
við komum kosningastarfinu af stað.
Við fengum gott húsnæði fyrir kosningaskrifstofu endurgjaldslaust hjá
Ingigerði Þorsteinsdóttur og gekk
samstarf okkar mjög vel.

Lagði fram ein mánaðarlaun í baráttuna

Ég gerði áætlun um hvað kosningastarfið myndi kosta. Ég hafði um
310.000 krónur á mánuði í laun og
ákvað að leggja fram ein mánaðarlaun
til að standa undir kosningabaráttunni.
Þegar Guðni Óskarsson tannlæknir fór

að spyrja út í kostnaðarhliðina sagði ég
honum þetta. Hann spurði þá hvort ég
væri alveg vitlaus, ég ætti ekki að sjá ein
um kostnaðinn. Ég sagðist ekkert vera
vitlausen ég hefði mikinn áhuga á að
fá Vigdísi fyrir forseta og fyndist það
meira en einna mánaðarlauna virði. En
Guðni og fleiri stuðningsmenn lögðu
drjúgan skilding í kosningasjóðinn og
dæmið gekk ágætlega upp.
Vigdís kom hingað austur á kosningaferðalagi sínu og ég fór með henni
í fyrirtæki í bænum. Hún kom hingað
heim í kvöldmat og yfir matnum spurði
ég hana hvort hún væri kommúnisti
því um það var mikið talað í kosningabaráttunni. Hún kvað nei við þeirri
spurningu og bætti við að eftir innrás Sovétmanna í Tékkóslóvakíu 1969
fyndist sér orðið kommúnisti vera
skammaryrði.“Spurðu mig að þessu á
fundinum í kvöld,“ sagði Vigdís eins
og henni væri í mun að þessi orðrómur
yrði kveðinn niður.

Hvatningarpistill Sigríðar Rósu í Morgunblaðið
17. júní 1980 undir yfirskriftinni Aldrei að víkja
Loksins, loksins er komin til leiks
kona sem ber höfuð og herðar yfir
alla hina annars mjög svo ágætu
frambjóðendur. Gamla reglan sannar
sig hér. Engin kona þykir vænleg til
sigurs í framboði á móti körlum nema
hún sé að minnsta kosti helmingi
frambærilegri en BESTI karlinn.
Konur og karlar út um land fagna
framboði Vigdísar Finnbogadóttur til
forsetakjörs. Við, úti á landi, skynjum
og skiljum þann manndóm, þrek og
þor sem Vigdís sýnir með því að feta
út á það einstigi sem engin kona í

veröldinni hefur áður vogað sér að
ganga. Við ætlum að votta henni
aðdáun okkar og virðingu með einlægum stuðningi. Eins er vitað um
fjölda kvenna og karla á Reykjavíkursvæðinu. Þó virðist nú skorta stórlega
á þann djarfhug og kjark sem konur í
Reykjavík sýndi á Kvennadaginn 24.
október 1975. Hvað dvelur konur?
Er samstaðan þurrkuð út þegar við
loksins fáum tækifæri til að kjósa úr
okkar röðum til forseta konu sem er
færust af fjórum færum í framboði?
Ætlum við að láta dætur okkar,

dætra- og sonardæturlíða fyrir að
við þekktum ekki okkar vitjunartíma
og brugðumst rangt við þessu stórkostlega tækifæri til að velja? Konur
karlar. Sýnum nú í verki að við viljum
hætta að troða á rétti mæðra okkar
og systra, eiginkvenna og dætra.
Við höfum tækifærið nú, óvíst hvað
verður síðar.
Vigdís, hjartans þakkir fyrir hlýju
þína, vilja, kjark og þor. Það eru þeir
eiginleikar sem íslensk þjóð þarfnast mest að finna hjá forseta sínum.
Aldrei að víkja.

sem sat fyrir framan mig þá vildi ég
ekki spyrja því það hefði getað orðið
þér til tjóns.“ Og Vigdís skildi það.

lengi fram eftir nóttu. Það var því mikil
spenna í lofti þegar kom að lokatölum í
Austurlandskjördæmi, sem var síðasta
kjördæmið með tölurnar. Þegar í ljós
kom að Vigdís hafði sigrað með yfirburðum hér í kjördæminu og tryggt sér
þar með kjörið til forseta, fögnuðum
við að vonum innilega. Það var dýrð-

leg tilfinning að ganga af kosningaskrifstofunni út í morguninn með þá
staðreynd í huga að kona væri orðin
forseti Íslands. Ég man ekki eftir að
hafa upplifað betra veður; glampandi
sólskin, logn og hlýindi. Lengi á eftir,
og jafnvel enn, köllum við slíkt veður
Vigdísarveður.

Vigdísarveður eftir sigurinn

Kosninganóttin var gríðarlega
spennandi og mjótt á munum milli
Vigdísar og Guðlaugs Þorvaldssonar

Húsfyllir í Neskaupstað

Það var húsfyllir á fundinum. Ég flutti
ávarp í upphafi fundarins og síðan hélt
Vigdís góða ræðu. Á eftir fékk hún fyrirspurnir sem hún svaraði af alkunnri
fimi og virtust fundarmenn ánægðir
með þau svör. Við fengum stærsta
manninn í bænum, vin okakr Hafstein
Guðvarðsson vélstjóra, til að ganga um
með samskotabauk og varð honum vel
ágengt í söfnuninni.
Eftir fundinn spurði Vigdís:
“Heyrðu, Sigríður mín, þú spurðir mig
ekkert hvort ég væri kommúnisti.““Nei,
sagði ég.“Þegar ég horfði á aðdáunarsvipinn á öllu Alþýðubandalagsfólkinu

Myllan stál og vélar
er þjónustu- og framleiðslufyrirtæki á sviði
málmiðnaðar og vélaviðgerða. Fyrirtækið
hefur m.a. hannað og framleitt skreiðastaflara
ásamt ýmsu tengdu landbúnaði.
Sigríður Rósa á Dyngju 2016.

Skreiðastaflari

Íslandia Paradiso
- Madam Presidenta
Minningabrot Ágústu á Refsstaðum Vigdísi Finnbogadóttur

É
Upptekt á túrbínu við Fljótsdalsstöð

Smíði á brunastiga fyrir Minjavernd
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g var beðin um að rifja upp
tilfinningar mínar þegar ég
heyrði lokatölur af Austurlandi sem tryggðu Vigdísi Finnbogadóttur sigur í forsetakosningunum
1980. Ég mundi hvað mér varð heitt
um hjartað þegar ljóst varð að Íslendingar höfðu brotið blað í sögu
mannkyns, kosið konu í æðsta embætti þjóðar í lýðræðislegum kosningum. Mér verður enn heitt um
hjartað þegar ég minnist þessa. –
Rétt eins og ég man hvar ég var þegar
Kennedy var skotinn –
En ég mundi bara alls ekki hugrenningar mínar vegna afdrifaríkra
seint kominna atkvæða-talna af
Austurlandi. Er ég virkilega farin að
kalka? Nei, allt í einu mundi ég að
við hjónin kusum Vigdísi utankjörstaðakosningu, því á kjördag vorum
við í Ungverjalandi í skemmtireisu
um fyrrum veldi Habsborgarkeisara.
Við vorum þarna 20 íslendingar á ferð
löngu fyrir tíma farsíma/fésbókar og
fréttum næsta fátt að heiman. Marta
Rubin ungverski fararstjórinn okkar
komst að því að við vildum frétta

úrslit forsetakosninga áður en lagt
yrði af stað eldsnemma morguns frá
Búdapest. Mamma hennar þekkti
fréttamann á ungverska útvarpinu og
hafði samband við hann og óskaði eftir
fréttum frá Íslandi áður en við færum
úr borginni. Morgunfréttamaður hringdi svo í fjölskylduna Rubin strax og
fréttir bárust og í morgunútvarpinu
þar í borg var sagt frá þessu heimsviðburði kl. 6 ! Marta kom svo til
okkar í morgunmat og tilkynnti að
Vigdís væri rétt kjörin forseti Íslands
og fögnuður braust út við okkar borð
og svei mér ekki annarra. Merkilegt að
ég skyldi ekki fá hjartaáfall, mér fannst
hjartað brjótast út úr rifjahylkinu og
dansa eftir borðinu. Ég var handan við
sjálfa mig allan þennan dag.

Heimsfrétt og
heiður Íslendinga

Þrem dögum seinna vorum við svo
í Prag, skemmtum okkur fram á
miðja nótt eins og gerðist í þá daga.
Eftir að hafa málað miðbæinn í Prag
rauðan ákváðum við hjónin að húkka
okkur leigubíl ásamt systkinum úr

bernskuhverfi mínu í Reykjavík og
koma okkur heim á hótel. Ungur
Tékki keyrði leigubílinn, hann talaði
ekki erlend tungumál, en hélt að við
værum Skandinavar. Ég kom honum
í skilning um að við væru Íslendingar.
Þegar heim á hótelið kom snöruðust
íslensku karlmennirnir út en við konurnar gripum upp veskin og skiptum
reikningnum. Maðurinn ljómaði eins
og jólaljós úr Ikea og sagði „Islandia
Paradiso, Madam Presidenta, madam
–money – money. Þá skyldi ég að það
var ekki bara ég sem sigraði í forsetakosningum, það var líka heiður Íslands og íslenskra. Takk, Vigdís.

Augnheilbrigði

Þurr augu?
Tvöföld virkni
Sex sinnum
lengri ending

Nýtt
án rotvarnarefna

Thealoz Duo® er ný aðferð við meðhöndlun augnþurrks sem sækir innblástur beint
til náttúrunnar. Til þess að koma jafnvægi á tárafilmuna notum við náttúrulegu efnin
trehalósa, sem kemur á jafnvægi og verndar frumurnar á yfirborði hornhimnunnar, og
hýalúronsýru, sem smyr yfirborð hornhimnunnar og gefur henni raka.

TREHALÓSI

HÝALÚRONSÝRA

Finnst í mörgum jurtum og hjálpar þeim
að þrífast við þurrar aðstæður. Trehalósi
verndar frumurnar og gerir þeim kleift
að starfa með fullum afköstum.

Er að finna í augunum og hefur
einstaka getu til að binda vatn.
Hjálpar til við að smyrja og viðhalda
táravökvanum á yfirborði augans.

Fæst í öllum helstu apótekum.
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Plokkfiskbókin
– Eiríkur Örn Norðdahl, Forlagið 2016


Hin fullkomna… fusion-matreiðslubók?

Þ
Stutt eftir á toppinn.

Hólmatindur

H

ólmatindur er líklega eitt
þekktasta fjall á Austfjörðum
og mjög vinsælt til göngu.
Tindurinn stendur á milli Eskifjarðar
og Reyðarfjarðar og er sannarlega bæjarfjall Eskfirðinga. Frá Eskifirði virkar
hann nánast ókleifur en frá Reyðarfirði
er aðra sögu að segja. Fjallið hefur þó
verið klifið beint upp frá Eskifirði en
það hafa ekki margir leikið eftir.
Til að ganga á fjallið er ekið að eyðibýlinu Sómastöðum sem er ofan við
álver Alcoa - Fjarðaáls. Húsið á Sómastöðum var byggð árið 1875 og þykir
sérstakt fyrir byggingarmáta þess en
það er hlaðið með hellugrjóti úr nágrenninu og fúgað á milli með jökulleir.
Húsið er varðveitt af Þjóðminjasafni
Íslands.
Ofan við Sómastaði er Sómastaðatindur og hægra megin við hann er
Grjótárdalur. Stefnan er sett á hann og

er farið upp með Grjótá. Margir vilja
fara yfir ána og ganga upp með henni að
austanverðu. Litlu munar á göngulandi
vestan við ána og þá þarf ekki að fara
yfir ána nema sem smásprænu upp í
dalnum. Þegar komið er upp í dalinn er
hægt að ganga hann á enda og fara síðan
austur eftir brúninni alla leið á hæsta
tindinn. Oftast er þó hægt að fara beint
upp úr dalnum austan megin þó bratt
sé á köflum. Leiðin ofan við dalinn er
nokkuð löng á toppinn en göngulandið
er gott. Gestabók er í vörðu á toppnum
og er gaman að sjá hversu margir heimsækja þetta fjall yfir sumartímann. Af
toppnum horfir maður nánast beint
niður í Eskifjörð og útsýnið yfir Reyðarfjörð er frábært. Mjög skemmtilegt er
að fara alveg fram á fjallið en þar er
hægt að horfa mjög víða frá einum stað
eða allt frá frá botni Eskifjarðar, fyrir
Hólmanesið og inn Reyðarfjörð.

Rétt er að geta þess að á sumrin er
Austfjarðaþokan sjaldan langt undan
og rétt að hafa GPS tæki meðferðis til
öryggis og þæginda. Mælt er með að
farið sé sömu leið niður og komið var
upp.

Erfiðleikastig 3 af 5
Mesta hæð: 985 m
Hækkun: 940 m
Gönguvegalengd: 10 km
Göngutími: 5-6 klst.
(uppgöngutími 3-3,5 klst.)
Göngubyrjun:
Við Sómastaði ofan við álver Alcoa (50 m)
Gestabók: Er við vörðu á háfjallinu.
N65°03.623, W014°.03.614
Leiðarmat: Meðalerfið fjallganga á eitt
vinsælasta göngufjall á Austfjörðum.
Brattir kaflar þar sem þarf að sýna aðgát.
Frábært útsýni út Reyðarfjörð og yfir
nálægar byggðir.

Vorum að fá sendingu

Fjórhjól
Buggy bílar
Vinnubílar

Verð frá 1.690.000 kr.
STORMUR EHF | KLETTHÁLSI 15 | S: 577 1717 | WWW.STORMUR.IS

að eru margar leiðir til að
koma hugmyndum frá sér en
mikil pæling liggur að baki
því að koma frá sér jafn fjölbreyttu riti
og Plokkfiskbókinni, og kalla hana
matreiðslubók. Hið hömlulausa form
sem er á bókinni - sem mætti kalla
skapandi formgerð í því samhengi- er
andstætt hinu hefðbundna formi matreiðslubókar. Verkið er enda áróðursrit
að einhverju leyti, það krefst þess að
þú hugsir um mat, setjir sjálfan þig
í samhengi við hann, gerir tilraunir
með hann og bjóðir það á borð sem
hugur þinn hefur skapað, jafnvel úr
afgöngum. Plokkfiskbókin hvetur þig
til hugdirfsku í eldhúsinu, sem er mjög
gott og helsti kostur bókarinnar. Og
það eru margir kostir við hana sem
bókmennt. Enda er hún soldið eins og
plokkfiskur almennt, drifin áfram af
ástríðu með ýmsum útúrdúrum um
sögu plokkfisksins, sögu höfundarins
og þanka um mat og menningu. Hún
er í heppilegri stærð, hún er vasabók og
það er hægt að glugga í hana og gleyma
sér í fílósófískum vangaveltum Eiríks
Arnar, en um leið þá krefst hún þess
að maður hafi soldin humor fyrir höfundinum og sé ekki með kröfur um
skipulega framsetningu eða hreinar og
klárar línulega fram settar uppskriftir í
röðum. Það eru engar myndir af réttunum en hún er þaðan af fallega upp
sett og úr garði gerð af hálfu umbrjótarans, Hauks Más Helgasonar, sem á

heiðurinn af því
að efnið kemst
til skila með líflegum hætti. Það
er þó um leið
helsti vankantur
bókarinnar – sem
matreiðslubókar
– að það er helst
til fjölbreytt og margþætt efni sem er
fram sett í bókinni. Plokkfiskur er í
eðli sínu afganga-matur og í réttinn
slettir maður oft einhverju sem er svona
við hendina eins og gengur. Þannig er
ýmsu slett í bókina sem maður á ekki
að venjast í klassísku formi matreiðslubókar. Ég er á því að það hefði mátt
ritstýra henni aðeins stífar og fara ekki
jafn langt frá forminu og raun ber vitni,
svona fyrir þá lesendur sem í raun og
veru mættu til leiks vegna hugmyndarinnar um að í hana sækti maður uppskriftir. Hún fær því einkunn undir
meðallagi sem uppskriftabók, en hún
bætir það sem á vantar í þeim þætti upp
með lífsgleði og leikandi texta sem fær
mann til að hugsa um mat – og plokkfisk – með öðrum hætti en áður. Eins
á umbrotsvinnan skilið heila stjörnu
og hið óformlega sagnfræðilega yfirlit
um sögu plokkfiskuppskrifta hálfa, svo
þetta endar alveg í að vera yfir meðallagi góð bók.
Að elda mat er náskylt annarri
sköpun, og sköpun úr einföldum hráefnum er mikil kúnst.

Hraunborgir í Grímsnesi

Fjölskylduvænt
tjaldsvæði

Sundlaug | Golfvöllur, 9 holur, par 3
Mini-golf | Leikvöllur | Snyrtileg aðstaða
Hafðu samband í síma 486 4414

Heilsárshús tilbúin til útleigu
Ýmsar stærðir og lausnir í boði.
Allar einingar koma fullkláraðar að innan með öllum
tengibúnaði, lögnum o. fl.

TINDUR gistieiningar
3.790.000 kr. + vsk.

Lykillausn og allt innifalið:






Vandaðar innréttingar
WC og sturta
Ítalskar flísar á gólfi
32“ sjónvarp – WiFi
Rúm, borð og skápar







LED lýsing og lampi
CE gluggar og hurðir
Ísskápur og eldunarhellur
Reykskynjari – aðrir smáhlutir
Utanáklæðning fylgir með

Vönduð gistirými - Frá 2.890.000 kr. + vsk.

Flutningur og samsetning innifalin innan
50 km frá Reykjavík eða Akureyri.

ecoAtlas ehf.
Gislbúð 7 - 200 Garðabæ
Sími 864 0177
www.ecoatlas.is
fb.com/ecoatlas.is

Sími 5717171 - www.eignamarkadurinn.is
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Eldhúsið Restaurant


Egilsstaðir
Opið allt árið
Verð: Þriggja rétta máltíð 7.000—10.500 á mann án drykkja

E

ldhúsið er staðsett á Gistihúsinu
Egilsstöðum, Lake Hotel. Gistihúsið stendur á sérlega fallegum
stað við Lagarfljót og veitingasalurinn
veit að mestu að fljótinu. Húsið á sér
langa sögu samtvinnaða þjónustu við
gesti og óhætt er að segja að þjónustuandinn lifi þar í hverri fjöl. Huggulegt
er að setjast í nýtt andyri hússins með
fordrykk eða í lok máltíðar, eða njóta
friðsældar í bakgarðinum af svölunum.
Tilvalið er að krydda máltíð á veitingastaðnum með dekri í heilsulind sem
staðsett er á neðstu hæð hússins, en
í heilsulindinni er einnig boðið uppá
smáréttamatseðil.
Veitingastaðurinn býr að nábýlinu við kúabúið á Egilsstöðum og
nýtir hráefni þaðan töluvert í matargerðina. Óhætt er að segja að matreiðslumennirnir fara listilega með
nautakjöt og mjólkurvörur af bænum.
Heimagert smjörið er svo ljúffengt að
það má borða eintómt með skeið, og
brauðið fellur algjörlega í skuggann. Í
Eldhúsinu er yfirmatreiðslumeistari
Kolbrún Hólm sem þekkir eldhúsið
á Gistihúsinu vel enda hóf hún feril

sinn þar fyrir 10 árum. Með henni í
eldhúsinu eru Thomas Joshua Cox
og Þengill Þór Vilhjálmsson auk þess
sem dyggt starfsfólk gistihússins heldur
hjólunum gangandi innan eldhúss og
utan. Heildaryfirbragð borðbúnaðar
er ábótavant og þó vínglös, diskar og
hnífapör séu glæsileg er tímabært að
endurskoða samsetningu á t.a.m. borðskrauti, vatnskönnum og brauðkörfum.
Þá bar nokkuð á ójafnvægi í skammtastærðum sem á stundum varð til þess
að einn þáttur réttarins yfirgnæfir og
fínleikinn í upplifuninni týnist.
Nýr matseðill sumarsins er vel samsettur af fáum en ólíkum klassískum
möguleikum; Naut, lamb, fiskur og
grænmetisréttir. Nína Heiðrún Óskarsdóttir, þjónn og móttökustjóri Gistihússins hefur umsjón með vínseðlinum
sem er greinilega vel ígrundaður en
óþarflega langur á köflum. Sérsvið Eldhússins er óumdeilanlega framreiðsla
á matvælunum af bænum og næsta
nágrenni og mætti leggja enn meiri
áherslu á þann þátt. Þriggja rétta máltíðin “beint frá býli” er stolt hússins,
látlaus og vel tónuð máltíð þar sem

hráefni af Héraði fá sannarlega að njóta
sín. Með slíkt fjöregg í höndunum
getur Eldhúsið óhrætt valið og hafnað,
afneitað ítölskum eftirréttum og óballanseruðum salötum, hrópað húrra fyrir
hráefnunum okkar og látið þau koma
á óvart.

Forréttur: Geit og geitaostur

Það er góð byrjun á máltíð þegar
borið er á borð augnakonfekt, enda
segja sumir að meltingin hefjist í augunum. Geitakjöt frá Möðrudal og
franskur geitaostur mynda óvænt samspil og pikklaðar rauðrófur og rófusulta
létta og lyfta réttinum hæfilega.

Aðalréttur: Naut og humar

Skemmtilega framreiddur réttur þar
sem einstaklega vel er farið með nautið.
Steikt rare er það dúnamjúkt, bragð-

gott og nýtur sín vel í rauðrófu-anísgljáa. Humarinn er stökkur og fimlega
andstæður nautinu. Af meðlætinu ber
jarðskokkamaukið af og styður vel við
heildarbragð og áferð.

Eftirréttur: Skyr og rabbabari

Birki, skyr, ís og rabbabari; Alíslensk
blanda af góðgæti. Látlaus, bragðgóður

HEITASTA MÁLIÐ

Að gera rassíur á
réttum stöðum!

F

ordæmalausar aðgerðir AFLs
starfsgreinafélags í liðinni viku
hafa leitt af sér umræðu sem er
þörf um störf sjálfboðaliða í landbúnaði og ferðaþjónustu. Mörgum þykir
þessar harkalegu aðgerðir, nafngreining og birting mynda frá einu af frambærilegustu fyrirtækjum í landbúnaði
á Austurlandi, Móður Jörð í Vallanesi,
forkastanlegar. Bæði Austurfrétt og
RÚV hafa fjallað um málið og verður
að segjast að framsetning öll hjá hinu
stóra og mikils metna verkalýðsfélagi var í æsingastíl þar sem bændurnir í Vallanesi, sem njóta virðingar
og þakklætis sjálfboðaliðanna sem
þangað koma, eru settir í flokk með
undirförulum vinnuveitendum sem
stunda svarta atvinnustarfsemi undir
yfirskyni sjálfboðinna starfa. Maðkur
er vissulega í mysunni hjá mörgum
ferðaþjónustuaðilanum sem falbýður
störf, jafnvel fyrir faglærða, undir
þeim formerkjum að um tækifæri og
starfsreynslu sé að ræða. Nýleg dæmi
frá hvalaskoðunarfyrirtækjum sanna
það, þar sem líffræðingum var boðið að
starfa sem leiðsögumenn í sjálfboðaliðavinnu. Það er því ekki úr vegi að
verkalýðshreyfingin geri gangskör að
fyrirtækjum – og opinberum aðilum –
sem kalla til sjálfboðaliða til að spara
við sig vinnuafl.

Engar fyrirspurnir eða áminn
ing

jordan individual
hannaðu þinn eigin
jordan individual tannbursta

jordanaislandi.is
þú gætir unnið
utanlandsferð!

eftirréttur sem veðjar á auðlindina í
okkar næsta nágrenni og gerir það af
hugrekki.
Á gistihúsinu er sérlega vel tekið á
móti börnum, þar eru stólar og sæti
fyrir mismunandi aldurshópa og boðið
eru uppá barnamatseðil ef óskað er
eftir. Þjónustan er persónuleg og heimilisleg, en gistihúsinu hefur haldist vel
á starfsfólki og flest þjónustufólkið því
með ágætis reynslu og öruggt í starfi.
Eldhúsið, eins og Gistihúsið, er opið
allt árið og leggur metnað í að halda
gæðum og góðri þjónustu utan háannatíma ferðaþjónustunnar.
Eldhúsið er perla fyrir Austfirðinga
alla og ómetanlegt að geta treyst á heilsársveitingastað á slíkum gæðastaðli
þrátt fyrir mannfæðina. Þegar gesti ber
að garði er Eldhúsið traustur kostur.
Matargagnrýnandi Austurlands er
Karna Sigurðardóttir & gestagagnandi
að þessu sinni er Maxe Fisher

Mörkin á milli þess sem sjálfboðaliðinn má gera og má ekki gera eru
oft ekki nægilega ljós. Engar fyrirspurnir um starfsemi sjálfboðliðanna
eða athugasemdir höfðu verið gerðar
áður en AFL kallaði lögreglu sér til
fulltingis til að hrella fyrirvaralaust
sárasaklausa sjálfboðaliða sem fræðast
um lífræna ræktun í Vallanesi. Nálgunin er því gagnrýniverð og ljóst að
yfirvöld verða að fara í þá vinnu að
skilgreina hvaða viðurkenndu sjálfboðaliðasamtök starfa innan marka
þess sem löggjafinn leyfir og hvaða
sjálfboðaliðastörf, sem oft eru unnin
af ævintýragjörnu fólki á ferðalögum,
falla utan rammans. Aðferðir við eftirlit
og eðlilegan ramma um það þarf að
móta í samvinnu við viðurkennd samtök í þessum geira. Allir geta verið sammála um að þennan málaflokk þarf að
skýra og að AFL, Vinnumálastofnun og
Ríkisskattstjóri þurfa að hafa samræmd
og rökstudd vinnubrögð í heiðri. Það
er að minnsta kosti skoðun þess sem í

Hamingjusamur ferðalangur eða ódýrt
vinnuafl?

þetta hitamál rýnir að það myndi bæði
sliga vinnuveitendur og þá sem sinna
samfélagsþjónustu, svo dæmi sé nefnt,
ef Ríkisskattstjóri krefðist þess að þessir
aðilar greiddu skatta af þeim ávinningi
sem af slíku kerfi hlýst. Um mikilvægi
úrræðis eins og samfélagsþjónustu
er enginn ágreiningur, en sá örlitli
kostnaður sem því fylgir er þó helsti
þröskuldurinn í því að kerfið virki sem
skyldi, líkt og í þeim löndum þar sem
löng hefð er að baki þeirri hugsun að
sjálfboðaliðastörf séu sjálfsögð.

Kalla eftir skýrum reglum

Bændurnir í Vallanesi hafa brugðist við
og kalla eftir skýrum reglum þar sem
hægt verði að uppfylla skilyrði sem í
dag eru óljós, í kjölfar málsins. Það er
mikilvægt að nefna í þessu samhengi
að í Vallanesi hefur sjálfboðastarfið alla
tíð verið upp á borðum, um það hefur
margoft verið fjallað í fjölmiðlum hér
heima og erlendis. Góðgerðasamtökin
WWOOF starfa víðsvegar um heim
að sjálfboðavinnu í lífrænni ræktun.
Samstarf hefur einnig legið fyrir við
ýmsa Landbúnaðarháskóla út í heimi
um árabil í Vallanesi þar sem nemar
sækja býlið heim. Ekki er eins farið
með þó nokkur bæjarfélög, jafnvel
hér á Austurlandi, sem nýta þjónustu
annarra viðurkenndra sjálfboðaliðasamtaka en Vallanesbændur, þar sem
„lífsþreyttir millistéttarunglingar“
(eins og það var orðað í tilkynningu
AFLs um lögregluaðgerðirnar) ganga
í þau störf sem annars væru á hendi
bæjarstarfsmannanna að sinna.

Norsk hönnun og gæði

●

15% kynningarafsláttur

Innlit Ármúla 5 Sími 544 8181 www.innlit.is
●

●

●

ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?

Blaðinu er dreift í 5.300 eintökum á öll heimili
og fyrirtæki á Austurlandi. Blaðið er aðgengilegt
á PDF sniði á vefnum www.fotspor.is

Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-,
mótorhjóla og snjósleðasætum.
Húsbílaklæðningar og öll almenn
bólstrun. Við erum þekktir fyrir
fljóta og góða þjónustu.
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Formbólstrun
Hamraborg 5 kóp, Hamrabrekkumegin S. 544 5750 www.hsbolstrun.is

Bakþanki
Berglind Häsler
bóndi í Berufirði.

Tökum
afstöðu

Þ

að styttist í forsetakosningar. Ég
var svo uppveðruð og spennt
þegar þetta fór allt af stað og
hlakkaði til að fylgjast vel með kosningabaráttunni. Skoðanakannanir
drógu fljótt úr spennunni enda einn
frambjóðandi með mikið forskot. En
við höfum séð það áður, það getur
ýmislegt breyst á lokametrunum og
enn eru margir óákveðnir. En ég var
líka spennt fyrir því að með brotthvarfi
Ólafs Ragnars myndi myndast svigrúm fyrir nýjar áherslur og ferska vinda
og mér fannst einhvernvegin eins og
það væri einmitt það sem þjóðin væri
til í núna. Til í að hrista aðeins upp í
hefðum og venjum og prófa að halda á
ný mið en svo virðist sem að meirihluti
þjóðarinnar sé að leita eftir sameiningartákni. Leita eftir einhverjum sem
við getum sett á stall og litið upp til.
Ég velti því fyrir mér hvort við séum á
höttunum eftir goði.
Mér finnst að embætti forseta Íslands
verði að fela í sér einbeittan tilgang til
að hægt sé að réttlæta það. Forsetinn á
að beita sér fyrir mikilvægum málum
sem eru hafin yfir þau pólitísku. Umhverfismál eru þau brýnustu sem heimsbyggðin öll stendur frammi fyrir og
Íslendingar geta tekið forystu í þeim
málum og haft gríðarleg áhrif. Mér þætti
því mikilvægt ef við sem þjóð ættum
öflugan málsvara í umhverfismálum
sem og fleiri mikilvægum málum á borð
við tungumál, menningu, jafnrétti og
nýsköpun. Verum djörf. Tökum afstöðu.
Setjum málefnin á stall, ekki forsetann.
Leyfum okkur að kjósa með hjartanu.

HVAR ER SÓSAN?
Það er alltaf veður til að grilla.
Gott hráefni, meðhöndlun þess og meðlæti skipta vissulega máli.
Allt er þó til einskis ef sósan gleymist, því þar liggur fullkomnunin.
Þú gleymir ekki sósunum frá E. Finnsson.

