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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.

Skreiðastaflari

Upptekt á túrbínu við Fljótsdalsstöð

Smíði á brunastiga fyrir Minjavernd
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Bullurnar fullar 
af tilfinningum

GUÐNI Í 
GLEÐIVÍK!

Allir velkomnir 
í Vallanes

Hvað kemur úr pakkanum?
Gleðigjafir sumarsins eru margar. 

Þjóðin fagnar þeim gjöfum 
sem samkennd og bjartsýni eru 

í kjölfar góðs gengis karlaliðs Íslands 
í knattspyrnu en það er þó aðeins ein 
af mörgum. Veður er bændum gott og 
búaliði. Menningin blómstrar í hverjum 
kima og það er fróðlegt að fylgjast með 
því á hverjum degi hvað hann ber í skauti 

sér. Það er verið að koma okkur á óvart á 
ýmsa vegu. Um helgina tekur Djúpavogs-
hreppur við veglegri listaverkagjöf Sigurðar 
Guðmundssonar myndlistarmanns, auk 
annarra verka. Hér má sjá kollega hans, Þór 
Vigfússon á Djúpavogi kíkja í pakkann en 
gjöfin mun koma fyrir almennings sjónir 
á opnun Rúllandi snjóbolta 7 nú á laugar-
daginn. Yfir 30 alþjóðlegir listamenn taka 

þátt í sýningunni og gefa vinnu sína við 
sýningarhaldið. Það eru ríkulegar gjafir og 
ljóst að allir standa uppi sem sigurvegarar í 
því samhengi. Rétt eins og karlalandsliðið 
sem etur kappi við gestgjafa Evrópumóts-
ins á þjóðarleikvangi Frakka á sunnudag. 
Njótum gjafanna og gefum til baka. Það 
gerir okkur hamingjurík og er til heilla 
landi og lýð! Áfram Ísland!
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Hundspottið hefur verið soldið 
á eftir tíkum enda sumar en 

þótti óþarflega illa farið með þá Hildi 
sem honum hafði verið gæfust í að-
draganda kosninganna. Það var því 
ekki nema von hann hugsaði þegj-
andi þörf og hreytti úr sér í mæðu 
mánudagsins: 

Ég er kannski ekki öllum líkur 
og ekki kannski líkt og þykir best 
En þó ég elski aldrei pólitíkur
Þá örmagnast ég brátt af boltapest

En svo fór að víkingastóðið lagði 
dánumenn óvinaþjóðarinnar og 
Elvis varð að þola gleðskap hús-
bóndans. Það þótti honum raunar 
hryllingur en þjóðlegt og varð ekki 
brattur fyrr en  á þriðjudagsmorgn-
inum þegar hann gat farið að raula 
fyrir sér hina ævafornu stemmu: 

Enginn grætur Íraksmann
einan sér og dáinn.
Lögguskratti hirðir hann
og hendir fyrir ljáinn.

ELVIS YRKIR

Heillaóskir til Guðna
Síðastliðna helgi gengu Ís-

lendingar að kjörborðinu og 
völdu úr fríðum flokki fram-

bjóðenda Guðna Th. Jóhannesson 
til þess að gegna embættinu næstu 
fjögur árin. Fylgi Guðna á Austur-
landi var nokkuð afgerandi og gerði 
hann góða yfirreið um héruð sem 
skiluðu honum miklu fylgi hér um 
slóðir. Vonir standa til þess að Guðni 
gegni embættinu með sóma og er 
óskandi að honum takist að verða 
það sameiningartákn sem kosninga-
barátta hans byggði á að forsetinn 
yrði. Guðni virðist sanngjarn, fróður 
og einbeittur einstaklingur sem sé 
vel heima í því um hvað embættið 
snýst og er þess óskandi að honum 
takist að halda góðu talsambandi 
við þjóðina. Það er því táknrænt 
fyrir þessi tímamót að birta hér 
mynd af honum hjá einu af merk-
ustu samtímaverkum Austfirðinga, 
einu af hinum táknrænu eggjum í 

Gleðivík, eftir myndlistarmanninn 
Sigurð Guðmundsson, sem eins er 
einn af vonarberum fjórðungsins. Til 

hamingju Guðni, Elíza og fjölskylda. 
Okkur hlakkar til að sjá meira af þér 
hér fyrir austan!
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Verslunin Belladonna

Stærðir 38-58

Flott sumarföt fyrir flottar konur

Íslendingar upplifa nokkuð sérstaka tíma um þessar mundir. Hvað fer í 
gegnum huga hvers er erfitt að segja til um, en það má draga ályktanir 
um að gildi séu meðvitað og ómeðvitað einhverskonar straumur sem 

fer um þjóðarlíkamann. Við höfum staðið frammi 
fyrir því að velja okkur forseta, og við setjum okkur 
að markmiði að standa saman um þann sem var 
útvalinn. Til þess þarf traust. Og til þess að standa 
af okkur einfeldningslegar útleggingar á þjóðarstolti 
vegna framgöngu íslenska karlalandsliðsins þá 
þurfum við að greina hvað það er þar á bak við 
sem skapar virðingu okkar fyrir þeim árangri sem 
þar hefur náðst á hinu alþjóðlega sviði. Við berum 
virðingu fyrir kappsemi þeirra, seiglu og traustum böndum vináttu sem 
skapa afgerandi liðsheild. Við Íslendingar þráum að vera eitt lið og við þráum 
að skilja hver markmið okkar eru. Eitt af því mikilvæga sem við drögum 
lærdóm af er að í kringum aldamótin voru sett langtímamarkmið, og til 
þess að halda það út þarf þrotlausa vinnu. Það að sú þrotlausa eljusemi skili 
uppskeru sem fyllir okkur stolti.

Það er ekki til neitt sem heitir stundarseigla. Innblásin hugmynd sem fyllir 
okkur sannfæringu um að eitthvað sé satt, rétt og þess virði að berjast fyrir 
því er samt sem áður einhverskonar tegund af stundarseiglu. Hugljómun sem 
skilar sér í gildi. Gildi sem mótar okkur sem manneskjur. Gefur af sér gæði 
og leggur grunn að því að við stöndumst raunir þó að á móti blási. Í blaðinu 
sem nú lítur dagsins ljós beinum við sjónum að nokkrum einstaklingum 
og verkefnum þeirra sem hafa öll til að bera þau gæði að við gætum kallað 
þau landsliðsfólk á sínu sviði. 

Landsliðið í þessu blaði
Sigurður Guðmundsson myndlistarmaður talaði um það í okkar spjalli vegna 
sýningarinnar Rúllandi snjóbolti 7 sem fram fer á Djúpavogi að ástæðurnar 
að baki þess hvernig tilhögun sýningarinnar er, sé sú að það verði að vera 
hægt að halda út verkefninu þó fjárstreymi sé ekki alltaf á fullu gasi. Það 
má ekki slá af gæðunum til þess eins að komast yfir hjallann. Á því byggir 
trúverðugleiki, rétt eins og að það verður að halda áfram að sækja þó við 
fáum á okkur mark, eða jafnvel þó við skorum mark. Það verður að halda 
áfram að spila gæðabolta af skynsemi, því annars mun enginn átta sig á að 
árangurinn er afrakstur þrautseigju en ekki einskær heppni.

Það sama má segja um austfirsku viðmælendur okkar, bændurna í 
Vallanesi og ferðamálafrömuðinn Þóru Guðmundsdóttur. Það er ekki 
stundleg heppni að nú borða Íslendingar allir bygg og þykir betra ef það 
sé lífrænt. Og það er ekki heppni að innviðir samfélagsins á Seyðisfirði 
ráða við gríðarlegt álag vegna stríðs straums ferðamanna á staðinn. Það er 
framsýni og seigla, með góðum slatta af hugsjónastarfi og virðingu fyrir 
manneskjum, sem hefur skapað þessum einstaklingum lífsviðurværi sem 
einhverjir kunna að öfunda þau af. Við getum öll verið listamenn á okkar 
sviði, ef þetta fer saman, hugsjónin og seiglan, úthaldið og tryggðin við að 
innblásin hugmynd á einhverjum tímapunkti nái að skjóta rótum í frjósamri 
framtíð. Bóndinn  þarf að þekkja blástur vindanna til að vita að það sé ekki 
tímaeyðsla að gróðursetja tré til að hlífa akri, þó áratugir kunni að líða 
þangað til hinar eiginlegu aðstæður komi upp, þar sem skjólbeltið skilur á 
milli feigs og ófeigs. Það er skammsýnin sem glepur okkur og kemur því til 
leiðar að misvitrir ráðamenn halda því fram að það sé t.a.m. réttlætanlegt 
að meina ungri stúlku að keppa með landsliði á pollamóti, því að það sé til 
sérstakt mót fyrir stelpur. Þá ráða stundarhagsmunir og þá blygðumst við 
okkar fyrir það að skortur sé á trúfesti við gildi. 

Arnaldur Máni Finnsson

Stundarseigla 
eða trúfesti?

LEIÐARI

Í SUMAR- 
BÚSTAÐNUM 
Austurland mælir með yndislestri 

á nýjustu bók Mariuh Keyes 
hvort sem rignir eða sólin skín. Hún 
fjallar um Önnu Walsh sem er öll í 
skralli. Hún liggur í betri stofu for-
eldra sinna, lætur sig dreyma um að 
komast aftur til New York en fjallar 
í fyrsta og öðru lagi með skemmti-
legum og umhyggjusömum hætti 
um alvarleg málefni. Tilvalin dægra-
stytting!  Lóaboratorium aka Lóa Hjálmtýsdóttir.

Tveir Austfirðingar 
í hópi 6 efstu
Prófkjör Pírata fyrir Norðaustur-

kjördæmi hefur farið fram og 
skipar Kristín Amalía Atladóttir á 
Hólshjáleigu í Hjaltastaðaþinghá 4. 
sæti listans. Stefán Víðisson starfs-
maður Alcoa er í 6. sæti

Niðurstaðan 6 efstu sætanna 
varð eftirfarandi: 
Einar Brynjólfsson, Akureyri
Guðrún Ágústa Þórdísardóttir,  
Akureyri
Hans Jónsson, Akureyri
Kristín Amalía Atladóttir,  
Fljótsdalshéraði
Gunnar Ómarsson, Dalvík
Stefán Víðisson, Reyðarfirði

Einar Brynjólfsson menntaskólakennari 
á Akureyri leiðir listann.

Framboðs-
listi VG
Framboðslisti VG fyrir Norð-

austurkjördæmi var sam-
þykktur af félögum flokksins þann 
19. Júní og eru þingmennirnir 
Steingrímur J. Sigfússon og Bjarkey 
Olsen Gunnarsdóttir efst á lista sem 
fyrr. Austfirðingar í efstu sætum 
listans eru Ingibjörg Þórðardóttir 
framhaldsskólakennari í Neskaup-
stað og Berglind Häsler bóndi og 
listakona á Djúpavogi í sjötta sæti 
listans. 
Listi Vinstri grænna:
1. Steingrímur Jóhann Sigfús-

son, alþingismaður, Gunnars-
stöðum, Þistilfirði

2. Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, 
alþingismaður, Ólafsfirði

3. Björn Valur Gíslason, stýri-
maður og varaformaður VG, 
Akureyri

4. Ingibjörg Þórðardóttir, fram-
haldsskólakennari, Neskaupstað

5. Óli Halldórsson, forstöðumaður 
og sveitarstjórnarfulltrúi Norð-
urþings, Húsavík.

6. Berglind Häsler, bóndi, mat-
vælaframleiðandi og tónlistar-
maður, Karlsstöðum, Djúpavogi
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RÚLLANDI RÚLLANDI
Stærsti listviðburður í íslenska myndlistarheiminum utan höfuðborgarsvæð-
isins er sýningin Rúllandi snjóbolti 7 sem opnar nú um helgina í bræðslunni 
á Djúpavogi. Hvatamaður að sýningunni, sem nú er haldin þriðja sumarið 
í röð á staðnum, er Sigurður Guðmundsson og kona hans Ineke, en hún er 
forstöðukona Kínversk-Evrópsku menningarmiðstöðvarinnar í Xiamen í 
Kína. Íslenskir og erlendir myndlistarmenn keppast um að fá að taka þátt 
í sýningunni og er hún hvalreki fyrir austfirskt menningarlíf í ár eins og 
undanfarin sumur. Í tilefni af sýningunni í ár munu þrír listamenn gefa 
Djúpavogshreppi verk sem verða til sýningar. Ber þar helst að nefna verk 
Sigurðar frá 2004, Growing Declining Rotating, en verk hans, Eggin í Gleði-
vík hefur verið eitt helsta aðdráttarafl ferðamanna í Djúpavogi síðustu ár. 
Auk hans gefa myndlistarmennirnir Þór Vigfússon og Hrafnkell Sigurðsson 
einnig verk, en þeir eru báðir á mála hjá Galleríinu i8 sem er eitt þekktasta 
umboðsgallerí íslenskra myndlistarmanna á Íslandi. 

Hjónin í Himnaríki
Maður velur ekki ástina og maður velur 
ekki vini sína. 
Það eru að verða 20 ár síðan Sigurður 
Guðmundsson og kona hans Ineke 
komu fyrst á Djúpavog. Í rúmlega hálfa 
öld hafa þau deilt lífi sínu saman og 
búið víðs vegar um heiminn en í lok 
síðustu aldar var þeim orðið hugstætt 
að eiga samastað á Íslandi þar sem 
börnin þeirra gætu átt athvarf og tengt 
við ættland föður síns, heimaland Sig-
urðar. Sigurður á ættir sínar að rekja til 
Snæfellsnes og er hann t.a.m. barna-
barn Árna Þórarinssonar, hins fræga 
prests á Snæfellsnesi. „Auðvitað elskum 
við Snæfellsnes og þekktum vel til á 
Íslandi. Það eru margir sérstakir staðir 
og auðvitað er náttúran hér yndisleg. 
En á þessari ferð þar sem við komum 
í land á bílnum okkar á Seyðisfirði 
þá gerðist þetta, að við fórum í fyrsta 
skipti þennan afleggjara hingað niður 
á Djúpavog,“ segir Sigurður þar sem 
hann rifjar upp sín fyrstu kynni af 
Djúpavogi. Þau hjónin lögðu bílnum 
steinsnar frá núverandi heimili þeirra, 
í húsi sem er kallað af heimamönnum 
Himnaríki þar sem þau upplifðu einn 
af þessum magnþrúngnu íslensku sum-
armorgnum þar sem landið og útsýnið 
til sjávar var sveipað gullinni miðsum-
arbirtu. Ineke fann á sér að þetta væri 
staðurinn sem þau hefðu alltaf verið 
að leita að, þar sem þau gætu byggt 
upp samastað fyrir sig og börnin til 
þess að kjarna tilfinningu sína fyrir 
Íslandi. Um morguninn, um sex eða 
sjöleytið sáu þau til mannaferða í húsi 

sem þau höfðu verið að virða fyrir sér. 
Næst við húsið var lítill steinkofi sem 
virtist lítið hirt um og spurðust fyrir. 
Tilviljanirnar og vættirnar voru með 
þeim og þeim var bent á fasteignasala 
á Eskifirði sem væri einmitt með þetta 
hús á sölu. „Við keyrðum á Eskifjörð og 
hittum manninn og keyptum húsið.“ 
Síðan héldu þau ferð sinni áfram en 
komu í húsið á Djúpavogi á hverju 
ári, fyrst var það einlyft steinhús en 
síðan fengu þau smið á staðnum til 
þess að byggja hús í kringum húsið og 
aðra hæð ofan á. Þannig raungerðist 
draumur þeirra um stað á Íslandi til 
að jarðtengja hugsunina um Ísland 
sem ættland fjölskyldunnar í Himna-
ríki þar sem við hittum þau hjónin í 
aðdraganda sýningaropnuninnar á 
Rúllandi snjóbolta í ár. 

„Það skiptir ekki máli  
hvort hlutirnir eru á  
stórum eða litlum skala“
„Hvar sem við Ineke höfum lifað og 
starfað þá skiptir það ekki máli hvort 
að menningin er þar fyrir eða ekki, við 
höfum skapað hana í kringum okkur 
hvar sem við höfum komið, þó það 
sé bara á litlum skala,“ segir Sigurður. 
Einhverjum árum eftir að þau höfðu 
komið sér fyrir á Djúpavogi nálgaðist 
sveitastjórnin hann og spurði hvort 
hann vildi ekki gera eitthvað verk á 
staðnum. „Þetta var á einhverjum af 
þessum tímum þar sem stórkapítalist-
arnir voru farnir með vinnuna burt, 
þessir sægreifar eru svona no mercy 
skilurðu og fara bara, og skildu bræðsl-

una eftir hér með nýjum tækjum sem 
sveitarfélagið seldi bara til Mexíkó eða 
eitthvert. En Björn Hafþór sveitarstjóri 
spurði mig hvort ég gæti ekki gert 
eitthvað við þessa stórkostlega fallegu 
stöpla sem stóðu eftir þegar leiðslan af 
höfninni í bræðsluna hafði verið tekin.“ 
Þannig varð hugmyndin að Eggjunum 
í Gleðivík til og þrátt fyrir hrun og al-
gerlega breyttar forsendur við hrun 
gjaldmiðilsins samdi Sigurður við 
kínverska samstarfsaðila um að gera 
verkið þó upphæðirnar sem um var að 
ræða dyggðu aðeins fyrir efniskostnað-
inum. Það hreyfði mjög við Sigurði að 
bæjarbúar hófu söfnun til að af verkinu 
gæti orðið, venjulegt fólk á Djúpavogi 
lagði til litlar fjárhæðir svo hægt var 
að klára að koma því á koppinn en það 
varð svo kveikjan að því að Sigurður og 
Ineke vildu gera meira fyrir samfélagið. 

Í fyrsta skipti á  
Djúpavogi utan Kína
Ineke Guðmundsson hefur verið for-
stöðumaður Chinese European Art 
Center í Xiamen í Kína í rúm 20 ár. 
Það er hennar hugmynd að færa stóra 
árlega sýningu listamiðstöðvarinnar til 
Djúpavogs, og er það í samræmi við 
þá hugmynd þeirra hjóna að alvöru 
framsækin og „stór“ samtímalist þurfi 
ekki endilega að vera á Manhattan eða 
í Sjanghæ til þess að vekja athygli. „Það 
skiptir ekki máli hvort að hlutirnir eru 
á stórum skala eða litlum ef að þetta 
er alvöru list. Tvær manneskjur í kofa 
með harmóníku og fiðlu geta vel gert 
verk sem er frammúrskarandi lista-
verk.“ Rúllandi snjóbolti var í fyrsta 
skipti haldinn utan Kína á Djúpavogi 
árið 2014, þá sá fimmti í röðinni. Nú 
er sýningin þriðja sumarið í röð í 
Bræðslunni og kemur einvalalið ís-
lenskra listamanna að henni. Ineke 
segir þó að ár hvert fari umfang sýn-
ingarinnar að nokkru leyti eftir fjár-
magninu sem sé úr að spila og fram-
lagi samstarfsaðilanna hverju sinni. 
Ein virtasta listaakademía Hollands 
sendir reynda listamenn í ár en fyrir-
komulagið í ár gaf ekki kost á þátttöku 
kínverskra listamanna eins og síðustu 
ár. „Rúllandi snjóbolti 8 fer fram næsta 

vor í Kína, en við sjáum fyrir okkur að 
reyna að standa að sýningarhaldi með 
öðru sniði hér á Djúpavogi þá. Síðan 
getur verið að nr. 9 verði aftur hér en 
formið á því hvað við gerum hér á 
hverju ári þarf ekki alltaf að vera það 
sama. Það getur verið mjög dýrt að 
halda úti sýningu á háum standard, 
með miklum katalóg og þess háttar, 
án umtalsverðra styrkja einkaaðila.“ 
Uppbyggingarsjóður Austurlands er 
stærsti styrktaraðili sýningarinnar 
fyrir utan Djúpavogshrepp sjálfan 
en listamennirnir sem taka þátt fá 
enga þóknun, standa margir hverjir 
að flutningi verka sinna og sjálfs sín 
sjálfir og standa straum að kostnaði 
við uppsetningu verkanna. Þar sem 
um marga listamenn er að ræða í mjög 
háum gæðaflokki þá eru og margir 
duldir þættir í uppsetningu listasýn-
ingar, tryggingamál og annað, sem 
hleypa kostnaði við svona sýningar 
upp. „Þetta eru allt vinir okkar og 
án þess gengi þetta ekki upp,“ bætir 
Sigurður við. „Þessi stóru nöfn koma 
hingað því að þetta er svo skemmtilegt 
og öðruvísi, að taka þátt í einhverju 
svona sem er göfugt en um leið al-
gjörlega alvöru. En ekkert af þessu 
væri hægt ef að við hérna á Djúpavogi 
hefðum ekki Þór Vigfússon. Hann er 
þegar allt kemur til alls sá sem heldur 
þessu saman og lætur þetta gerast. 
Alvöru listamaður og alvöru mann-
eskja, ég held að ekkert af þessu myndi 
eiga sér stað hér ef hann stæði ekki 
vaktina.“ 

Landsliðið í íslenska  
myndlistargeiranum
Sigurður segir að það sé meðvitað að 
um mjög fjölbreytt úrval hátt skrif-
aðra listamanna sé að ræða en ekki 
endilega grasrótarsýningu, eða eitt-
hvað sem feli í sér að koma öllu því 
sem er mest spennandi á framfæri. 
Það séu margir aðrir vettvangar fyrir 
slíkt. „Núna höfðum við þetta tækifæri 
til að hafa þennan breiða hóp með, 
við teljum okkur vera með marga af 
bestu íslensku listamönnunum með 
þrátt fyrir að fjárhagsramminn sé mun 

þrengri í ár heldur en hefur verið síð-
ustu ár. Riijksakademie-fólkið sem er 
að koma kemur með svona útlenska 
gusu inn í þetta án þess að við berum 
kostnað af því. Þannig verður það að 
allt þetta fólk, stórar stjörnur sem og 
þetta efnilega fólk sem við höfum valið 
inn, er að gefa vinnu sína til að sýning 
af þessu kalíberi geti átt sér stað hér. 
Það er nefnilega mikilvægt að þetta sé 
alvöru, sýning með star quality efni, 
vegna þess að fólk þarf að koma til að 
sjá alvöru hard core samtíma list.“ Það 
má með sanni segja að ef saman eru 
talin nöfnin og fjöldi stórra myndlist-
armanna sem eru að sýna á Rúllandi 
snjóbolta 7 í ár, þá er engin stærri 
myndlistarsýning utan höfuðborgar-
svæðisins í ár. 

Cittaslow gefur tóninn
Að sögn Sigurðar og Ineke eru það 
margir þættir sem leggjast saman 
til að þeirra hrifning á Djúpavogi 
aukist stöðugt. „Þetta er heilsteypt 
og alvöru samfélag sem er unun að 
vinna með að svona verkefnum, og 
njóta þess að dvelja í þessum takti. 
Sitja í Cittaslowinu og njóta, no Coca 
Cola signs og þú veist, fuglaskoðarar. 
Sægreifarnir fara en hérna býr áfram 
alvörufólk,“ segir Sigurður og dylst 
ekki að á Djúpavogi líður þeim vel. 
Einn af nánum vinum þeirra hjóna 
úr myndlistinni er Þór Vigfússon, en 
hann hefur búið á Djúpavogi síðast-
liðin ár. Þór er hæglátur maður sem 
berst ekki mikið á, en hefur notið al-
þjóðlegs frama í myndlistinni og er á 
mála hjá i8 galleríinu eins og Sigurður. 
Eins er með Hrafnkel Sigurðsson en 
þessir þrír gefa Djúpavogshreppi verk 
í ár til þess að byrja byggja upp sam-
tímalistasafneign. Í náinni framtíð er 
gert ráð fyrir að safn rísi á Djúpavogi 
tileinkað Ríkarði Jónssyni en draumur 
þeirra félaga er í því safni muni verða 
sérstök álma tileinkuð samtímalist þar 
sem fastasýningar verði á boðstólnum 
með safneigninni. 

Rúllandi snjóbolti/6 hlaut menn-
ingarverðlaun SSA 2015 og var til-
nefndur til Eyrarrósarinnar 2016. 

11. TBL. 5. ÁRGANGUR 2016
Útgefandi: Pressan ehf. Kringlunni 4-6, 103 Reykjavík. Ábyrgðarmaður: Björn Ingi Hrafnsson,  

netfang: bjorningi@pressan.is. Auglýsingastjóri: Ámundi Ámundason, sími: 824-2466, netfang, 

amundi@fotspor.is. Auglýsingar: Sími: 578-1190 & netfang: auglysingar@fotspor.is.  
Ritstjóri: Arnaldur Máni, sími: 822 8318 & netfang: arnaldur@pressan.is. Umbrot: Prentsnið. 

Hönnun: Davíð Þór Guðlaugsson. Prentun: Landsprent. Dreifing: Íslandspóstur.

FRÍBLAÐINU ER DREIFT Í 5.300 EINTÖKUM Á  
ÖLL HEIMILI OG FYRIRTÆKI Á AUSTURLANDI. 
BLAÐIÐ ER AÐGENGILEGT Á PDF SNIÐI Á  
VEFNUM WWW.FOTSPOR.IS

Þeir Sigurður Guðmundsson, Hrafnkell Sig-
urðsson og Þór Vigfússon hafa ákveðið 
að gefa Djúpavogshreppi verk eftir sig og 
verða þau til sýnis á Rúllandi snjóbolta/7, 
Djúpivogur. Sýningin verður opin alla daga 
frá 2. júlí til 21. ágúst. Við formlega opnun 
sýningarinnar, 2. júlí kl. 15:00, mun boðið 
upp á veitingar úr héraði, í anda Cittaslow. 
Sérlegur gestur verður Katrín Jakobsdótttir 
og mun hún opna sýninguna. Aðgangur  
er ókeypis og við reiknum með að bæði 
Íslendingar og erlendir ferðamenn muni 
sækja sýninguna af kappi líkt og síðustu 
tvö sumur.

Ineke og Sigurður eru samrýmd og búa í Himnaríki.

Frá opnun Rúllandi snjóbolta 5, ÓRG & Goddur í öndvegi

Þór Vigfússon við verk sitt Formica og verk Sigurðar.
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Jól í júní
Í desember ákvað ég að fara til 

Parísar í júní 2016. Þá var ljóst 
að Kammerkór Egilsstaðakirkju 

færi til Noregs í kórferðalag og París 
var of ómótstæðilegur krókur til að 
sleppa honum. Það var Ísland-Aust-
urríki leikurinn sem passaði svona 
vel öllum ferðaplönum, svo að það 
var hringt í vini sem tóku svona 
ljómandi vel í þá hugmynd að hitt-
ast í París. Í janúar var allt frágengið, 
flug, hótel og miðar á völlinn. Þá tók 
við biðin eftir jólunum. 

Jólin 2016 komu nefnilega í júní. 
Og það var íslenska karlalandsliðið 
í fótbolta sem færði okkur þau. 
Jafnteflið á móti Ronaldo, fór svo í 
taugarnar á honum að hann tók sig 
til og óaðvitandi stappaði enn frekar 
í okkur stálinu og stuðningurinn sem 
Ísland fann frá öðrum löndum jókst 
til muna. Og Ísland náði jafntefli við 
Ungverja. Var ósigrað á EM þegar ég 
kom til Parísar. Ég var undirbúinn 
fyrir allt. Hvernig sem leikurinn færi 
voru við félagarnir staðráðnir í að 
klappa þeim lof í lófa, öskra, gráta 
og gleðjast yfir þessum stórkostlega 
árangri. Íslendingar byrjuðu að safn-
ast saman við O‘Sullivans barinn við 
Rauðu mylluna og dreifðust út frá 
þeim miðpunkti í fimmhundruð 
metra radíus, þar sem bið eftir bjór 
á O‘Sullivans hefði sennilega kostað 
að minnsta kosti fjóra marbletti og 
handleggsbrot. Svo mikill var troðn-
ingurinn. En gleðin var allsráðandi. 
Hvatningarhrópin og –söngvarnir 
ómuðu um Rauða hverfið og yfir 
á Amélie-slóðir Montmartre í þrjá 
tíma áður en haldið var á völlinn. 

Þúsundir á leið á völlinn
Leiðin á völlinn er með því minni-
stæðasta í ferðinni. Mörgþúsund Ís-
lendingar mjökuðust niður í metró-
kerfi Parísar og eignuðust það í 30 
mínútur. Það er rosa góður hljómur 
í neðanjarðarkerfinu og Íslendingar 
notfærðu sér það til hins ýtrasta. 
Ég held svei mér að það hafi verið 
tímapunkturinn þar sem Austur-
ríkismenn urðu hræddir við okkur. 

Að minnsta kosti þessir fjórir sem 
hættu sér með okkur. Í lestinni sjálfri 
fengum við síðan að kynnast því 
hvernig síld líður í íslenskri tunnu. 
Henni líður bara vel. 

Restina þekkja allir Íslendingar. 
Sætin á Stade de France voru til að 
hvíla sig smá fyrir leik og smá í hléi. 
Annars voru þau óþörf. Við áttum 
stúkurnar í fyrri hálfleik en Austur-
ríkismenn náðu að yfirgnæfa okkur 
megnið af þeim síðari. En þá var bara 
öskrað hærra og öll tækifæri nýtt til 
að hvetja strákana okkar. Svo kom 
lokamínútan og allir í stúkunni urðu 
Gummi Ben (ég get svarið það, ég er 
að grenja niður á lyklaborðið núna). 
Fyrsti sigur íslenska karlalandsliðsins 
í fótbolta á stórmóti var staðreynd. 
Og ég var þar. 

Ísland fékk England
Fljótlega varð ljóst að Ísland myndi 
mæta Englandi í 16 liða úrslitum. Og 
ef ég var í einhverjum vafa fyrir Aust-
urríkisleikinn, þá var sá vafi á brott. 
Ég vissi nefnilega sem var að Roy 
Hodgson hefði enga stjórn á sínum 
mönnum á meðan Lars og Heimir 
hafa fullkomna stjórn á sínum. Ísland 

er lið, England er hópur einstaklinga. 
Engu að síður tókst Íslendingum 

að koma á óvart. Þeir léku hinn full-
komna leik og fyrri hálfleikur er 
það stórkostlegasta sem ég hef séð, 
og samt var ég á vellinum á Austur-
ríkisleiknum, en heima í stofu með 
börnunum á Englandsleiknum. Síð-
ari hálfleikur var nánast formsatriði. 
Samt var dansað, hoppað öskrað og 
grátið í leikslok. 

Elsku strákarnir okkar, ég held 
að þið séuð kannski byrjaðir að átta 
ykkur á hvað okkur þykir óendan-
lega vænt um ykkur. Meira að segja 
fólk sem aldrei hefur séð heilan 
fótboltaleik og kann ekki reglurnar 
elskar ykkur. Öll Skandinavía 
elskar ykkur. Og sigurinn á móti 
Englendingum hefur opnað augu 
enn fleiri þjóðerna. Átta liða úrslit 
í fyrsta stórmóti sínu. Það er ljóst 
að hvernig sem EM fer þá kemur 
íslenska karlalandsliðið heim sem 
sigurvegarar. 

Það eru jól á Íslandi. Það eru jól 
í Frakklandi. Það eru íslensk jól. 
Áfram Ísland!

Árni Friðriksson,  
menntaskólakennari skrifar.

Boltabullusögur
Ég er búinn að vera í tilfinninga-

legu uppnámi undanfarna daga. 
Það er fiðringur í maganum og skjálfti 
í hnjánum og annað slagið stend ég 
sjálfan mig að því að brosa út í loftið. 
Ég er ekki frá því að hjartað í mér hafi 
tekið vaxtarkipp eftir árangur landsliðs 
okkar Íslendinga. 

Við Íslendingar höfum hingað til 
verið „undirhundar“ í boltanum nema 
þegar við spilum á móti frændum 
okkar en nú stöndum við jafnfætis 
meðal þeirra bestustu. 

Fyrir leiki okkar á Evrópumótinu hef 
ég reynt að vera hæfilega bölsýnn og 
talið mig raunsæjan en ég tek það fram 
núna, að ég hef of oft rangt fyrir mér. 
Litli ég hefur samt hvíslað að mér að við 
getum alveg sett boltann í markið, rétt 
eins og hinir. Við erum líka jafnmargir 
á vellinum og höfum stærri hjarta. 

Ég er þakklátur þeirri tækni sem 
gerir okkur kleift að senda jákvæða 
strauma úr stofusófanum, í gegnum 
sjónvarpið og alla leið til Íslenska 
landsliðsins okkar á vellinum í Frakk-
landi og haft áhrif á gang leiksins. Ég 
tek sjálfan mig sem dæmi í leiknum 
gegn Austurríki þar sem ég lét mig 
hafa það að standa upp úr sófanum 
og hvetja strákana upp völlinn til að 

nýta síðustu sókn leiksins. Þeir náðu 
skilaboðunum og Theodór sendi bolt-
ann fyrir af kantinum, inn í vítateiginn 
framhjá varnarmanni og á Arnór sem 
renndi boltanum inn fyrir marklínuna. 

Sennilega hef ég aldrei upplifað tilf-
inningarnar sem streymdu um skrokk-
inn sem sýndi sjálfstæðar hreyfingar og 
hnykki og hljóðin sem komu úr bark-
anum voru mér alveg ókunn en allir 
nærstaddir fengu vænt bangsafaðm. 

Síðasta laugardag bárust líka inn um 
gluggann minn óp frá nágrannanum 
sem býr hinum meginn við götuna. 
Pólland hafði komist yfir gegn Sviss. 
Þetta er hörku lið og ég hélt með 
þeim í þessum leik enda er mikið um 
pólskt fólk í austfirska samfélaginu 
okkar. En einn af mínum mönnum á 
mótinu, svissarinn Shaqiri jafnaði með 
marki mótsins hingað til, hjólhesta-
skæraspyrna, stöngin inn. Af hverju 
getur hann ekki skorað svona með 
félagsliðinu sínu? !

Ég tel að Englendingarnir hafi komið 
vel undirbúnir í Íslandsleikinn, hoknir 
af reynslu því þeir hafa iðulega verið 
sendir heim eftir 16 eða 8 liðaúrslitin 
ef þeir komast þá upp úr riðlinum 
sínum. Á Evrópumótinu 2008 stóðu 
þeir reyndar jafnfætis okkur þegar þeir 
voru ekki með. 

Rooney sagðist vilja vinna EM í ár 
en honum verður ekki af ósk sinni nú 
og verður að láta sér nægja jólapakka. 

Talandi um spá. Í vinnustaða-
spánni spáði ég Portúgölunum sem 
Evrópumeisturum. Verð sennilega 
ekkert vinsæll ef það gengur eftir en 
ég hef hingað til treyst á að Ásarnir leiði 
Lars og Heimi með her sinn að völlum 
þeim er við háum hildi þessa. Ég spáði 
að leikurinn færi í framlengingu eftir 
markalausar 90 mínútur við Roy og 
menn hans og að þeir færu á taugum í 
framlengingunni og við náum að setja 
boltann á sinn stað. Sú varð nú aldeilis 
ekki raunin enda skoruðum við tvö 
mörk á þá eftir að hafa lent undir og 
sendum þá svo heim. 

Tilfinningarnar sem brutust út við 
mörkin okkar og við lok leiksins báru 
merki um eigin reynslu. Ég var búinn 
að sætta mig við tap en fékk að fagna 
þrisvar sinnum eins og snælduvitlaus 
og stjórnlaus fótboltabulla. Svo mikil 
voru lætin á þessu heimili að nágrannar 
mínir frá Póllandi og Þýskalandi ráku 
inn nefið. 

Þessi fótbolti hefur aldeilis hrært 
upp í fólki. Þvílík hamingja sem hann 
hefur fært okkur en við skulum samt ná 
okkur niður á jörðina á sunnudaginn 
þegar við tökum á Frökkunum. Sú 
viðureign verður þung en við spilum 
bara okkar varnarleik og nýtum svo 
bara okkar sóknir. 

Hilmir Arnarson  
skyndiritill og boltabulla.



 

FJÖLBREYTT STÖRF HJÁ ESKJU 
 

Eskja hf. óskar eftir að ráða í eftirtaldar stöður í nýju 
uppsjávarfrystihúsi félagsins á Eskifirði: 
 
Rafvirkjar 

Starfssvið: 
 Viðhald, eftirlit og viðgerðir 
 Undirbúningur og skipulag 

viðhaldsverkefna 
 Vinna við fyrirbyggjandi 

viðhald  
 Samstarf við rekstrar- og 

tæknifólk 

Menntunar og hæfniskröfur: 

 Sveinspróf í rafvirkjun eða 
önnur sambærileg menntun 

 Reynsla af vinnu við PLC–
stýringar er mikill kostur 

  
Vélstjórar/Vélvirkjar 

Starfssvið: 
 Viðhald, eftirlit og viðgerðir 
 Undirbúningur og skipulag 

viðhaldsverkefna 
 Vinna við fyrirbyggjandi 

viðhald  
 Samstarf við rekstrar- og 

tæknifólk 

Menntunar og hæfniskröfur: 

 Menntun á sviði 
vélstjórnar/vélvirkjunar  

 Reynsla af vinnu við kæli- og 
frystikerfi er æskileg 

 
Starfsmenn í viðhaldi fiskvinnsluvéla (Baader) 

Starfssvið: 
 Viðhald, eftirlit og viðgerðir 

Baader-véla 
 Vinna við fyrirbyggjandi 

viðhald  
 Samstarf við rekstrar- og 

tæknifólk 

Menntunar og hæfniskröfur: 
 Reynsla af viðhaldi véla og 

tækja nauðsynleg 
 Umsækjendur með reynslu og 

þekkingu á Baader-vélum í 
forgangi  

 Iðnmenntun æskileg en 
reynsla og þekking 
mikilsmetin 

  

  

 
Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst 
 

 

  

 

 

Nánari upplýsingar um 
störfin má finna á: 

www.eskja.is 
 

 

 
Umsóknir óskast fylltar út 

á:   
www.eskja.is 

 
Umsóknarblöð er að finna 
undir flipanum Fyrirtækið 

-> Atvinnuumsókn 

 

Starfsferilskrá skal fylgja umsókn. Allar umsóknir eru meðhön dlaðar se m trúnaðarmá 

Starfsferilskrá skal fylgja 
umsókn 

 
Öllum umsóknum verður 

svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið 

tekin 

 

 
Allar umsóknir eru 
meðhöndlaðar sem 

trúnaðarmál 
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Hinn skapandi kraftur!
List er mannfólkinu mikilvæg. 

Hún hefur margþætta fúnk-
sjón og er ekki öll mæld á 

fagurfræðilegan mælikvarða. Listin 
á mörg birtingaform og getur virkað 
á öll skilningarvit okkar. Á Austur-
landi hefur listin skipað stóran sess 
um árabil og margir listamenn lifa hér 
og starfa, tímabundið eða alfarið og 
ýmsir listviðburðir setja sterkan svip 
á svæðið. Ekki átti ég von á því þegar 
ég flutti úr miðbæ Reykjavíkur að ég 
ætti eftir að sækja fleiri listviðburði 
og opnanir hér á Seyðisfirði þar sem 
við erum búsett, um hávetur í kaf-
aldsbyl og ófærum fjallvegum en í 
höfuðborginni. Mér finnst þetta alveg 
magnað. Það er ekki alltaf áþreifanlegt 
og alls ekki einfalt að mæla það en 
ég veit það og hef upplifað að lista-
mannasamfélagið hér skilar miklu til 
staðarins. 

Listsköpun og tjáning hefur fylgt 
mannkyninu frá upphafi, mig langar 
að fullyrða að hún hafi verið til allt frá 
upphafi heimsins. Í upphafi alls ríkti 
óregla og óskapnaður en Guð kom 
skipan á regluna og breytti óskapnaði 
í hið skapaða. Guð er hið skapandi 
afl. Sköpunin er sístæð og síbreytileg 

og Guð er enn að störfum. Með orði 
sínu byrjaði Guð að skapa og það fyrsta 
sem hann skapaði var ljósið og birtan. 
Orð Guðs er hið skapandi og lífgefandi 
orð. Orðið er hann sjálfur. Guð sagði 
ekki hvernig birtan ætti að vera, hún 
er breytileg, en skærust er birta upp-
risunnar. Mismunandi birta breytir 
upplifun okkar á heiminum og listinni. 

Maðurinn sem er skapaður í Guðs 
mynd hefur þegið allar sínar gjafir frá 
Guði, ein sú mikilvægasta er kannski 
sú að geta svarað honum. Að tjá trú 
sína, efa eða vantrú með listinni, 
hinum skapandi krafti. Ekki er öll 
list kristin en hinn skapandi kraftur 
orðsins er í allri list, orðsins sem varð 
maður og lifði meðal mannanna og 
dó og reis að lokum upp. Og listin er 
kirkjunni mikilvæg. Kirkjan og list-
sköpunin hafa verið tengd órjúfalegum 
böndum frá upphafi kristni. Listamenn 
tjá og miðla trú sinni, í orðum, með 
myndum og tónlist, jafnvel hreyfingu 
í gegnum dans, þó það sé sennilega 
vanræktasta form kirkjulistar. 

Kirkjurnar á Austurlandi bera 
þessum sköpunarkrafti glöggt vitni 
og í þeim er að finna mikil menn-
ingarverðmæti (það er alls ekki bara 

myndlist, það eru stjakar, krónur og 
alls kyns útsaumur í altarisklæðum). 
Af nógu er að taka og nefni ég hér að-
eins örfá dæmi. 

Á Öræfum, er að finna vin mitt í 
auðn óbygganna og í þeirri vin er hvít 
perla, Möðrudalskirkja. Kirkjuna reisti 
Jón Stefánsson bóndi, til minningar 
um konu sína og skreytti hann kirkj-
una alla sjálfur. Altaristöfluna málaði 
hann og er myndefnið fjallræðan og 
ber myndi með sér þann einlæga og 
undirhyggjulausa anda sem Jón var 
þekktur fyrir. 

Í Bakkagerðiskirkju er einn mesta 
dýrgrip Borgarfjarðar að finna, en það 
er altaristafla eftir Jóhannes S. Kjarval, 
sem hann málaði 1914. Fjallræðan er 
sömuleiðis myndefnið og þeir sem 
eru staðháttum kunnugir þekkja þar 
Álfaborgina og Dyrfjöll í baksýn. 
Seyðisfjarðarkirkja var í lykilhlut-
verki á listahátíðinni List í ljósi sem 
var haldin í fyrsta sinn í febrúar sl. 
Tengsl kristni og listar munu halda 
áfram um ókomin ár. Þörfin fyrir að 
skapa er djúpstæður kraftur innra með 
okkur, hvort sem við sköpum sjálf eða 
erum notendur og njótendur; þessi 
kraftur er mynd Guðs. Sigríður Rut fyrir framan Bláu Kirkjuna:  Mynd Lilja Kjerúlf

Sviðsverkur 
sýnir Sælir  
eru einfaldir
Sviðslistahópurinn Sviðsverkur mun 
setja upp leikverk byggt á bók Gunnars 
Gunnarssonar Sælir eru einfaldir á 
Skriðuklaustri nú í lok júlí. Um er að 
ræða spennandi leiksýningu þar sem 
áhorfendur munu fá að stíga inn í heim 
bókarinnar og gerast þátttakendur í at-
burðarrásinni. Fyrrum heimili rithöf-
undarins á Skriðuklaustri verður nýtt 
sem leiksvið þar sem söguheimur hans 
og persónur mun lifna við og glæða 
bygginguna lífi.

Sælir eru einfaldir gerist í kjölfar 
heimsstyrjaldarinnar fyrri og þess 
upplausnarástands sem ríkti við komu 
spænsku veikinnar á Íslandi. Sagan 
gerist á sjö dögum og lýsir því hvernig 
læknirinn Grímur Elliðagrímur missir 
smátt og smátt tökin á lífi sínu þegar 
fjandvinur hans Páll Einarsson snýr 
heim frá Kaupmannahöfn og byrjar 
að grafa undan lífi og starfi Gríms og 
sambandi hans við konu sína Vigdísi, 
með skelfilegum afleiðingum fyrir 
Grím.

Sviðslistahópurinn Sviðsverkur er 
skipaður ungu upprennandi sviðs-
listafólki; þeim Evu Halldóru Guð-
mundsdóttur, Hallveigu Kristínu Ei-
ríksdóttur og Þorvaldi S. Helgasyni. 

Eva og Þorvaldur eru bæði útskrifaðir 
sviðshöfundar frá Listaháskóla Íslands 
og Hallveig er útskrifaður leikmynda-
höfundur frá Escuela Universitaria 
de Artes y Espectaculos skólanum í 
Madríd. Sælir eru einfaldir er fyrsta 
verkefnið sem unnið er undir hatti 
Sviðsverks en saman hafa þau unnið að 
ýmsum verkefnum, m.a. þátttökuleik-
sýningunni Spegilbroti sem frumsýnd 
var í Tjarnarbíói vorið 2014 og rann-
sóknarverkefninu Gangverki Lífsins 
sem styrkt var af Nýsköpunarsjóði 
Námsmanna sumarið 2014.

Sumarsýningin 
um tröll og 
tungu
Sunnudaginn 26. júní kl. 14 var opnuð 
sumarsýning á Skriðuklaustri undir 
yfirskriftinni Tröll - náttúra og tunga. 
Sýningin er hluti af verkefni sem 
Gunnarsstofnun vinnur að, m.a. með 
styrk úr Uppbyggingarsjóði Aust-
urlands, að skoða sögur um tröll og 
hvernig þær tengjast náttúruminjum 
á Austurlandi. Við opnunin verður 
einnig kynnt 6. bindi í Austfirskum 
safnritum Gunnarsstofnunar sem er 
að þessu sinni helgað tröllasögum. 
Sýningin verður opin alla daga fram 
á haust og er spennandi og fræðandi 
fyrir börn og fullorðna.

KLAUSTURFRÉTTIR

SUMAR
2016

Njóttu sumarsins með SvAust!

Auk þeirra leiða sem notendur þekkja, 
hafa nú bæst við tvær nýjar leiðir; 

Það hefur aldrei verið auðveldara 
að ferðast um Austurland.

  AUSTURLAND 
- Innan seilingar!

Fáðu þér miða eða tímabilskort og kíktu á safn

leið 4: Breiðdalsvík-Djúpivogur-Höfn

leið 6: Flugvöllur-Egilsstaðir-Hallormsstaður

www.svaust.is
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Langtímamarkmið og 
seigla lykillinn að árangri
Lífræn ræktun á í sjálfu sér ekki 
langa sögu á Íslandi, eftir að búskap-
arhættir breyttust, og fáir bændur 
hafa tileinkað sér hana með viðlíka 
árangri og Vallanes-búið á Fljótsdals-
héraði. Eins og ljóst má vera hverjum 
þeim sem tekur hús á bændum þar, 
á grónu og blómlegu landi, verður 
ekki tjaldað til einnar nætur í þeim 
geira. Lykilinn að góðu gengi sé skýr 
framtíðarsýn um vistvæna ræktun 
á öllum sviðum, hágæðavörur sem 
sóma sér best á farsælustu veitinga-
stöðum landsins, en skógræktin á 
jörðinni hefur skapað aðstæður á 
jörðinni sem eiga sér fáa jafnoka. 
Eymundur Magnússon hóf búskap á 
jörðinni árið 1979 og hóf kornrækt til 
manneldis þar árið 1985. Búið hlaut 
Landbúnaðarverðlaunin árið 2004 
fyrir notkun á skógrækt í landbúnaði 
og Eymundur heiðursmerki hinnar 
íslensku fálkaorðu fyrir frumkvæði 
á sviði búskaparhátta og matvæla-
menningar árið 2011. 

Vallanes á sér langa sögu en heim-
ildir um búsetu þar ná aftur til 12. 
aldar. Staðurinn er kirkjustaður og 
sátu þar skáldprestar sem jafnframt 
voru bændur allt til 1979. Þá urðu 
kaflaskil í Vallanesi er prestur flutti 
burt en að Vallanesi fluttist ungur 
bóndi, Eymundur Magnússon, með 
fjölskyldu sína og hóf búskap. Kom 
hann að tómum kofanum þar sem ekki 
hafði verið bóndi í Vallanesi 20 ár þar 
á undan og byrjaði á nýrækt og upp-
byggingu húsakosts. 

Grunnurinn að íslenskum 
byggmarkaði
Austurland sótti heim hjónin Eymund 
Magnússon og Eyglóu Björk Ólafs-
dóttur í Vallanesi í blíðunni í síðustu 
viku. Þar var fjöldi ferðamanna að 
skoða staðinn og sól skein í heiði. Það 
er undarlegt til þess að hugsa að fyrir 
40 árum hafi þessi gróni og sældarlegi 
unaðsreitur á Fljótsdalshéraði verið í 
eyði. Þangað flutti Eymundur ásamt 
fjölskyldu sinni árið 1979, eftir nokkra 
leit að bújörðum á Héraði. Í upphafi 
hóf hann kúabúskap en fljótlega snérist 
hugurinn til frekari landvinninga í 
kornrækt og hóf hann byggrækt til 
manneldis fyrir um 30 árum síðan. Í 
dag er Vallanes stærsti ræktandi á korni 
til manneldis á Íslandi og eini lífræni 
ræktandinn. Vörumerkið Móðir Jörð 
er landsmönnum flestum kunnugt og 
hefur ríflega helmings markaðshlut-
deild á íslenskum byggmarkaði. Það 
sem meira er, í raun og veru er fram-
leiðslan í Vallanesi grunnurinn að því 
að það er íslenskur neytendamarkaður 
fyrir bygg. . Næst stærsti framleið-
andinn er Þorvaldseyri en byggmjöl 
þaðan er nær einungis selt beint til 
framleiðenda annarrar vöru, til að 
mynda bakara. Í dag vinna sex manns 
heilsársstörf við framleiðslu, verkstjórn 
og dreifingu vörulínu Móður Jarðar, en 
á álagstímum í árstíðabundinni ræktun 
s.s. sáningu og uppskeru kemur hug-
sjónafólk víða að til að létta undir með 
bændunum, vegna áhuga á lífrænni 
ræktun og þeim lífstíl sem einkennir 
búið í Vallanesi. Einnig hafa annir auk-
ist ár frá ári við að taka á móti hópum 
ferðamanna sem heimsækja búið heim 
eða vilja versla Beint af býli. 

Fyrsta húsið sem er byggt 
alfarið úr íslenskum viði
Í næstu viku verður nýtt þjónustu-
hús við ferðafólk tekið í gagnið, eða 
svo fljótt sem auðið er í ljósi anna hjá 
iðnaðarmönnum, bætir Eymundur við 
brosandi. Hann segir veðrið og verk-
efnin almennt setja rammann utan um 
hvað sé hægt að gera og það sé ekki 
lítið verk að sumrinu að sinna þeim 
tæplega 60 hekturum lands sem sáð sé 
í. Uppskeran á góðu sumri geti verið 
um 100 tonn, en „fuglaskatturinn“ sé 
um 20% og til manneldis komi um 
60 tonn af byggi. Grænmetið, salötin, 
kartöflur, rófur og annað útiræktað 
grænmeti sé á um 4-5 hekturum. 

Jörðin í Vallanesi er enn ríkisjörð og 
telur um 400 hektara en þrír fjórðu 
hlutar hennar eru í dag skógi vaxnir. 
Eymundur telur skóglendið á jörðinni 
vera grundvöll þeirra ræktarskilyrða 
sem eru í dag á jörðinni. Skógurinn 
hefur vaxið og dafnað, er á sumum 
svæðum sjálfsprottinn en merkileg-
ast er þó að þetta „vaxandi vandamál“ 
sem íslenskir skógar eru stundum kall-
aðir, eru farnir að gefa af sér nýtilegar 
afurðir í Vallanesi. Oft hefur verið 
kvartað yfir því að ekki sé hægt að nota 
íslenskan við í byggingariðnaði en í 
þjónustuhúsið sem senn verður opið 
almenningi eru jafnvel burðarbitarnir 
úr heimagróinni ösp. Aspirnar sem 

notaðar eru í verkið eru aðeins um 30 
ára gamlar og gróðursetti Eymundur 
þær sjálfur. Skógræktin á Hallorms-
stað hefur unnið allt timbrið í húsið en 
húsið er hannað af Albínu Thordarson 
arkitekt. 

Þjónustuhúsið svarar þörf
Í sumar opnar þar verslun með vörur 
Móður Jarðar, sem sífellt verða fjöl-
breytilegari auk þess sem hægt er að 
kaupa ferskt grænmeti á staðnum. Það 
er mikilvægt fyrir fólkið á svæðinu að 
vita af því að þessi staðbundna þjón-
usta sé í boði, að tengja sig við hinn 
eiginlega ræktanda og kynnast því 
starfi sem fram fer í Vallanesi. Eygló 

og Eymundur vona að fólk kveiki á 
og kynnist því hvaða lífstíll það er 
sem staðið er fyrir og komist í tæri 
við þann metnað og gæði sem lögð 
eru í þjónustu og hönnun þeirrar hug-
myndafræði sem unnið er eftir. Hingað 
til hefur hópum og gestum verið sinnt 
í einu af gróðurhúsum staðarins, þar 
sem morgunmatur hefur verið borinn 
fram þar sem salatið vex. Nú, þegar 
ferðamannatíminn er að lengjast og 
straumurinn eykst verður að bjóða 
uppá hentugra húsnæði auk þess sem 
kallað hefur verið eftir því að fá að 
njóta afurðanna á staðnum með léttum 
veitingum. Í maí í ár var sama traffík 
og í júní í fyrra, eins og hjá flestum 
ferðaþjónustuaðilum við hringveginn. 
Það var því orðin brýn þörf á að bæta 
aðstöðuna til að taka á móti gestum. 

Fróðlegir 
punktar 
um lífræna 
ræktun 

- Lífræn ræktun bindur meira 
kolefni í jarðvegi og getur því 
unnið gegn losun gróðurhúsa-
lofttegunda

- Kemísk áburðar og –eiturefni 
eru bönnuð og þar með dregið 
úr líkum á mengun á grunnvatni

- Lífrænt ræktaður jarðvegur er 
ríkari af örverum og upptaka 
næringar- og steinefna því meiri 
en ella og í í lífrænni ræktun er 
líffræðilegur fjölbreytileiki eitt 
af grunnmarkmiðum

Grínast er með að nágrannarnir gefi Eyma og Eygló mikið af skít, enda þarf mikið af lífrænum áburði í alla framleiðsluna.
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Í Vallanesi eru ýmsir gistmöguleikar 
í boði en þjónustuhúsið sé þó vísir 
að þeirri línu sem verður lögð. Öll 
húsgögn eru heimagerð úr viði sem 
Eymundur hefur sjálfur plantað og 
smíðuð af hagleikssmiðum á Aust-
urlandi. Textíll og útlit hússins er 
hannað af seyðfirska hönnunarteym-
inu RoShamBo sem vinnur alla inn-
anstokksmuni, frá sessum í stóla og 
afgreiðsluborð og verður því fróðlegt 
fyrir heimafólk að sækja þau heim og 

njóta þess besta sem austfirsk hönnun 
hefur uppá að bjóða í þessum efnum. 

Vinnufúsar hendur  
í lífrænni ræktun
Á Íslandi er í raun lítil hefð fyrir skipu-
lögðum sjálfboðaliðastörfum utan ís-
lenskra félagasamtaka þó þessi þáttur 
í mannlífinu hafi verið meira áber-
andi frá því uppúr aldamótum. Mikil 
umræða var um sjálfboðaliðamál, á 
kirkjulegum vettvangi og í kringum 

öflugt starf Rauða Krossins sem og 
með tilkomu erlendra aðila sem vildu 
geta boðið upp á tækifæri fyrir erlenda 
sjálfboðaliða á Íslandi. Á meðal þeirra 
má nefna WWF, WWOOF, SEEDS og 
ICV. Í kringum aldamótin hófst vinna 
við að búa til löggjöf um sjálfboða-
liðastarf á Íslandi. Vinnumálastofnun 
ásamt einstaklingum í þeim bransa 
lögðu drög að slíkri löggjöf sem síðan 
lenti í nefnd og dó og því er engin 
slík löggjöf til í landinu þrátt fyrir að 
hér á landi starfi fjöldi viðurkenndra 
sjálfboðaliðasamtaka, innlendra og 
erlendra. 

Að mati Eyglóar og Eymundar 
skapar það tómarúm sem þessi mál 
eru í hér á landi ákveðin vandamál, 
sér í lagi fyrir landbúnað eins og þann 
sem þau stunda. „Það er hugsjón að 
standa í lífrænni ræktun og hana 
þarf að efla af umhverfisástæðum, en 
ræktun sem þessi getur ekki staðið ein 
og óstudd með öllu. Að minnsta kosti 
ekki við þær markaðsaðstæður sem við 
búum við hér,“ segir Eymundur. „Þetta 
krefst mikillar vinnu og við búum við 
vinnuaflsskort í landinu, sem skiptir í 
raun samt minna máli en það að sjálf-
boðaliðastörf í þeirri tegund ræktunar 
sem við stundum eru hugsjónamál 
og hluti af lífsstíl sem fólk velur sér. 
Þau samtök sem okkar sjálfboðaliðar 
koma í gegnum heita World Wide 
Opportunities on Organic Farms og 
hafa verið viðurkennd sem góðgerðar-
samtök m.a. í Bretlandi í 40 ár. Þau 
starfa í yfir 60 löndum og dvelur fólkið 
í skamman tíma, 2-3 vikur að jafnaði.“ 
Bændasamtök Íslands höfðu fyrst sam-
band við Eymund árið 2000 þar sem 
einstaklingur hafði samband við þau í 
leit að lífrænum ræktendum á Íslandi. 

Furðufuglinn fyrir austan
„Þeir mundu einhvernveginn eftir 
þessum furðufugli fyrir austan og ég 
setti mig í samband við manninn sem 
kom á endanum aldrei til landsins. 
En hann hvatti mig til að kynna mér 
samtökin sem ég og gerði og sjálfboða-
liðarnir hafa verið að koma hingað 
síðan 2001. Þau sækja mjög hart að því 
að koma sér að hér og fylgir bréfum frá 
þeim allskonar rökstuðningur fyrir því 
hvers vegna maður ætti að velja þau. 
Þetta hefur verið skemmtilegt ferli þar 
sem ‘ólíkir einstaklingar koma til að 
læra og kynna sér þær aðferðir sem við 
notum hér. Sumir eru að undirbúa sig 
fyrir að fara út í svona ræktun og land-
búnað sjálf, rétt eins og ég gerði áður en 
ég byrjaði að móta það hvernig land-
búnað ég færi út í hér. Aðrir hafa verið 
í sambandi áfram eftir að hafa komið 
sem sjálfboðaliðar og mörg þeirra hafa 
komið hingað aftur og unnið hér sem 
starfsmenn.“ 

Nokkrir af starfsmönnunum í dag 
eru einmitt manneskjur sem komu 
upphaflega fyrst í Vallanes sem sjálf-
boðaliðar. „Það skýtur skökku við ef 

reyna á að því er virðist að útrýma þeirri 
menningu sem hefur þrifist í aldaraðir, 
þar sem fólk hjálpast að af hugsjón, þar 
sem ekki hafa mátt heyrast hamarshögg 
af einum bæ öðruvísi en svo að ná-
grannarnir hlaupa til og vilja hjálpa til. 
Það væri mikill sjónarsviptir af þeirri 
menningu og maður spyr sig hvort 
hægt sé að banna fólki að hjálpa til af 

hugsjón þó við setjum skýran ramma 
um það umhverfi sem sjálfboðaliðastörf 
eru unnin í. Sjálfboðaliðastarf líkt og 
það sem WWOOF býður uppá er 
samfélagslega mikilvægt bæði fyrir þá 
einstaklinga sem það nýta sér sem og 
til að lyfta undir með búskaparháttum 
sem verða enn mikilvægari nú á tímum 
loftslagsbreytinga” 

Brot úr þakkarbréfi sjálfboðaliða: 
Hi Eymi and Eyglo!
I write you from the floor of Reykjavik's airport. Soon I will board a plane 
and scoot off to the next adventure. I feel sorry to have not said this to you in 
person - a part of me wanted to leave you and Eyglo with a smile and laughter 
rather with tears.

 Thank you both, so much, for all the lovely memories that I shall carry 
with me everywhere I go. Vallanes is a truly life changing place. I learned 
more about the Earth, and started a stronger appreciation for how to cherish 
the Earth, while there. The hard work was rewarding, and indeed I think 
necessary, to grow that appreciation. You have created an environment which 
helps people become better versions of themselves. Thank you for opening 
your home and hearts.

 I shall miss your warm smiles and quick, light hearted laughter. The glow 
that covers all of Vallanes starts with you two. 

Ekki hægt að tjalda til einnar nætur - Nýja þjónustuhúsið á flugi.

Stór Erasmus-styrkur 
í Cittaslow fræðslu
Cittaslow hugmyndfræðin, sem er 
tengd Slow Food hreyfingunni sem 
Vallanes-búið er hluti af, verður inn-
leidd í skólana á Djúpavogi á næsta 
ári. Markmið Cittaslow í skólastarfi 
er að ala upp meðvitaða og ábyrgra 
borgara í þar sem virðing fyrir fólki, 
staðbundinni menningu, sterkri um-
hverfisvitund og sjálfbærni er í heiðri 
höfð.

Evrópustyrkirnir sem Djúpavogur 
hefur fengið í verkefnið nema tæpum 
12 milljónum króna.

Cittaslow-hreyfingin gengur útá að 
auka lífsgæði og ánægju fólks með 
því að veita hnattvæðingu, einsleitni 
og hraðaáráttu í borgum og bæjum 
viðnám og heiðra þess í stað sérstöðu, 
vitund og sjálfbærni. Lögð er áhersla á 
verndun náttúru og menningarminja, 
fegrun umhverfis, umhverfisgæði, 
notkun á nýjustu tækni í þágu sam-
félagsins, eflingu staðbundinnar mat-
armenningar og framleiðslu, öryggi 
og aðgengi, sem og gestrisni, kurteisi 
og vinsamlegt viðmót.

SMÁFRÉTTIR
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Vopnaskak
Bæjarhátíð Vopnfirðinga hefst 

miðvikudaginn 29. júní og með 
myndarlegri dagskrá. Gestir og 

heimamenn munu hafa í nógu að snúast 
hyggist þeir nýta sér það sem í boði er, en 
það er gömul saga og ný að allt byggist 
þetta á þátttöku íbúa og gesta. Meðal 
viðburða á hátíðinni eru námskeið og 
sýning Sirkus Íslands, hagyrðingakvöld, 
stórtónleikar Todmobile, Hofsball með 
Sniglabandinu og Bustarfellsdagurinn 
03. júlí þar sem þjóðlagasöngvarar frá 
Siglufirði koma og gleðja viðstadda með 
söng. 

Veljum Vopnafjörð
Síðustu mánuði hafa Vopnfirðingar velt 
fyrir sér framtíð samfélagsins á staðnum 
en tvö íbúaþing voru haldin í vor og var 
mæting íbúa með ágætum. Aðstand-
endur eru ánægðir og stoltir yfir þeim 
augljósa áhuga sem Vopnfirðingar sýna 
verkefninu og er hann hvati til góðra 
verka á komandi ári og árum. Verkefnið, 
sem fékk það viðeigandi heiti Veljum 
Vopnafjörð, er til eins árs eitt ár og munu 
verkefni sem vænlegust þykja þróuð 
áfram og skila vonandi af sér afurð. 
Það er lykillinn að árangri að samfélagið 
sjálft hafi fulla trú á því sem fram fer á 
staðnum. Bjartsýnin sem ríkir innan 
hópsins og áhuginn grundvallar fram-
haldið. Verkefnastjórn hefur fundað 
á milli þinga og komið sér saman um 
þær hugmyndir sem skulu unnar áfram 
en nánar verður fjallað um þær síðar. 
Áhersla var lögð á að þeir þátttakendur 
sem skráðu sig á hlutaðeigandi verkefni 
á þinginu taka þátt í framþróun þess. 
Þegar sumri tekur að halla verður hóað 
í mannskapinn að nýju og spennandi 
vinnan hefst með haustinu. 

Dagskrá Vopnaskaks 
laugardaginn 2. júlí
09: 30  Golfmót Vopnaskaks á Skálavelli. Verðlaun í boði verslunarinnar 

Kauptúns. 
 Skráning hjá Emmu í síma 860 6815
10: 00  Gönguferð frá Síreksstöðum inn að eyðibýlinu Hraunfelli 

í Sunnudal  með leiðsögn heimafólks. Kaffi og með því að 
gönguferð lokinni. 

 Verð 1500 kr. pr. einstakling. 
11: 00—14: 00  Markaðstorg og hoppukastalar opna í miðbænum. 
12: 00—13: 00  Sirkus Íslands með sýningu og fjölbreytt tónlistaratriði á útisviði
14: 00  Vopnafjarðarvöllur — Íslandsmót karla, 3. Deild. 
 Leikur Einherji gegn Vængjum Júpiters í Íslandsmótinu á 

heimavelli sínum. 
 Vængir Júpiters er eitt toppliða deildarinnar, mætum og styðjum 

okkar menn! 
 Sirkus Íslands heilsar uppá vallargesti. 
18: 30—20: 30  Kjötsúpukvöld í hverfum 
22: 30  Rútuferðir í Staðarholt frá Vopnafjarðarskóla, Miklagarði og 

Ollasjoppu. 
 Verð: 500 kr. pr. /einstakling. 
23: 00  Hofsball í Staðarholti með Sniglabandinu
 16. ára aldurstakmark, árið gildir. Aðgangseyrir: 3500 kr. 

LungA 10-17. júlí
Hápunktur LungA hátíðar-

innar í ár verða stórir útitón-
leikar þann 16. júlí þar sem 

fjölbreyttar hljómsveitir stíga á svið. 
Þar á meðal eru Fufanu, GKR, Hat-
ari, aYia og svo hljómsveitin FURA, 
sem hefur tengingar við Austurland en 
hún hefur vakið verðskuldaða athygli 
í Skandinavíu. Svæðinu í kringum 
gömlu fiskiverksmiðjuna á Seyðisfirði 
verður umbreytt í ævintýralegt um-
hverfi þar sem fólk getur dansað, 
spjallað, matast, drukkið, hlustað á 
magnaða tónleika og notið stórbrot-
innar náttúru. 

LungA vikan verður þéttskipuð 
viðburðum, tónleikum og sýningum 
frá framúrskarandi listahópum. Þar á 
meðal er spunaleikhópurinn Improv 
Ísland, tónlistarmaðurinn og dansar-
inn Milkywhale og leikhópurinn Krið-
pleir—en þau eiga það sameiginlegt 
að hafa verið tilnefnd til Grímu-verð-
launanna árið 2016. Yfir 120 ungmenni 
munu stunda skapandi vinnusmiðjur 
stýrðum af listamönnum sem eru 
leiðandi á sínu sviði. Eins og síðustu 
ár verður afrakstur smiðjanna verður 
sýndur víða um Seyðisfjarðarkaups-
stað laugardaginn 16. júlí.
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„Laugavegurinn tilnefndur sem  
ein af 10 bestu gönguleiðum í  
heiminum af National Geographic“
- segir Páll Guðmundsson framkvæmdastjóri Ferðafélags Íslands um fjölbreytta starfsemi félagsins

Ferðafélag Íslands var stofnað 
1927 og hefur það markmið að 
byggja upp aðstöðu fyrir ferða-

menn á hálendinu og í óbyggðum og 
greiða götu ferðamanna á landinu. Þá 
gefur FÍ út bækur og kort og stendur 
fyrir fjölbreyttum ferðum um landið. 
Félagið á 40 skála og undir merkjum 
félagsins starfa 15 deildir út um allt 
land. Ferðafélagið er í eðli sínu íhalds-
samt og rótgróið og heldur fast í gömul 
og góð gildi. Um leið hefur það þó 
þróast í takt við tímann. Til dæmis 
var Ferðafélag barnanna stofnað fyrir 
nokkrum árum en það sérhæfir sig í 
ferðum fyrir börn og fjölskyldur og 
hefur fengið afar góðar móttökur. Nú 
hefur Ferðafélag unga fólksins verið 
stofnað og mun bjóða upp á ferðir fyrir 
18 – 25 ára. Ferðafélag Íslands hefur frá 
stofnun félagsins verið í fararbroddi 
í ferðamennsku og byggt upp skála, 
gönguleiðir, göngubrýr og staðið fyrir 
fræðslu. Markmið félagsins eru í dag 
enn þau sömu og í upphafi, að greiða 
götu ferðamanna, byggja upp aðstöðu 
sem og standa fyrir ferðum, útgáfu og 
fræðslu. Stór þáttur í útgáfustarfi fé-
lagsins er útgáfa Árbókar Ferðafélags-
ins sem hefur komið út óslitið í 89 ár og 
er einstök ritröð um náttúru landsins. 

Náttúran í fyrsta sæti 
Páll Guðmundsson framkvæmdastjóri 
Ferðafélags Íslands segir að fjöldi ferða-
manna hafi aukist jafnt og þétt á Ís-
landi undanfarin ár en aldrei eins og 
á síðustu 2- 3 árum. „Ísland er mjög 
vinsæll staður að sækja heim og eins 
hefur ferðum landsmanna innanlands 
fjölgað,“ segir Páll. „Það þurfa allir sem 
koma að ferðamálum, hvort sem það 
eru sveitafélög eða hið opinbera, ferða-
skrifstofur, ferðafélög eða landeigendur 
að koma saman og ræða skynsamleg-
ustu leiðina að settu marki. Við verðum 
að hugsa um náttúruna og aðstöðuna 
sem við bjóðum upp á og þurfum að 
vera viss um að ráða við þann fjölda 
ferðamanna sem um landið fer. Náttúra 
landsins er í dag okkar verðmætasta 
auðlind en um leið sú viðkvæmasta. 
Hvað varðar ferðamenn sem sækja 

landið heim náttúrunnar vegna þá 
finnst mér engin sérstök ástæða að 
þeim fjölgi meira á meðan við náum 
ekki að tryggja uppbyggingu innviða 
og vernd svæða. Hins vegar getum við 
tekið á móti fleiri ferðamönnum sem 
vilja kynna sér sögu okkar og menn-
ingu, matargerð og listir og þess háttar, 
þ. e. ferðamenn sem eru meira í byggð 
en að sjálfsögðu þurfum við líka að 
tryggja að við getum tekið vel á móti 
þeim.“

Einstefna á Laugaveginum
Fullbókað er í skála FÍ á Laugaveginum 
yfir háannatímann. Ferðafélagið hefur í 
áratugi unnið við að byggja upp aðstöðu 
víða um land, ekki síst á gönguleiðinni 
frá Landmannalaugum yfir í Þórsmörk, 
á svokölluðum Laugavegi. Nú ganga 
120 -140 manns þessa leið á hverjum 
einasta degi frá miðjum júní fram í 
miðjan ágúst. Allt að 70% þeirra eru 
útlendingar að sögn Páls og 80% þeirra 
ganga leiðina úr Landmannalaugum í 
Þórsmörk. Ferðafélagið á sex skála á 
Laugaveginum en árið 2012 var Lauga-
vegurinn tilnefndur sem ein af 10 bestu 
gönguleiðum í heiminum af National 
Geographic. Segir Páll það hafi verið 
mikla viðurkenningu fyrir starf FÍ. 
Gönguleiðin og skálasvæðið voru tekin 
út og svo tilnefnd í kjölfarið á þeirri 
úttekt. „Við viljum gjarnan skoða allar 
góðar hugmyndir til að tryggja öryggi 
ferðamanna, auka upplifun þeirra og 
ekki síst að tryggja vernd náttúrunnar, 
t.d. með því að taka upp einstefnu og 
ítölu á gönguleiðinni.“ 

Landmannalaugar komu best út 
allra ferðamannastaða á landinu í 
könnun Ferðamálastofu árið 2012 er 
varðar heildarupplifun ferðamannsins 
og sama má sjá í fleiri rannsóknum. 
Í dag sækja um 80 – 90.000 manns í 
Landmannalaugar yfir sumartímann. 
Nú er unnið í skipulagsmálum á svæð-
inu og vonandi verður hægt að bæta 
aðstöðu ferðamanna á svæðinu hratt 
og örugglega. Páll telur að umræðan 
um Landmannalaugar hafi sumpart 
verið neikvæð og að mörgu leyti röng. 
Einhverjir tala um 200 þúsund manns 

í Laugum þegar hið rétta er 80 – 90.000 
yfir fjóra mánuði eða á milli 500 og 
1.000 manns á dag. Þar af stoppa flestir 
aðeins í 2 – 4 tíma. 

„Það þarf að ráðast í meiri rann-
sóknir en við höfum áður séð, ekki síst 
á náttúru og gróðurfari. Á meðan við 
klárum ekki alvöru rannsóknir verður 
allt tal um þolmörk bara huglægt mat. 
Aðstaðan eins og hún er í dag er mjög 
gott verkfæri til að stýra umferðinni. 
Það komast ekki fleiri í skálapláss á 
Laugaveginum miðað við aðstöðu sem 
er um leið tækifæri fyrir önnur svæði 
en það eru til mjög margar aðrar skála-
leiðir sem skemmtilegt sé að ganga. 
Engin verður svikin af þeim leiðum og 
ég nefni sem dæmi Lónsöræfi, Víkna-
slóðir, Öskjuveginn og Strútsstíg, en á 
öllum þessum gönguleiðum er ágæt 
skálaaðstaða. Það er hins vegar ekki 
hægt að dreifa ferðamönnum um svæði 
eins og margir halda. Ferðamenn fari 
einfaldlega á þau svæði þar sem er að-
staða og uppbygging og gott aðgengi.“

Þúsundir á fjöllum
Mikil vöxtur hefur verið í starfsemi FÍ 
undanfarin ár og verkefnin mörg og 
fjölbreytt. Það er ekki einungis fyrir 
fullfríska klettaklifrara heldur hefur 
félagið verið í samstarfi við fjölmarga 
aðila, t.d. Reykjalund og Háskóla Ís-
lands, með gönguferðir fyrir þá sem 
eiga erfitt um gang af einhverjum 
orsökum. Það getur verið vegna lík-
amlegra annmarka eins og offitu eða 
andlegra annmarka eins og þunglyndis 
og fleira. Rannsóknir sem voru gerðar 

meðal þátttakenda þessara ferða segir 
Páll að hafi komið mjög ánægjulega út. 
Rannsóknir hafa margsýnt að göngu-
ferðir eru mjög hollar bæði fyrir lík-
ama og sál og sumir segja þær allra 
meina bót. 

„Við erum nú að auka samstarfið 
við heilbrigðisyfirvöld og efnum til 
gönguferða fyrir ákveðna hópa innan 
heilbrigðisgeirans. Nú er Ferðafélagið 
búið að stofna bakskólann þar sem 
verið er að reyna að koma fólki af stað í 
léttum gönguferðum með styrkjandi og 
liðkandi æfingum þannig að þeir sem 
hafa gefið eftir heilsufarslega komist á 
beinu brautina aftur. Síðan eru hópar 
fólks með geðraskanir en rannsóknir 

hafa sýnt að gönguferðir hjálpa þeim 
geysilega mikið. Gönguferðir, hvort 
sem er um skóglendi eða við hafið hafa 
mjög róandi áhrif. Að komast upp á 
fjall hefur t.d. mjög jákvæð áhrif á and-
lega líðan fólks. Allt eru þetta afrek 
og hjallar til að sigrast á og bakskóli 
Ferðafélagsins er liður í hjálpinni. Við 
fórum af stað með 52 verkefni FÍ árið 
2010 sem sló í gegn og hefur fest sig 
í sessi og auk þess sem til hafa orðið 
ýmis hliðarverkefni eins og 12 og 24 
fjöll, framhaldslíf og eilíft líf. Á síð-
ustu árum hafa fleiri þúsund manns 
tekið þátt í þessum verkefnum,“ segir 
Páll Guðmundsson framkvæmdastjóri 
Ferðafélags Íslands. 

Víða þarf að vaða ár og ósa, m.a. í Lónsöræfum.

Páll Guðmundsson.

Ferðafélagar á góðum degi í Stafafellsfjöllum.
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Gefur djúpan, 
fallegan gljáa

Af notendum talið alsterkasta 
handbónið á markaðnum

Bílabón
Ending – Vörn – Gljái

UltraGlozz®

Ekki vax heldur 
glerhörð brynja (paint sealant)
Styrkir lakkið
Þolir tjöruþvott 
Níðsterk langtímavörn
Hægt að byggja upp meiri vörn á völdum flötum
Gagnast vel á framrúður sem dropafæla
Mjög virk vörn gegn upplitun sólarljóss  
Létt í vinnslu
Gefur djúpan, 
fallegan gljáa
Af notendum talið alsterkasta handbónið á markaðnum

Bílabón Ending – Vörn – Gljái

UltraGlozz
®

Ekki vax heldur glerhörð brynja (paint sealant)Styrkir lakkið
Þolir tjöruþvott 
Níðsterk langtímavörnHægt að byggja upp meiri vörn á völdum flötum

Gagnast vel á framrúður sem dropafæla
Mjög virk vörn gegn upplitun sólarljóss  

Létt í vinnslu
Gefur djúpan, fallegan gljáa

Af notendum talið alsterkasta 
handbónið á markaðnum

BílabónEnding – Vörn – Gljái

UltraGlozz®

UltraGlozz bílabónið endist 6-10 sinnum 
lengur en hefðbundin vaxbón

Níðsterk lakkbrynja sem þolir tjöruþvott

UltraGlozz®
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Með Citroën Berlingo færð þú frábæra vinnuaðstöðu og gott aðgengi fyrir farm 
og farþega. Í Berlingo eru þrjú sæti í góðri stærð og hægt er að koma tveimur 
Euro-vörubrettum auðveldlega fyrir í hleðslurýminu. Til að flytja lengri hluti er 
framsætið og öryggisgrindin (tvískipt) felld niður. Bluetooth símabúnaður og fjöldi 
geymsluhólfa ásamt vinnuborði á niðurfellanlegu miðjusætinu gera Berlingo að 
frábærum félagsskap í vinnunni.

FRÁ 2.850.000 KR. MEÐ VSK 
FRÁ 2.298.387 KR. ÁN VSK

Komdu í Brimborg og reynsluaktu nýjum Citroën Berlingo. Veldu traust umboð 
með einstöku þjónustuframboði fyrir bíla- og tækjaflota. 

•850 kg burðargeta
•3,3 m3 - 4,1 m3 hleðslurými
•Þriggja sæta 
•180° opnun á afturhurðum
•Rennihurð á hlið
•Sparneytin og öflug dísilvél
•Bluetooth símabúnaður
•Spólvörn 
•Stöðugleikastýring
•Hiti í bílstjórasæti
•Hraðastillir
•Gúmmímotta í hleðslurými

NÝR CITROËN BERLINGO

Nýir og notaðir bílar:  
Opið virka daga frá kl. 8-18  Opið á laugardögum frá og með 6. ágúst   
Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050  I  citroen.is

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

20ár
á Akureyri

Citroen_Berlingo_Félaginn_DagAk_20160628_END.indd   1 28.6.2016   11:28:47

MOLTA MOLTA 
- Fljótsdalshérað

Í áraraðir gekk illa að fá viðurkennda 
moltu úr lífrænum úrgangi Héraðs-

búa og var fyrr á þessu ári brugðið á 
það ráð að keyra hann til Akureyrar til 
moltugerðar. Því er svo komið að nú 
geta íbúar á Fljótsdalshéraði náð sér 
í viðurkennda moltu til að bæta jarð-
veg í görðum sínum. Moltan kemur úr 
jarðgerðarstöð Moltu á Akureyri og er 
geymd skammt innan við Landflutninga 

á svæði þar sem einnig er hægt að ná í 
mold. Framleiðandinn segir að moltan 
sé úrvals jarðvegsbætir og áburður t.d. 
í blóma- og tjrábeð, á lóðina eða gras-
flötina. Moltan sem Héraðsbúum býðst 
nú er fínsigtuð, dökk, laus í sér mun 
efnaríkari en venjuleg mold. Því er mælt 
með því að blanda Moltuna a.m.k. til 
helminga með mold eða sandi til að hún 
sé ekki of sterk fyrir viðkvæmar rætur. 

Nýtum friðlýstu 
svæðin okkar
Austurland skartar fjölda frið-

aðra svæða. Þar eru fólk-
vangar, náttúruvætti, frið-

lönd, friðuð búsvæði og hluti af einum 
stærsta þjóðgarði Evrópu, Vatnajök-
ulsþjóðgarði. Þessi svæði voru friðlýst 
til að þau skerðist ekki og til að við og 
komandi kynslóðir geti nýtt þau til úti-
vistar. Markmið friðlýsinga er einmitt 
yfirleitt að fólk hafi aðgang að svæðinu 
og geti nýtt þau til að kynnst náttúr-
unni án þess að hún skaðist. 

Mörg þessara svæða skarta merktum 
gönguleiðum og getur verið gaman að 
skreppa eftir vinnu og rölta einn lít-
inn hring eða setjast niður og hlusta á 
fuglasöng eða nið lækjar. Hægt er að 
fara með börn, vopnuð bók um flóru 
Íslands og æfa sig í að tegundagreina 
plöntur og það þarf jafnvel ekki að 
eiga eða fá lánuð börn til þess að gera 
þetta. Sumstaðar er fræðsla á formi 
skilta og/eða bæklinga og á sumum 
stöðum eru jafnvel landverðir sem 
klæjar í fingurna að fá að fræða gesti. 
Sum friðuðu svæðanna eru í hjóla- og 
jafnvel göngufjarlægð frá næsta þétt-
býliskjarna og gráupplagt að skjótast 
þangað einn laugardaginn með nesti, 

finna sér góða laut, stein eða bekk og 
borða nestið sitt þar. 

Því hvet ég ykkur, kæru Aust-
firðingar, til að nýta og njóta friðlýstu 
svæðanna okkar því þau eru friðuð í 
þeim tilgangi að við getum upplifað 
töfra þeirra óskerta um ókomna tíma. 

—Sævar Þór Halldórsson, land-
vörður og staðarhaldari  

að Teigarhorni.  

Fjarlæging 
ónýtra girðinga  
úr austfirskri 
náttúru
Sumarið 2016 munu Náttúru-
verndarsamtök Austurlands - 
NAUST standa fyrir hvatningarátaki 
um fjarlægingu ónýtra girðinga á 
starfssvæði sínu sem nær allt frá 
Lómagnúpi að Finnafirði. Verk-
efnið snýr fyrst og fremst að vit-
undarvakningu með auglýsingaátaki 
og samtölum við einkaaðila, fyrir-
tæki og sveitarfélög. Sveitarfélögum 
á svæðinu var tilkynnt um verkefnið 
um miðjan maí og þeim boðið til 
samstarfs enda líklegast að bestur 
árangur náist með samstilltu átaki 
heildstætt yfir allan Austurlands-
fjórðung. Almenningur og sveitar-
félög eru hvött til að taka á málinu!

—Erla Dóra Vogler,  
formaður NAUST

Ágætu Austfirðingar, setjum Austurland í 
endurvinnslutunnuna að lestri loknum!

Gönguleið 101 - Dyrfjallstindur
Sá tindur Dyrfjalla sem stendur 

næst Bakkagerði kallast Dyr-
fjallstindur. Á sumum kortum er 
einnig að finna nafnið Dyrfjalla-
tindur en þetta vill stundum ruglast 
við hæsta tind Dyrfjalla sem kallaður 
er Súla. Tindurinn er alltaf eitthvað 
genginn yfir sumartímann enda mjög 
spennandi á að líta. Talið er að Dyr-
fjallstindur hafið fyrst verið klifinn 
af norskum sjómönnum fljótlega um 
eða eftir 1900 en fyrsti Íslendingur-
inn fór á tindinn í kringum 1930. Það 
mun hafa verið Sigurður Guðmunds-
son en hann var ættaður frá Kjólsvík. 

Þegar ganga skal á Dyrfjallstind er 
ekið frá Bakkagerði eftir vegi 946 að 
Brandsbalarétt sem er um 1 km innan 
við þorpið. Beygt er til hægri rétt áður 
en komið er að flugvellinum og er 
slóðinn fær flestum bílum. 

Gengið er upp með Grjótá að ut-
anverðu eftir gönguleið sem liggur til 
Stórurðar. Þegar komið er upp undir 
Grjótdal eða þar sem Grjótáin skiptist 

er farið yfir hana og stefnt til vinstri 
á Jökulsárups. Mjög flott er að koma 
þarna fram á og sjá yfir Jökuldalinn og 
Dyrnar í návígi. Þar sést hæsti tindur 
Dyrfjalla ofan við Dyrnar til hægri 
og Stöpullinn vinstra megin við þær. 

Ofar tekur við brattasti hluti 
leiðarinnar sem eru efstu 300-350 
metrarnir. Nokkuð augljós rák sker 
tindinn frá vinstri og upp til hægri og 
er það besta leiðin upp tindinn. Henni 
er fylgt upp og er öðru hverju þörf 
á stuðningi handa allra efst. Þegar 
komið er upp á topp tindsins er betra 
að hreyfa sig varlega því snarbratt er 
niður í Njarðvíkina og nánast allan 
hringinn. Magnað er að sjá vestari 
hluta Dyrfjalla yfir frá tindinum 
ásamt Jökuldal og Dimmadal. Fjöllin 
handan fjarðar virka ekki svo há frá 
þessum stað en gríðarlega gott útsýni 
er yfir Víknaslóðir. Mælt er með að 
göngufólk fikri sig niður rákina til-
baka og reyni alls ekki að finna sér 
nýja leið af tindinum sjálfum. 

GÖNGULEIÐIN

· Erfiðleikastig 3 af 5
· Hæð: 1.025 m
· Hækkun: 970 m
· Gönguvegalengd: 10 km
· Göngutími: 7-8 klst. (uppgöngutími 3,5-4 klst. )
· Göngubyrjun: Við réttina innan við Bakkagerði (55 m)
· Leiðarmat: Mögnuð ganga í einum flottasta fjallasal landsins. Leiðin er auðveldari 
en sýnist í fyrstu.

GRÆNA SÍÐAN



Heilsárshús tilbúin til útleigu

TINDUR gistieiningar
3.790.000 kr. + vsk.

ecoAtlas ehf.

Gislbúð 7 - 200 Garðabæ

Sími 864 0177

www.ecoatlas.is

fb.com/ecoatlas.is

Sími 5717171 - www.eignamarkadurinn.is

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

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

 Vandaðar innréttingar

 WC og sturta

 Ítalskar flísar á gólfi

 32“ sjónvarp – WiFi

 Rúm, borð og skápar

Lykillausn og allt innifalið:

 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.
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 TILBOÐ
 

Fyrir þig og þína
Beint flug frá Egilsstöðum til London
 
Bókaðu þig og þína,
lágmark 10 manns, og þið fáið fargjaldið á 50.000 á mann og frítt fyrir einn.
Ef þið bætið fleirum við, lágmark 16 manns, þá fær hópurinn frítt fyrir tvo.
 
Hægt er að fljúga til yfir 200 áfangastaða frá London Gatwick og miklir 
möguleikar á að bóka „last minute offers“ þaðan í sólina.
 
Þetta einstaka tilboðsfargjald:
Er háð því að einungis einn tengiliður sé við ferðaskrifstofuna.
Gildir einungis á völdum dagsetningum:
9., 13. og 16. júlí og 6., 10., og 13. ágúst.
Bóka þarf með að lágmarki 5 daga fyrirvara.
Börn 0-12 ára bókast aukalega.
Allur hópurinn þarf að ferðast á sama tíma og í sömu bókun.
Er háð sætaframboði.
Einungis bókanlegt í síma eða með tölvupósti!
Ekki er hægt að breyta bókun.
Forfallatrygging er ekki innifalin!
Tvær 20 kg. töskur á mann innifaldar!!

Bókanir á info@flyeurope.is og í síma 476-1399.
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Ævintýraland Þóru 
Margir þekkja til frumkvöðulsins og arkitektsins Þóru Guðmundsdóttur 
á Seyðisfirði en færri vita að hún á sér leynilíf og ævintýralegt aðsetur á 
Indlandi þar sem hún rekur sína sérstæðu blöndu af persónulegu smáhóteli 
og jógasetri, sem hún nefnir Yndisgarð (The Secret Garden). Þóra heillaðist 
af Indlandi, menningu þess og mystík, á ferðum sínum um Asíu fyrir 30 
árum síðan en fyrir rúmum tíu árum festi hún kaup á gömlu húsi í Kera-
la-héraði. Þá upphófst annað tímabil, seinni unglingsárin, hjá Þóru. Hún 
er borin og barnfæddur Seyðfirðingur og þar byggði Þóra upp gistiheimili 
og hótel, en börn hennar og makar þeirra hafa nú tekið yfir rekstur þessara 
innviða seyðfirskrar ferðaþjónustu. Hún rekur þó enn Hafölduna, bæði 
á sínum upprunalega stað sem og gistiheimilið í nýuppgerðum Gamla 
Spítala kaupstaðarins. Afdrep hennar á Indlandi, í hafnarborginni Cochin 
í Kerala-héraði á syðsta hluta Indlandsskagans, hefur hún byggt upp á 
grunni reynslu sinnar úr ferðaþjónustunni á Seyðifirði. Það hafa margir 
Íslendingar heimsótt Yndisgarð, enda þykir staðurinn sérlega áhugaverður 
áfangastaður til þess að huga að líkama og sál. Við hittum Þóru til að fræðast 
aðeins um Indlandsævintýrið og hugsjónir hennar um að byggja þar upp 
gamalt hús og fagna fjölbreytileikanum og síðari hluta unglingsáranna í 
hinu framandlega fjölmenningarsamfélagi sem þar er að finna. 

Forn og merk  
menning Indlands
Elstu ummerki um Homo sapiens á 
Indlandsskaga eru 75.000 ára gömul. 
Indusdalsmenningin kom upp á svæði 
sem nú skiptist milli Indlands og 
Pakistan um 3300 f. Kr. Á eftir henni 
fylgdi Vedatímabilið þar sem grunnur 
var lagður að hindúatrú og indverskri 
menningu. Margar hliðstæður má 
finna í hinum fornu trúarbrögðum 
Indverja og þeim átrúnaði sem nor-
rænir menn mótuðu sér á fyrsta ár-
þúsundinu eftir Krist, en á 6. öld fyrir 
Krist kom þar einnig fram hin áhrifa-
mikla lífsspeki Gauthama Buddah. 
Indlandsskagi allur hefur verið vett-
vangur ýmissa smærri konungsríkja 
og stærri velda í gegnum árþúsundin 
en á miðöldum blómstraði menning 
og trúarlíf hindúa á Suður-Indlandi 
sem hafði áhrif langt út fyrir skagann. 
Bretar gerðu stóran hluta Indlands að 
nýlendu seint á 18. öld og kynntust 
vesturlönd þá ýmsum afurðum ind-
verskum enn frekar. Barátta Indverja 
fyrir sjálfstæði og stofnun lýðræðis-
ríkis náði hámarki árið 1947 og tók 
stjórnarskrá sjálfstæðs Indlands gildi 
í upphafi árs 1950. 

Kerala-héraðið er á vesturströnd 
syðsta odda landsins og þar býr Þóra 
að jafnaði á vetrum. Héraðið er vel á 
sig komið félagslega, menntunarstig er 
hátt, heilbrigðisþjónustan góð og al-
menn velsæld meiri en í öðrum ríkjum 
landsins. Þetta vilja íbúarnir þakka að 
lengst af síðan Indland fékk sjálfstæði, 
hefur setið við völd í fylkinu komm-
únistastjórn, sú fyrsta sem kjörinn 
var til valda í lýðræðislegri kosningu í 
heiminum. Þóra er orðin heimamaður 
í Kerala og hefur rekið The Secret Gar-
den Heritage Hotel síðan 2007. Hún er 
afskaplega þakklát fyrir þetta tækifæri 
í lífinu, að kynnast Indlandi á þennan 
hátt og fá jafnvel tækifæri til að kynna 
það fyrir Íslendingum sem sækja hana 
þangað heim. 

Kerala er mitt Nangiala!
„Kerala er land hins smáa, frjósamt og 
guðdómlegt land. Þar eru helgidómar 
á hverju strái og engin stór iðnaður 
sem gín yfir öllu. Íbúarnir sem eru um 
30 milljónir, sýsla aðalega við land-
búnað, fiskveiðar, kaupmennsku og 
ferðamennsku sem hefur verið mjög 
vaxandi atvinnugrein á undanförnum 
árum,“ segir Þóra og telur marga 
kosti fylgja því. „Það skapar auðvitað 
fjölbreytt störf fyrir innfædda, en 
ferðafólk upplifir auðvitað eitthvað 
ekta, það er þarna á eigin forsendum 
að bragða á framandi veröld og við 
verðum að vera þakklát fyrir að eiga 
aðgengi að öruggum stöðum þar sem 
heimsmynd okkar er samt hrist með 
svona jákvæðum formerkjum. Það eflir 
mannsandann að fá að njóta þess að 

læra svona upp á nýtt.“ Það hefur verið 
mikið ævintýri fyrir Þóru að byggja 
upp gamalt hús, vinna með heimafólki 
að því að fanga anda Indlands með 
sérstæðum hætti hennar sjálfrar. „Það 
er svo skapandi ferli og mikill skáld-
skapur fólginn í að byggja svona upp, 
það er svo gefandi og maður verður 
ungur og kraftmikill á ný. Þetta endur-
nærir mann eins og Nangiala,“ bætir 
hún við og hlær. Hún lýsir landgæðum 
og umhverfi síðan með andríkum 
hætti en ljóst er að henni er annt um 
fá að lýsa þessu öðru heimili sínu með 
skáldlegum hætti. 

Feneyjar Asíu
Að sögn Þóru er Cochin nokkurs-
konar menningarleg höfuðborg 
héraðsins, hafnarborg sem er stað-
sett í árósum þar sem sjö fljót renna 
í Arabíuhafið og því umflotin vatni. 

Íbúarnir kalla hana drottningu Ar-
abíuhafsins en útlendingar gjarnan 
Feneyjar Asíu. „Frá ómuna tíð hefur 
þessi örugga höfn laðað að sjófar-
endur, kaupmenn og valdsmenn. Hún 
var hliðið að auðæfum Suður Indlands 
og ævintýraleg eftir því. Arabar, Kín-
verjar, Portúgalir, Hollendingar og 
Bretar hafa komið við sögu og skilið 
eftir sig spor sem helst má rekja í 
matarmenningu og húsagerðarlist. 
Þetta er því fjölmenningarsamfélag 
af bestu gerð, þar sem hægt er að njóta 
alls þess sem hugurinn girnist,“ segir 
Þóra en sagan er henni hugleikin í 
því samhengi hvernig ilmurinn af te, 
kryddum, súkkulaði, kaffi, grænmeti 
og öðrum gjöfum jarðar rennur fyrir 
vit hennar við tilhugsunina um tilurð 

ævintýralandsins. Hún geislar líka af 
tilhugsuninni við að fá að leiða hóp 
Íslendinga í gegnum þessa sögu í haust 
þar sem hún ætlar bjóða upp á eina 
af sínum vinsælu hópferðum til Ind-
lands. Ferðin takmarkast við fjölda 
þáttakenda sem geta að hámarki orðið 
12. „Ef hóparnir verða stærri en það 
þá missum við niður nánd og fólk fær 
ekki sama tækifæri til að kynnast, og 
um leið huga að sjálfu sér“ segir Þóra. 

Ferðalagið í Yndisgarð  
er upplifun
Það er ekki á hverjum degi sem 
tækifæri býðst til að kynnast töfrum 
Indlands hjá heimafólki, þar sem 
fara saman áhrif þess að ferðast með 
Íslendingum sem þekkja hvern krók 
og kima á fjarlægum og framandi 
stað en eru um leið heimamenn í ís-
lenskum hugsunarhætti. Þóra gerir 
sér í hugarlund að hún muni kunna 
að koma gestum sínum mátulega á 
óvart. „En lykillinn að því að upplifa 
er auðvitað bara að slaka vel á í Yndis-
garði, opna hugann í jóga á morgnana 
og taka þetta inn á eigin forsendum. 
Við munum heimsækja staði sem er 
svo þrungnir af heilagleika, að það 
hlýtur að snerta hvern einasta mann, 
hverrar trúar sem þeir eru.“ 

Sælureitir í borg og við sjó
Einn af uppáhalds stöðum Þóru í Ker-
ala er Varkala ströndin sem er þekktur 
pílagrímastaður Hindúa. „Þangað 
koma heimamenn með ösku ástvina 
sinna í 2000 ára gamalt Vishnu hof til 
blessunar. Á morgnanna má sjá prest-
ana halda kveðjuathafnir á ströndinni 
og dreifa öskunni í hafið og yfir því er 
mikil reisn og mikill heilagleiki. Og 
þarna er svo fallegt, yndislegasta bað-
strönd Indlands að mínu mati liggur 
þarna á mjórri rönd við klettsræt-
urnar en upp á klettinum úir og grúir 
af litlum verslunum, veitingastöðum 
og hótelum.“

Ströndin á topp  
10 lista Discovery
Varkala-ströndin er að sögn Þóru eini 
staðurinn á allri Malabar ströndinni 
þar sem klettar rísa snarbrattir úr sjó 
en tært lindarvatn seitlar úr klett-
unum og er talið hafa lækningarmátt. 
Ströndin er á lista Discovery channel 
yfir tíu bestu baðstrandir í heimi en 
hótel hópsins sem Þóra leiðir í haust 
er alveg niður í flæðarmálinu og heitir 
Marine Palace. „Við getum fylgst með 
athöfnum prestana og fiskimanna 
meðan við gæðum okkur á ferskum 
morgunverði. Þetta er unaðslegt en um 
leið heimilislegt hótel á besta stað við 
ströndina. Þarna mun hópurinn geta 
notið sín nokkuð frjálst en ég mun 
auðvitað taka alla með í sólarupp-
rásar-siglingu, og fara með alla í hið 
einstaka Janardhana Swamy hof sem 
er magnaður staður.“ Margt verður 
brallað í þessari þriggja vikna ferð sem 
stendur frá 1. -21. október, en hægt 
er að nálgast upplýsingar um ferðina 
hjá Þóru. „Það hefur fólk verið að 
koma í þessar ferðir til þess að versla 
ódýrar vörur og þjónustu í bland við 
að skoða heiminn og rétt hjá okkur 
er til dæmis tannlæknir með allt tipp 
topp á vestræna vísu. Ef fólk þarf að 
fara í stór-aðgerðir á settinu, þá getur 
það allt eins borgað ferðina með mis-
muninum á kostnaðinum þarna úti 
og hérlendis,” segir Þóra að lokum og 
brosir sínu breiðasta, eins og henni er 
svo tamt og einni lagið. 

(Upplýsingar um ferðina má nálgast 
á http://www.omni-group.pl/tmpm/
index.html)
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L’abri

Fáskrúðsfjörður
Opið allt árið
Verð: Þriggja rétta máltíð 6.800-9.800 á mann án drykkja

Franski spítalinn á Fáskrúðsfirði er merkilegur staður í sögulegu samhengi, 
en einnig hvað varðar uppbyggingu upplifunarferðaþjónustu sem stuðlar 
að varðveislu og nýtingu menningarminja. Spítalinn, sem hefur ferðast yfir 
fjörðinn og til baka aftur, hýsir nú 47 herbergja hótel og safn um franska 
sjómenn við Íslandsstrendur kringum þar síðustu aldamót. Sérlega vel 
hefur verið staðið að verki og prýði er að húsunum að innan sem utan. 
Veitingastaðurinn L’abri er starfræktur á neðrihæð gamla spítalans með 
útsýni út á fjörðinn og þaðan geta gestir gengið út á fallega timburbryggju. 
Á opnunartíma safnsins er tilvalið að hefja upplifunina í móttökusal 
hótelsins fyrir ofan veg, sigla með frönskum sjómönnum gegnum söguna í 
undirgöngum sem leiða gesti inn á veitingastaðinn. Safnið er þó almennt 
ekki opið á kvöldin og er það miður.

L’abri heyrir undir veitingastaði Foss-
hótela þar sem yfirmatreiðslumaður-
inn Óskar Finnsson setur saman alla 
matseðla. Staðurinn er opinn allt árið 
og fékk matargagnrýnandi Austurlands 
sérlega hlýjar móttökur og góða við-
kynningu á sögu og samhengi frá Fjólu 
Þorsteinsdóttur veitingastjóra.

Veitingastaðurinn er huggulegur en 
ber þess merki að L’abri heyrir undir 
hótelkeðju þar sem húsgögn og borð-
búnaður er staðlaður. Sama má segja 

um matseðil, léttan bistroseðil og vín-
seðil. L’abri bíður ekki uppá sérstakan 
barnamatseðil en útbýr rétti í smærri 
skömmtum fyrir börn. Með útsýni útá 
fjörðinn er viðeigandi áhersla á sjáv-
arrétti á forréttamatseðli en vantar þó 
fjölbreytileika þegar kemur að aðalrétt-
unum þar sem aðeins er boðið uppá 
fisk dagsins. Bistrohluti seðilins sam-
anstendur af sérkennilegu úrvali smá-
rétta ef litið er til þess L’abri gefur sig 
út fyrir að vera franskur staður. Pizza, 

djúpsteiktir laukhringir og jalapenóar 
virðast frekar ætlaðir unglingunum. 

Af forréttarseðli báru ljúffengar 
tígrisrækjur með chili af. Tígris-
rækjurnar eru ferskur og sumarlegur 
forréttur sem opnar bragðlaukana vel 
og er því góð leið til að hefja máltíðina. 
Rækjurnar eiga samleið með sjávar-
réttarsúpunni á skemmtilegan hátt en 
hvorugur rétturinn er mjög afgerandi.

Í aðalrétt stendur val um fisk, 
kjúkling, naut og lamb; klassískt og fyrst 
og fremst vel útilátið. Kjúklingurinn er 
mjúkur og borinn fram með bragðgóðu 
ratatouille og fíkju en bygg frá Vallanesi 
nýtur sín ekki; ódýrara bygg var borið 
fram en sagt var á matseðlinum og of 
mikið af því. Byggið, eins og salatið 
kallaði áþreifanlega á litríkari með-
höndlun hvað varðar bragð og áferð. 
Nautakjötið er hollenskt og var mjúkt 

og bragðgott en diskurinn leið fyrir 
það hversu lítið var lagt í meðlætið. 
Heildaryfirbragð beggja réttanna var 
því heldur þunglamalegt en ætti að vera 
auðvelt að bæta.

Rabbabarakaka að hætti Alberts 
Eiríkssonar er áhugaverðasti eftir-
rétturinn þar sem hún hefur sögulega 
tengingu við Fáskrúðsfjörð og nýtir 
rabarbara úr nágrenninu. Hún var 
þó tekin óþarflega úr upprunalegu 
samhengi með dísætri karamellu- og 
súkkulaðisósu og ískúlu. Frekar mætti 
leyfa rabarbaranum að spila stærra 
hlutverk á disknum, t.d. með þurrk-
uðu rabarbarakurli og rabarbarakara-
mellusósu og bera fram með góðum 
skammti af þeyttum rjóma.

Jafn stútfullt og húsið er af sögu 
hefur veitingastaðnum ekki tekist að 
hanna matseðilinn inní heildarupp-
lifun Franska spítalans. Matseðillinn 
gæti endurspeglað mun betur þá 
fransk-íslensku menningarblöndun 

sem átti sér stað á Fáskrúðsfirði og nýtt 
betur líkindi og andstæður í franskri 
og íslenskri matarhefð. Auk þess væri 
gaman að sjá meira unnið með stað-
bundið hráefni og matvæli sem tengjast 
sögu og daglegu lífi á Fáskrúðsfirði. 
Máltíðin á L’abri er ef til vill ásættanleg í 
samhengi þess að vera löguð að þörfum 
breiðs kúnnahóps hótelkeðjunnar en er 
á engan hátt nægilega spennandi fyrir 
heimafólk sem vill gera sérstaklega vel 
við sig á góðri kvöldstund. 

L’abri hefur í fanginu hafsjó af 
möguleikum en siglir lygnan sjó í upp-
lifunargæðum. Góð þjónusta og yndis-
legt umhverfi gerir upplifunina þess 
virði að gera sér ferð á Fáskrúðsfjörð 
á fallegu sumarkvöldi en það er von 
mín að sjá upplifunina af matseðlinum 
verða eins áhugaverða og upplifunin af 
heildarsamhengi Franska spítalans er.

Matarrýnir Austurlands er  
Karna Sigurðardóttir

ALLS STAÐAR
GAS
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ÞÚ GETUR SLAKAÐ Á OG 
UPPLIFAÐ ÖRYGGI VIÐ 
GRILLIÐ MEÐ AGA GAS

Reyðarfjörður: Verslun BYKO, s. 470 4200.
Reyðarfjörður: Orkuskálinn, s. 474 1111.
Seyðisfjörður: Orkuskálinn, s. 471 2090.
Höfn: Vélsmiðja Hornafjarðar, s. 478 1340.

Íslensk ofurfæða, 
villt og tamin 
– Áslaug Snorradóttir, Vaka-Helgafell 2016

½ 
Skál fyrir lífsgleðinni!

Lífsgleðin er ekki sjálfstæð 
eining, hún er nátengd lífs-
orkunni, sem á uppruna sinn 

í næringunni. Þetta þarf ekki að segja 
Áslaugu Snorradóttur, en þetta segir 
Áslaug okkur í margföldu veldi með 
litskrúðugum myndum og kraft-
miklum ofureinföldum uppskriftum 
sem eru eiginlega frekar geggjaðar 
hugmyndir frekar en hefðbundnar 
mataruppskriftir. Allt í þessari bók 
er ofur. Að fletta gegnum bókina 
gleður og kætir, veitir orku og von 
og trú á náttúruna okkar og okkur 
í náttúrunni. Og svo er hún bless-
unarlega laus við vel greiddar fyrir-
myndarhúsmæður sem allt leikur í 
höndunum á (og eiga fullkomin börn 
og allt of mikið af eldhúsáhöldum). 

Íslensk ofurfæða er hugmyndarit 
um það hvernig við lifum í umhverf-
inu okkar, hvernig við nýtum nátt-
úruna og njótum hennar með öllum 
frumum líkamans. Stærsta hlutverkið 
í bókinni leika ljósmyndir og litir 
sem eitt og sér kemur lesandanum 
nærri kjarna bókarinnar, en ekki er 
síður áhugavert að lesa stutta fróð-
leiksmola um sælgætið í nærum-
hverfinu; hvernig megi nálgast það 
og nýta. Hugskriftirnar, sem er betra 
orð en uppskriftir í þessu tilfelli, eru 
svo einfaldar að ekkert getur stoppað 
mann—nema þá helst afsakanir gegn 
því að stökkva útí móa, niður í fjöru 
eða inn í kjarr að sækja hráefnin. En 
það er ekkert annað en ljótur ávani 
sem allir geta vanið sig af, allavega 
eftir að hafa skálað rækilega fyrir lífs-
gleðinni að hætti Áslaugar. *

Neðanjarðar og ofanjarðar eru 

dæmi um kaflaheiti í bókinni þar sem 
kynntar eru hugmyndir til nýtingar 
á rótargrænmeti og ýmiskonar káli. 
Kaflinn sem kemur ef til vill mest á 
óvart er um móann og hvernig nýta 
megi blóm á borð við bláklukku, 
gulmöðru og rauðsmára í matar-
gerð. Fleiri hráefni koma við sögu í 
bókinni; ber, söl, lamb, fiskur, sveppir 
og svo auðvitað erlendir og exótískir 
félagar þeirra. Allir eru kynntir til 
leiks með það að markmiði að hvetja 
fólk til að líta sér nær og rannsaka 
fjársjóðina í nærumhverfinu á eigin 
forsendum. 

Íslensk ofurfæða er sannkölluð 
veisla, fyrir allar frumur og öll skyn-
færi. 

—KS
* Reyndar, því miður fyrir þá sem 
aðhyllast mínimalískan lífstíl, þarf 
auk þess að búa eldhúsið safapressu, 
blandara og töfrasprota til að fram-
kvæma margar hugmyndanna í bók-
inni. 

BÓKAGAGNRÝNI



Við höfum aukið leikfangaúrvalið á pósthúsinu 
svo nú er það stútfullt af skemmtilegheitum. 
Þú finnur pakkann hjá okkur.

PAKKAR
SKEMMTILEGRISKEMMTILEGRI

LEGOPLAYMO SUMARVÖRUR FÓTBOLTAMYNDIR

NÝJAR VÖRUR

Temprukassarnir eru undirstaða þess að íslenskur fiskur 
kemst ferskari til neytenda um allan heim.

Kostir nýju kassanna eru eftirtaldir: 
 aukin lengd og rúmtak leiða til betri meðferðar á afurðum
 stærð kassanna er 60 x 40 sm og staflast þeir betur á vörubrettin
 vegna aukins styrks er hægt að stafla í hærri stæður en áður 
 lengri fiskflök raðast betur innan kassa
 meira rými er fyrir ís eða kælimottur
 rúnnuð hornin auka einangrun og lengja geymsluþol
 breytt hönnun á hornum gerir kassana sterkari en áður  
 betri einangrun næst með þéttari stöflun á bretti

Nýja 10, 13 og 15 kg  línan er þannig hönnuð að hún viðheldur 
ferskleika matvöru lengur en sambærilegar umbúðir.

Hitastig (°C) 5 mm fyrir ofan botn nýja 60x40 cm 
10 kg kassans eftir 6 klst. við 20 °C umhverfishita.
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Allt fyrir ferskleikann
Nýja 60 x 40 kassalínan frá Tempru er hagkvæmari, 
sterkari og veitir lengra geymsluþol

TEMPRA EHF • Íshella 8 • 221 Hafnarfjörður • Sími: 520 5400 • tempra@promens.com • www.tempra.iseinangrun – umbúðir



Öflugt samfélag
til frambúðar
Ál gefur okkur einstaka og �ölbrey�a möguleika til að styrkja undirstöður 
atvinnulífs í landinu. Við höfum um árabil unnið að því að ná jafnvægi milli 
efnahags og samfélags í anda sjál�ærrar þróunar.

Alcoa Fjarðaál er �ölskylduvænn vinnustaður þar sem ýmis þjónusta 
stendur starfsmönnum og �ölskyldum þeirra til boða. Þannig tökum við 
virkan þá� í að byggja upp þró�mikið og sjál�ært samfélag til framtíðar.

Jón Óli Benediktsson, starfsmaður Alcoa, nýtur lífsins ásamt
Hinriki syni sínum á frábæru útivistarsvæði á Austurlandi.

 

Tökum að 
okkur slóðagerð, 
girðingarvinnu 
og skógarhögg.

Sími: 867-2904 
(Bergþór)

Bakþanki
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11. TÖLUBLAÐ 5. ÁRGANGUR

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

Austurland fer í sumarfrí og kemur 
næst út fimmtudaginn 18. ágúst

Hjalti Jón Sverrisson
tónlistarmaður

27. júní 
kl.22:40
Landið fagnar í kvöld og allir vita 

það. Íslenska karlalandsliðið var 
að sigra Englendinga á EM í sextán liða 
úrslitum. Ég trúi þessu eiginlega ekki. 

En um landið mun, væntanlega, 
leika sorg í nótt og fæstir munu vita 
það. 

Þá stefna yfirvöld 
að því að víkja tveimur 
hælisleitendum frá 
Írak, Ali Naser og 
Majed, úr landi, frá 
Íslandi, til Noregs þar 
sem þeirra bíður að 
vera sendir til baka til Írak – í bága við 
alþjóðlegt samkomulag. Ég trúi þessu 
eiginlega ekki. 

Í nótt mun ég vakna og ganga út 
í Laugarneskirkju og standa, ásamt 
fleirum, með þessum mönnum í bæn 
og í von um að lögreglan rjúfi ekki 
kirkjugrið. 

Í fyrramálið mun ég vakna og fljúga 
austur á land til fjölskyldu minnar í 
Fellabæ ásamt félaga mínum, kettinum 
Bruce. Ég fæ að horfa með þeim á Ís-
land – Frakkland, sunnudaginn næst-
komandi. Ég fæ að finna samkenndina, 
að við eigum öll svo mun meira í hvort 
öðru en okkur grunar. Ég fæ að njóta 
stunda með fjölskyldu minni sem 
munu tylla sér í forðabúr hamingju 
minnar. Ég á þetta val, þetta frelsi og 
það sem meira er; ég veit að ég hvíli 
öruggur heima í Háafellinu. Mín bíða 
ekki ótti né ofsóknir. Ég trúi þessu eig-
inlega ekki.

Í fyrramálið mun ég vakna og Ali 
Naser og Majed verða kannski líka 
komnir út á flugvöll. Þeir eiga ekki færi 
á að hvíla í öryggi og án ótta með fjöl-
skyldum sínum heima. Ég trúi þessu 
eiginlega ekki. 

Dorrit forsetafrú talaði aftur um 
það fyrr í kvöld að Ísland væri ‘stórasta 
land í heimi’. Við erum það kannski á 
knattspyrnuvellinum, en ekki á mann-
réttindavellinum. Ef aðeins tiltrúin á 
samtakamáttinn og ef aðeins óttaleysið 
í hjartahólfum íslensku knattspyrnu-
mannanna myndi rata út og breiða úr 
sér í stjórnsýslunni okkar. Ég trúi þessu 
eiginlega ekki. Ég trúi þessu ekki.


