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ÞÚ ERT Í ÖRUGGUM HÖNDUM
hjá volvo penta á íslandi
Öflug Volvo Penta þjónusta

Hjá Volvo Penta á Íslandi | Brimborg starfar framúrskarandi
teymi sem samanstendur af öflugum fagmönnum
Brimborgar og samstarfsaðilum um land allt.
Komdu í dag og ræddu við ráðgjafa.

Kauptu bestu varahlutina

Volvo Penta á Íslandi | Brimborg er með gott úrval varahluta
á lager og á mjög hagstæðu verði. Varahlutasérfræðingar
okkar veita þér fyrirtaksþjónustu og ráðgjöf við kaup.
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jónarhornið skiptir máli; horfum
við inn fjörð, út fjörð, uppí himin
eða oní sjó? Á húsin eða fjöllin,
bílana eða bátana? Hvað þarf til að skilja
21. öldina? Í alþjóðlegu samhengi sem

HAFÐU SAMBAND Í DAG

og hinu nærtæka hafa hugsuðir mikið
velt fyrir sér eflingu helstu hæfniþátta
21. aldarinnar. Þeir eru gagnrýnin
hugsun (critical thinking), samskipti
(communication), samvinna (colla-

boration) og sköpun (creativity). Þessir
hæfniþættir skipta öllu máli í að byggja
samfélag. Listamaðurinn Odee skreytir forsíðu Austurlands að þessu sinni.
Njótum náttúrunnar.

• Sími: 515 7067 | 869 7537 Guðmundur Gísli
• Netfang: volvopenta@brimborg.is
• Heimasíða: volvopenta.is
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Er gámur lausnin fyrir þig?

Búslóðageymsla z Árstíðabundinn lager z Lager z Sumar-/vetrarvörur
Frystigeymsla z Kæligeymsla z Leiga til skemmri eða lengri tíma

HAFÐU 568 0100

SAMBAND stolpigamar.is

Við getum líka geymt gáminn fyrir þig

Klettagörðum 5, 104 Reykjavík | stolpigamar@stolpigamar.is
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Samsett mynd sem sýnir fossinn fyrir og eftir
flóðin. Fyrir flóðin til hægri en eftir flóðin til vinstri.
Samsett mynd: Rúnar Snær Reynisson/RÚV
og Aðalheiður Borgþórsdóttir

Aurflóð og breytt
ásýnd
Búðarárfoss
Merk sýning
T
austfirsks
ljósmyndara
V

erk Björns Björnssonar
(1889 – 1977) áhugaljósmyndara eru nú til sýnis í
Myndasal Þjóðminjasafns en Björn
sérhæfði sig að mestu leyti í fuglaljósmyndun. Hann vann að ljósmyndun á Austfjörðum meðfram
verslunarstörfum, lengst af á Norðfirði. Á síðari árum sérhæfði Björn
sig í náttúrulífsljósmyndun og ferðaðist um landið í þeim tilgangi.
Björn fæddist að Þverdal, Saurbæjarhreppi í Dalasýslu árið 1889 en
fram undir tvítugt var hann búsettur
víða á Vesturlandi og svo í Reykjavík.
Árið 1911 réði hann sig til vinnu á
Seyðisfirði og í kjölfarið urðu Austfirðir heimkynni hans, lengst af
Norðfjörður. Árið 1945 sneri Björn
baki við verslunarrekstri, fluttist til
Reykjavíkur, þá 56 ára. Nú gat hann
einbeitt sér að hugðarefnum sínum,
ferðalögum um landið og ljósmyndun.
Fuglamyndir Björns hafa skapað
honum sérstöðu innan íslenskrar
ljósmyndunar. Björn fór í margar
fuglarannsóknarferðir, ýmist einn
eða í för með fuglafræðingum.

Áhugamál Björns tók stakkaskiptum árið 1939 þegar hann eignaðist
myndavél sem hentaði sérstaklega
vel til fuglaljósmyndunar. Björn var
þekktur fyrir að spara ekkert til þess
að sinna þessari ástríðu sinni, hvort
sem um var að ræða ferðamáta, ljósmyndunarbúnað eða tíma.
Ljósmynda- og filmusafn Björns
telur tugi þúsunda mynda, auk
annars efnis tengdu ljósmyndun
og er varðveitt hjá þremur stofnunum, í Ljósmyndasafni Íslands
í Þjóðminjasafni, í Mynda- og
skjalasafni Norðfjarðar og hjá Náttúrufræðistofnun Íslands.
Myndir Björns Björnssonar verða
sýndar í Myndasal Þjóðminjasafnsins fram í miðjan september en samhliða sýningunni gefur Þjóðminjasafn Íslands út rit um ljósmyndir
Björns Björnssonar. Myndir hans af
fuglum birtust víða, meðal annars
í Náttúrufræðingnum og í British
Birds.
Sýningarhöfundur er Kristín
Halla Baldvinsdóttir, sérfræðingur á
Ljósmyndasafni Íslands.
Sjá nánar á thjoðminjasafn.is

vö aurflóð ullu talsverðu
tjóni á Seyðisfirði um síðustu
helgi en matsmenn Viðlagatryggingar telja að tjón vegna vatns og
aurflóða hafi orðið á um 40 stöðum
vegna rigninganna. Vatn flæddi inni
í nokkur hús við Pollinn á Seyðisfirði
en út með strönd féllu aurskriður
utan við Gistiheimilið Norðursíld, á
húsið að Strandvegi 27. Þar mokuðu
heimamenn út úr húsum aur og leðju
en eigandi þess, Dýri Jónsson hótelrekandi, sagði í samtali við Morgunblaðið að það sé þekkt að spýjur falli
úr lækjarfarveginum ofan við svæðið
en húsið sem sé byggt árið 1880 hafi
alltaf sloppið við grjóthrun.
Leðjan sem lak inn í húsið hafi
Afstöðumyndir flóðs og
aftur á móti þakið jarðhæðina
farvegs eru úr skýrslu
að þessu sinni í um 40-50 cm
Veðurstofunnar um
hæð. Stór hópur vina hafi aftofanflóðavarnir
ur á móti komið tugum tonna
á Seyðisfirði.
af leðju útúr húsinu á stuttum
tíma með ótrúlega samhentu
átaki og kunni hann öllum
þeim sem lögðu hönd á plóg
bestu þakkir fyrir.
Húsið var sem betur fer
mannlaust þegar skriðan féll,
enda gerði Dýri sér grein
fyrir því að þarna gæti fallið
skriða. „Ég hef séð vatnavexti áður, en þetta var svo
rosalega hratt. Lækurinn
breyttist úr hvítum fallegum
fossi í mórauðan beljandi
foss. Þá ákvað ég að enginn
skyldi sofa þarna. Þetta
gerðist svo hratt,“ sagði Dýri
í fyrrnefndu samtali.

eftirlitsmaður fór í
rannsóknarferð ásamt
jarðfræðingum Veðurstofunnar á mánudag en talið er að veik
flykrubergslög hátt í
Strandatindi séu orsök
flóðanna. Þegar blotnar
í leirkenndu efni sem
er fullt af líparít-ættuðu
grjóti í margbreytilegri
stærð, verður mikil
hætta þegar það fer af
stað úr þeirri hæð sem
raun ber vitni. Þessi
urðarsetlög eru í um
650-730 metra hæð yfir
sjávarmáli og Þófalækur,
sem flæddi úr á föstudag,
einn þekktasti staðurinn
þar sem efnið fer niður.
Spýjan úr Þófalæk
lenti einnig á geymsluhúsi Síldarvinnslunnar
þar sem gafl hússins gekk
inn vegna hluta sem lentu
á henni. „Það eru tankar
hér fyrir utan og þeir ýttust inn og dót hér inni
hefur allt ýst til, sagði
Snorri Jónsson, vinnslustjóri hjá SVN í samtali
við RÚV en talsverður
aur var á gólfunum og
nokkuð tjón. Aðalmálið væri þó að fjarlægja
skriðuna við gaflinn á
húsinu.

Búðarárfoss
stíflaður?

Flott sumarföt,
fyrir flottar konur
Verslunin
Belladonna

Búðarárfoss var ansi hrikalegur á föstudagskvöldið en uppúr helginni sljákkað í honum.
Fossinn hefur sýnilega breyst eftir hamfarirnar og fellur nú allur
niður vinstra megin í hamrinum
eins og sagt var frá á RÚV í vikunni. Aðalheiður Borgþórsdóttir
býr undir fossinum og segir fossinn allt annan. Vatn hafi ekki fallið vinstra megin í fossinum áður
nema þegar mikið vatn var í honum en nú falli allt vatnið þá leið.
Líklegt er talið að stífla hafi myndast og að mögulegt sé að „gera
við“ fossinn, en að sögn Bjarka
Borgþórssonar hefur árfarvegurinn ofan við klettana oft breytt sér.
Bæjarstarfsmenn hugi nú frekar
að því að ná efni úr árfarveginum
neðan við fossinn, en þar hefur
verið tekið úr honum til að geta
tekið á móti framburði í aðstæðum
sem þessum sem aftur hindrar flóð úr
árfarveginum.

Vatnstjón á
mörgum stöðum

Skoðuðu setlög og
aðstæður í Strandatindi
Bjarki

Borgþórsson

ofanflóða-

Viðlagatryggingu
Íslands er kunnugt um
tjón á um 40 stöðum
en aðeins um helmingur er talinn falla undir
bótaskyldu viðlagatryggingar. Hún
nær aðeins til brunatryggðra eigna og
ákveðinna opinberra mannvirkja.

NÝR CITROËN C3
Yfir 25 alþjóðleg verðlaun
7” snertiskjár með Mirror Link GSM tengingu
Hlífðarklæðning á hliðum

C3 LIVE BEINSKIPTUR FRÁ

1.970.000 KR.

C3 FEEL SJÁLFSKIPTUR FRÁ 2.520.000 KR.

Vindar breytinga blása nú um fjölbreytta bílalínu Citroën. Við kynnum nýjan Citroën C3, einstakan í útliti með stóru 300 lítra skotti og
fáanlegur með hinni bráðsnjöllu Airbump hliðarklæðningu sem verndar fyrir hurðarskellum. Citroën C3 er hljóðlátur, búinn nýjustu kynslóð
sparneytinna véla og er fáanlegur með nýrri 6 þrepa undurþýðri sjálfskiptingu sem gerir hann frábærlega skemmtilegan og mjúkan í akstri.
Apple Car Play og Mirror Link tæknin, sem er fáanleg í SHINE útfærsluna, gerir þér kleift að spegla helstu forrit farsímans eins og t.d Google
Maps á 7“ snertiskjáinn. Komdu. Sýndu þig í Citroën.

citroen.is

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040 I Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050
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leiðari

Vinir í næsta bæ

H

vaða hraðferð er þetta alltaf á þér, spurði ég sjálfan mig á
dögunum. Sumar og sól, hvalur að veifa sporði úti á firði,
fuglasöngur og börnin í fullkominni þörf fyrir að teygja úr sér;
seturnar í bílstólum á heitum sumardögum síður en svo besta líkamsræktin. Fannst samt eins og það væri einhver tími sem ég væri að missa,
hafði ætlað mér að vera á þessum stað klukkan
þetta og hinum svo klukkan hitt. Og það truflaði
mig í raun, að maður er alltaf að skipuleggja ferðir og meirasegja fríið sitt í slíka þaula að óvæntu
atvikin – sem einmitt breyta hversdögunum í
minningarstundir – verða að útúrdúr sem tekur
tíma. Mætti sleppa. Ekki ætti – en mætti.
Og það var stoppað og andað og hvað um það,
góð stund og svo skömmu síðar aftur og ferðalagið sem vanalega tekur tvo og hálfan tíma varð að
fimm tímum, og hvað um það. Það sem skiptir
máli er að maður er alltaf upptekinn af einhverju erindi. Fari maður
þangað þarf eitthvað erindi og komi maður hingað má það nú ekki vera
að ástæðulausu og af hverju ætti maður að stoppa hérna eða þarna og
svo framvegis. Nú, það fer eftir því hvaða skilgreiningum maður er að
beita sig og ef maður er ekki búinn að ákveða að maður sé í einhverslags
fríi þá má maður ekki vera eyða tímanum í vitleysu. Þetta er átakanleg
hugsanavilla alveg hreint. Það er að segja – maður er farinn að gera ráð
fyrir því að allt sem þarf sé að finna í skipulögðu umhverfi og að maður
finni það sem maður er að leita að ef maður veit hvar það er að finna.
Svona getur rökhugsunin alveg ruglað mann í ríminu.
Eitt af því ánægjulegasta sem mig rekur minni til að hafi gerst í vetur
var að hópur ungs fólks á Austurlandi stofnaði félagsskap sem nefnist
Ungt Austurland. Eitt af markmiðum félagsins er að vinna að því að á
Austurlandi sé til vettvangur sem sé hafinn yfir gamalgróinn hrepparíg
sem enn sér stað í ýmsum efnum. Vissulega má segja að ungir sem aldnir ali þann draum í brjósti en það þarf alltaf að taka skýr skref til að svo
megi verða. Þegar áföll dynja yfir kemur það oftast í ljós að samkenndina
er að finna, sem dýpra er á þegar allt er í ljúfri löð. Hverjum þykir sinn
fugl fagur og fjörðurinn sinn og fjallið. Það er ekkert að því. En um leið
þá verður maður að vanda sig við að kunna að meta það sem vel er gert í
næstu bæjum og staldra þar við, ef maður vill gefa sig út fyrir að þekkja
samfélagið sitt. Því það nær langt út fyrir bæjarmörkin.
Það er jú staðreynd að sameiginlegir hagsmunir okkar hér fyrir
austan eru ekki bundnir við einn þéttbýliskjarna, einn atvinnuveg eða
eina lausn í félagslegum eða efnahagslegum skilningi. Og það er eins
ljóst að oft viljum við leita „annað“ og „lengra“ til að öðlast nýja reynslu
og sýn á hlutina. Aftur á móti þá vill það verða að förum yfir lækinn
að sækja vatnið, eins og þar stendur og gleymum að njóta þeirrar fjölbreytni sem samfélagið okkar fyrir austan, frá fjöru til fjalla, hefur uppá
að bjóða. Nú er það ekki svo að ég sé að telja einangrun eða einsleitni
bót, og finnist að enginn eigi að fara neitt – heldur er ég að meina að
okkur hættir til að verða minna forvitin um það sem stendur okkur
nærri heldur en það sem finnst í fjarlægum deildum jarðar. Við tökum
því oft sem sjálfsögðum hlut sem er bara við höndina en erum tilbúin að
ferðast langar leiðir til að upplifa eitthvað nýtt eða miðla börnum okkar.
Það er hollt og gott jú, því heimskt er heima-alið barn, en um leið þá
verðum við að muna að hér „heima“ er mikla fjölbreytni að finna ef að
er gáð. Við verðum að brýna okkur til að kynna óravíddir landshlutans
og fjölbreytni menningarinnar fyrir börnunum okkar ef við viljum ala
upp frjóa og víðsýna einstaklinga sem kunna að meta heimahagana á
þeim forsendum að þar sé þá fegurð að finna sem fyllir brjóstin kyrrlátum friði. Að njóta náttúru og samfélags í hægagangi sumarsins eru
forréttindi og tækifærin til að rækta vináttu á milli bæjarkjarnanna eru
fjölbreytt. Bæjarhátíðir, viðburðir, tónleikar – eða einföld tjaldferðalög
– geta orðið vettvangur þess að skapa vináttu sem treystir böndin innan
samfélagsins, af því að við kunnum að njóta þess sem er hér rétt handan
við hornið. Sameiginleg reynsla er lykillinn að því að eiga vini í næsta
bæ. Við lærum að bera virðingu fyrir því sem öðrum í nærsamfélaginu
okkar er kært um, ef við flýtum okkur ekki um of. Þannig lærum við
að eiga erindi við hvert annað, í stað þess að eiga bara erindi eitthvert
annað.


Arnarldur Máni Finnsson

Samkomlagið handsalað að undirskrift lokinni. Frá vinstri til hægri: Gunnþór Ingvason, SVN,
Svava I. Sveinbjörnsdóttir, HSA, Þorsteinn Kristjánsson, Eskju, Guðný Hauksdóttir, Alcoa
Fjarðaáli, Páll Björgvin Guðmundsson, bæjarstjóri, Eyjólfur Guðmundsson, rektor HA, Friðrik Mar
Guuðmundsson, LVF, Unnar Hjaltason, VHE og Jóhann Eðvarð Benediktsson, Brammer á Íslandi.

Undirbúa stofnun
Háskólaseturs

F

jarðabyggð hefur tekið höndum
saman við fyrirtæki og stofnanir í sveitarfélaginu um samstarf
í menntamálum fjórðungsins. Stærsta
og metnaðarfyllsta verkefnið sem ráðist verður í er undirbúningur að stofnun Háskólaseturs Austfjarða.
Samstarfsaðilar komu saman í Tónlistarmiðstöð Austurlands s.l. föstudag
og undirrituðu samkomulag í menntamálum til tveggja ára. Samkomulagið kveður m.a. á um skipan stýrihóps
fyrir háskólaverkefnið, sem fulltrúar
atvinnurekenda, rektor Háskólans á
Akureyri og framkvæmdastjóri Austurbrúar eiga sæti í ásamt fleirum.
Samkomulagið nær einnig til grunnskólastigsins og framhaldsskólastigsins
og byggja þau verkefni aðallega á þeim
árangri sem fræðsluyfirvöld í Fjarðabyggð hafa þegar náð í samstarfi við
atvinnulífið í verknámi, tækninámi og
nýsköpun.
Framkvæmdastjórar stærstu framleiðslufyrirtækja, verktaka- og þjónustufyrirtækja og stofnana í Fjarðabyggð hafa frá því seint á síðasta ári
hist til að ræða sóknarfæri og áskoranir á Austurlandi. Frumkvæðið að
viðræðunum átti Páll Björgvin Guðmundsson, bæjarstjóri Fjarðabyggðar, en um 85% af verðmætasköpun í
landshlutanum fer fram í Fjarðabyggð
og gegnir sveitarfélagið að mörgu leyti
lykilhlutverki sem miðstöð atvinnulífs
Austurlands.

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

Fríblaðinu er dreift í 5.500 eintökum á
öll heimili og fyrirtæki á Austurlandi.
Blaðið er aðgengilegt á PDF sniði á
vefnum www.fotspor.is

þess hvar ungt fólk menntar sig og hvar
það býr fimm árum eftir að námi lýkur.
Málið snýst að þessu leyti um fleira en
námið sem slíkt.“
Fyrirmynd háskólaseturs Austfjarða
er sótt til Háskólaseturs Vestfjarða, sem
skilað hefur góðum árangri á þeim
rúma áratug sem setrið hefur starfað
í samstarfi við Háskólann á Akureyri.
Páll segir það jafnframt meginástæðu
þess að Eyjólfur Guðmundsson, rektor Háskólans á Akureyri (HA), taki
sæti í stýrihópi háskólaverkefnisins.
„Reynsla Vestfirðinga sýnir að hér er
um rekstrarform að ræða sem ætti að
smellpassa við aðstæður á Austurlandi
og er mikill styrkur fyrir verkefnið að
njóta starfskrafta rektors Háskólans á
Akureyri.“
Fyrsta verkefni stýrihópsins verður að ráða verkefnastjóra sem fær það
verðuga verkefni að leiða undirbúning
að stofnun Háskólaseturs Austfjarða.
Verkefnið er til tveggja ára og hefur því
verið skipt upp í þrjá áfanga. Bjartsýni
og hugur er í mönnum að sögn Páls
Björgvins. Engin ástæða sé til annars
þegar þjóðþrifamál séu annars vegar.
„Áhersla verður lögð á breiða samstöðu um málið á Austurlandi og verður fyrirtækjum og stofnunum á Austurlandi boðin aðild að setrinu ásamt
háskólastofnunum í landinu. Háskólasetur snýst ekki síður um framúrskarandi aðgengi að háskólanámi en námsframboð á eigin vegum.“

Gaf skólanum
tveggja ára vinnu
Á

11. TBL. 6. ÁRGANGUR 2017

Guðný Björg Hauksdóttir, framkvæmdastjóri mannauðsmála, Alcoa
Fjarðaáli: „Til framtíðar litið er mikilvægt að menntastig á Austurlandi haldist í hendur við þarfir atvinnulífsins,
ekki hvað síst í verk- og tæknimenntun.
Þá teljum við ekki síður mikilvægt,
að ungu fólki gefist kostur á að ljúka
menntun sinni í heimabyggð.“
Að sögn Páls Björgvins leitaði
hópurinn víða fanga í upplýsinga- og
gagnaöflun. Sú niðurstaða blasti þó
fljótlega við, að verulegrar innspýtingar væri þörf í menntamálum. „Við
búum að tveimur frábærum framhaldsskólum; Verkmenntaskóla Austurlands og Menntaskólanum á Egilsstöðum. Með því að byggja upp nám
á háskólastigi, sem kallast með gagnvirkum hætti á við þarfir atvinnulífsins
og frekari atvinnuþróun, getum við
treyst sjálfbærni samfélaganna hér á
Austurlandi í sessi. Framhaldsskólarnir munu einnig styrkjast og ný tækifæri
myndast fyrir ungt menntafólk, en
margt bendir til að aukið námsframboð á háskólastigi og öflugara háskólasamfélag sé mikilvæg forsenda þess
að unga fólkið sjái hag sínum borgið í
heimabyggð.“
Eyjólfur Guðmundsson, rektor Háskólans á Akureyri: „Háskólasetur er
lykilaðgerð fyrir hærra menntunarstigi
en ella, sterkara atvinnulíf og kraftmeiri
samfélagsþróun. Þá benda rannsóknir
til þess að marktæk tengsl séu á milli

dögunum heimsótti japanski
listamaðurinn Mineo Akiyama Seyðisfjörð en hann er
flökku og sagnamaður sem hefur ekki
átt fast heimili í 18 ár. Hann ferðast um
heiminn og hittir fólk sem hann fræðir um alheiminn og orkuna sem býr í
okkur og allt um kring. Mineo talar
bara japönsku svo hann hefur með
sér túlk, Keiko, sem oft hefur heimsótt
Seyðisfjörð. Að sögn Unnar Eiríksdóttur, sem tók við gjöf listamannsins
til skólans, tekur vinnsla hverrar myndar heilt ár en Mineo færði skólanum
tvær myndir auk fræðslustundarinnar
með nemendum skólagarðanna.

„Ég finn gríðalegan mun á liðunum, Kísilsteinefnið frá
geoSilica hefur hjálpað mér mikið á Crossfit æfingum”.
Jón Pétursson
Crossfit iðkandi

geoSilica Iceland ehf.: Graenasbraut 506 - 235 Reykjanesbaer, Iceland - Phone: +354 571 3477 - Email: geosilica@geosilica.com - www.geosilica.com
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Útstöð á Stöð í Stöðvarfirði?
„

Í

Sturlubók Landnámabókar segir
frá Þórhaddi hinum gamla, sem
var hofgoði í Þrándheimi á Mæri,
rétt norðan við Þrándheim í Noregi.
Þegar Þórhaddur fór til Íslands er sagt
að hann hafi tekið ofan hofið, einnig
hafði hann með sér hofsmoldina og
súlurnar. Þegar hann kom í Stöðvarfjörð lagði hann Mærina-helgi á allan
fjörðinn og lét engu tortíma þar nema
kvikfé heimilu. Hann bjó þar alla
ævi og eru frá honum Stöðfirðingar
komnir.
Rannveig Þórhallsdóttir tók hús
á Dr. Bjarna F. Einarssyni fornleifafræðingi, fyrir Austurland, en þau
vinna þessa dagana í árlegum uppgrefti að Stöð í Stöðvarfirði, að rannsóknarverkefni á víkingaskála og
öðrum mannvirkjum frá sama tíma.
Það er fyrsti skálinn sem grafinn hefur verið upp á Austurlandi. Í hverri
viku hafa nýir gripir sem varpa ljósi
á sögu Austurlands komið upp úr
moldinni: gripir eins og myntir, silfurhringir, perlur, kola, klippur, jaspis og
kalsedón, auk fjölda brýna og nagla.
RÞ: Bjarni, getur þú lýst stöðu rannsóknarinnar, eins og hún stendur árið
2017?
Þó að talsvert sé í land höfum við
komist langt frá því fyrsti könnunarskurðurinn var tekinn árið 2016. Nú
liggur nokkuð ljóst fyrir að á Stöð voru

Framtíðin
mun þó leiða
í ljós hvort að rannsóknin verði til þess
að land - námssaga Íslands – og
þá Austurlands
í leiðinni – verði
endurskrifuð

löngu fyrir árið 1362 að minnsta kosti
fimm byggingar (líklega fleiri), þar af
tveir skálar – og virðist yngri skálinn

vera mjög stór, þ.e. allt að 25 metra
langur og sex metra breiður að innanmáli. Undir honum liggur annar skáli

fjármagn sem hefur náðst inn í árlegri
styrkjasókn höfum við getað haldið
úti vinnuhópi einn mánuð á ári í uppgreftri, auk hluta veturs til úrvinnslu
gagna. Það væri æskilegt að geta
starfað allt árið við þessa rannsókn,
þ.e. fjóra til fimm mánuði í uppgrefti
og sex til sjö mánuði í úrvinnslu. Við
sjáum nú að húsin á Stöð eru fleiri en
áætlað var í fyrstu og rannsóknin er
því mun stærri en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir. Líklega mun rannsóknin miðað við núverandi hraða og
fjármagn taka tíu
og benda geislatil fimmtán ár.
kolsgreiningar
Tíu til fimmtán
og gjóskulög til
ár eru of langur
þess að hann
tími og best væri
sé um hundrað
að uppgröfturinn
árum eldri, þ.e.
færi fram á næstu
frá fyrri hluta
þremur til fimm
níundu
aldárum. Áhugafélagið um uppar. Í gólfi elsta
gröftinn í Stöð á
skálans fannst
Gullhúðuð glerperla sem líklega var
í
yngri skála. Ljósm. BFE 2017.
mynstraður
Stöðvarfirði hefur lyft grettistaki
silfurhringur og
við að koma
í uppgreftrinum
uppgreftinum af
hafa fundist ýmsir
stað og aðstoða
gripir frá víkingaöld, s.s. tvíperlvið styrkjaumsóknir. Á þessur með silfur- og
um tímapunkti
gullhúð, klippur
og rómverskir og
er æskilegt að
staldra við og
arabískir peningar.
setja sér langMargt bendir til
eldri
í
Silfurhúðuð glerperla sem fannst
tímamarkmið.
þess nú þegar að í
skálanum. Ljósm. BFE 2017.
Ég hvet samyngri skálanum á
félagið á AustStöð hafi fólk búið
sem hafi verið yfir meðallagi efn- urlandi og yfirvöld til að standa við
að.
bakið á rannsóknunum með ríkulegRÞ: Hver er þín kenning með búsetu um fjárframlögum til að ljúka þessu
á víkingaöld að Stöð?
mikilvæga verkefni.
Þórhaddur sá, sem ritað er um í
Mín kenning er sú að á Stöð hafi
verið ein af mörgum útstöðvum höfð- Landnámu, hefur numið land seint á
ingja í Evrópu, sem gerðu út flokk 9. öld miðað við hefðbundnar kennfólks til að vinna hér hluta úr ári, til ingar um landnám Íslands árið 870.
að safna auðlindum, búa til kol, vinna Fornleifarannsóknin að Stöð mun líkjárn, gera lýsi, veiða hval, fisk og fugl lega seint leiða í ljós hvort Þórhaddur
og halda síðan heim að hausti. Ég tel hinn gamli hafi búið í yngri skálanum
að þetta hafi farið fram áður en eigin- að Stöð, sem nú er verið að grafa upp.
legt landnám átti sér stað. Þessi starf- Framtíðin mun þó leiða í ljós hvort
semi leiddi af sér þekkingu á landsins að rannsóknin verði til þess að landgögnum og gæðum og sú þekking námssaga Íslands – og þá Austurlands
dreifðist víða um Norðurálfuna og í leiðinni – verði endurskrifuð. Er ekki
á grundvelli hennar tók fólk þá upp- mikið til þess að vinna að komast að
lýstu ákvörðun að flytjast hingað bú- uppruna landnáms á Austurlandi, þó
ferlum.
það væri ekki nema að sjá inn í lítinn
Sp: Hver eru framtíðarplönin varð- glugga fortíðarinnar í fornleifarannsókninni að Stöð í Stöðvarfirði?
andi rannsóknina að Stöð?
Rannveig Þórhallsdóttir (RÞ)
Miðað við stöðuna í dag - og það

Flaga úr jaspis úr yngri skálanum. Þessi flaga var sleginn úr stærri jaspismola í þeim
tilgangi að búa til áhald til að skera, skrapa eða hefla. Flagan sýnir að fólk á Íslandi kunni
að slá slíka steina af mikilli kunnáttu. Þetta varpar nýju ljósi á verkmenningu landnema
og reyndar einnig á verkmenningu annarsstaðar. Ljósm. BFE 2017.
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Verð frá: 5.350.000 kr.

Invincible 33" breyting fylgir með

Hilux er ódrepandi harðjaxl og með 33" breytingu eruð þið ósigrandi saman. Hilux Invincible kemur þér þangað sem þig langar, hvort
sem það er leiðangur upp til fjalla, næsti veiðitúr eða bara að komast aðeins út fyrir borgina til að ná andanum.
Hilux Invincible aukahlutapakki: 33" breyting, hlíf undir framstuðara, gluggavindhlífar, króm á afturljós og Invincible-merki.
Verðmæti: 780.000 kr.
Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast Toyota bifreið, á www.toyota.is
VILDARPUNKTAR ICELANDAIR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM

3+2 ÁBYRGÐ

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Sjá nánar um Vildarpunktasöfnun á www.toyota.is
Invincible-pakkinn fylgir ekki með öðrum tilboðum.
Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er.
Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur.

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfossi
Sími: 480-8000

„
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Okkur finnst mjög mikilvæ
þessum punkti á svona hátí
það hvernig samfélag virkar og h
og aðkomufólk getur teygt sig mil
landamæra sem oft virðast sprett

Hátíðin í hjartanu
/Hjartað í hátíðinni

H

jartað í hátíðinni er í hjartanu, það er einhvernveginn
upphaf og endir alls,“ segir
Viktor Pétur Hannesson, einn skipuleggjenda Pólar-hátíðarinnar á Stöðvarfirði, óhefðbundinnar bæjar- og
menningarhátíðar sem fram fer dagana 14.-16.júlí í sumar. Hjartað sem
um ræðir er útieldhúsið á hátíðinni
sem hverfist um það samfélag sem
skapast í þeirri dýnamík sem einkennir eldhús landsins: „Það er ákveðið
level af trúnaði og trausti eins og á
ættarmóti eða í stórfjölskyldu, þar sem
samræður verða til og eiga sér stað í
gegnum það að búa til mat og borða
saman, og öllum líður eins og heima
hjá sér, án þess að við þurfum að vera
skyld í raun og veru,“ bætir Viktor við
en Pólarhátíðin er mjög opinn viðburður að hans sögn og ætlað að vera
vettvangur þar sem allir hafa tækifæri
til að leggja eitthvað fram. „Það þarf
ekki að vera skemmtiatriði frekar
en fólk vill, restin af bláberjunum úr
frystinum frá því í fyrra er alveg jafn
góður gjaldmiðill, enda enginn að-

„

Það er enginn
aðgöngumiði keyptur við
bæjarmörkin sem
veitir aðgang að
ákveðinni skemmtun, mat eða tónlistarflutningi.

gangseyrir annar en það hugarfar að
njóta saman.“

Að halda hátíð er samvinnuverkefni

Hátíðin á rætur sínar að rekja til bæjarhátíðarinnar „Maður er manns
gaman“ og er haldin annað hvert ár á
Stöðvarfirði en Viktor hefur komið að
skipulagningu hennar í öll þrjú skiptin sem hún hefur verið haldin. Fyrsta

hátíðin fór fram 2013, síðan 2015.
Nú í ár er hún með svipuðu sniði og
áður, þó hún verði aðeins minni nú
en 2015. „Við erum mjög þakklát fyrir
stuðninginn sem bæði Uppbyggingarsjóður og Fjarðabyggð hafa sýnt okkur
og leggjum okkur fram við að nýta
fjármunina sem allra best. Allir gefa

vinnu sína við hátíðina svo þetta er
mestmegnis ferðakostnaður þátttakenda og fæðiskostnaður,“ segir Viktor
en ásamt honum sjá Gígja Sara Björnsson, barnsmóðir Viktors, og Haukur
Árni Björgvinsson, landfræðingur
frá Stöðvarfirði, um skipulagninguna.
Öll eru þau sammála um að hátíðin sé

samvinnuverkefni milli bæjarbúa og
utanaðkomandi þátttakenda en það
sé skiljanlega þannig að fólk geti mismikið gefið vinnu sína þegar kemur
að svona viðburðum. „Hátíðin er að
þessu leyti óvenjuleg að því leyti að
það er enginn aðgöngumiði keyptur
við bæjarmörkin sem veitir aðgang að
ákveðinni skemmtun, mat eða tónlistarflutningi. Við lítum svo á að framlag af öðrum toga, vinnuframlag eða
t.d. matvælagjafir, sé jafn mikilvægt
og jafnvel innihaldsríkara, en hefðbundnir gjaldmiðlar. Þannig verður
hátíðin samfélagslegur viðburður sem
allir þátttakendur koma að á einhvern
hátt.“ Taka ber fram að fjárframlög
eru að sjálfsögðu einnig velkominn
gjaldmiðill.

Engin greinarmunur eftir
stétt og stöðu

Mikilvægi hátíðarinnar er meðal
annars fólgið í því að þar er framlag
sjómannsins, leikskólakennarans og
tónlistarmannsins jafn mikils metið.
„Það getur hver sem er lagt eitthvað
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ægt að mæta
íð, sem snýst um
hvernig heimafólk
lli óskilgreindra
ta upp úr svo litlu.

Tónleikasal Sköpunarmiðstöðvarinnar, við hlið útieldhússins okkar niðrá
Bryggju. Dagskráin kemur úr öllum
áttum,“ segir Haukur
en á meðal þess sem er komið á
listann er sviðslitahópurinn CgFc sem
var stofnaður af nokkrum þátttakendum á Pólar 2015. Tónlistarfólk kemur
frá Reykjavík og að austan, en afþreying felist líka í að útbúinn verður
ratleikur fyrir ungmenni, sem byggir
á tengingunni við fornleifauppgröftinn sem er í Stöð og er gríðarlega
merkur. Aðalmálið sé að allir upplifi
að þeir megi vera eins og þeir eru og
geti verið hluti af stemningunni án
þess að skilgreina sig fyrirfram sem
hluta af einhverjum ákveðnum hópi.
„Maður þarf ekki endilega að eiga
ættir að rekja í Stöðvarfjörð eða vera
útskrifaður úr Listaháskólanum til að
vera með á þessu „ættarmóti“ en það
er gott að mæta með smá skammt af
forvitni og nokkuð opin hug,“ bætir
Viktor við.

„

Bæði bæjarhátíð og...

til. Ferðamaðurinn býðst til að skera
lauk á meðan bóndinn grípur með
sér frostbitinn rolluskrokk sem hefur
tekið pláss í frystikistunni í nokkur
ár. Áhugasami heimshornaflakkarinn
getur rennt fyrir fiski og myndlistarkonan vaskað upp á meðan hjúkrunarfræðingurinn tekur lagið,“ segir
Viktor. „Hér fá allir að njóta þess að
vera með á hvaða forsendum sem er,
ekkert endilega út frá því hverju þau
eru vön að gera,“ bætir hann við.

Dagskráin úr öllum áttum

„Svo verða ýmis konar viðburðir í

Hátíðin er einhvers konar millistig
milli bæjarhátíðar og
listahátíðar. „Við munum viðhalda Stöðfirskrum hefðum og
arka út í sjóinn í sparifötunum, ef veður leyfir. Rabbarbaraveisla
og bílskúrs- pönktónleikar eru líka dæmi
um viðburði sem eiga
sér stað í bænum yfir
helgina.
Þetta er hátíð sem
á að rúma eitthvað
fyrir allar kynslóðir,
börn á öllum aldri og unglinga með
pönkhljómsveitardrauma.
Menningarhneigðir sælkerar geta svo mætt
í pönnukökur og ljúfa tóna í gömlu
kirkjunni á sunnudeginum. Það fer
algjörlega eftir því hvað fólk er tilbúið til að leggja til, því galdurinn felst
í því að við tökum á móti og miðlum
upplýsingum um hvar og hvenær
viðburðirnir á sér stað. Við reynum
auðvitað að láta viðburði ekki skarast í tíma,“ bætir Viktor við og brosir.
„Sumir koma langa leið, aðrir undirbúnir og sumir bara til í hvað sem er.
Einhverjir eiga heima í næsta húsi,
næsta firði, aðrir koma jafnvel úr öðrum heimshluta. Ef einhver vill koma
sem trúður, þá bara pössum við að
þeir sem mæta með tíu kíló af tómötum komi þeim til okkar í eldhúsið
áður en sýningin fer fram. Við erum
ekki endilega að leita eftir fínpússaðri
hátíðardagskrá með landsfrægum
listamönnum, þó þau séu að sjálfsögðu velkomin líka, heldur leggjum
við áherslu á að samfélagið á Stöðvarfirði fái að tikka eins og það er, í allri
sinni dýrð, kryddað upp með einhvers konar aðkomumenningu. Við
erum búin að dreifa miðum í öll hús á
Stöðvarfirði þar sem við bjóðum allar
hugmyndir velkomnar, svo sjáum við

Hér fá allir að njóta
þess að vera með
á hvaða forsendum sem er, ekkert
endilega út frá
því hverju þau
eru vön að gera,

bara hvernig okkur tekst að leggjast
öll saman á eitt.“

Ólík hráefni verða
félagslegt verðmæti

Viktor og Gígja hafa séð um hátíðina frá
upphafi, en Haukur bættist í hópinn í ár
og tók við boltanum frá síðustu hátíð
þar sem systkinin Marteinn Sindri Jónsson og Katrín Helena Jónsdóttir, voru
einnig í brúnni. Gígja á hús á staðnum,
Haukur ólst þar upp en Viktor er frá Egilsstöðum og heillaðist af samfélaginu á
Stöðvarfirði þegar hann dvaldi þar í

kringum listahátíðina Æring sem fór
fram þar árið 2010. Marteinn og Katrín
munu halda pönnukökuboð ásamt fjölskyldu sinni í gömlu kirkjunni á sunnudeginum, eins og planið er í dag. Þannig
komi ólíkir þættir saman í dagskránni
sem verða að félagslegum verðmætum.
Hæfileikasamfélagið blómstrar með
ólíkum hætti.
„Ég held við séum sammála um að
list má skilgreina mjög vítt, og listin að
borða saman, ræða saman og lifa í sátt
og samlyndi saman, hún krefst ekki
minni hæfileika en aðrar listir,“ segir

Gígja en sjálf er hún nemi á sviðshöfundabraut LHÍ. „Okkur finnst mjög
mikilvægt að mæta þessum punkti á
svona hátíð, sem snýst um það hvernig samfélag virkar og hvernig heimafólk og aðkomufólk getur teygt sig
milli óskilgreindra landamæra sem
oft virðast spretta upp úr svo litlu. Það
er kannski flottasta „atriðið“ á svona
hátíð. Að við teygjum okkur út fyrir
mörkin okkar og rammann. Ég kem
með pizzudeig og excel-skjal en þarf
svo bara að spila á trommur í bandi
sem sprettur uppúr engu. Gítaristinn
sem kemur frá Reyðarfirði er allt í
einu bara að massa pítsurnar og bifvélavirkinn spilar á harmonikkuna.
Hvað veit ég? Ég bara hlakka til,“ bætir Gígja við enda telur hún allt geta
gerst og fyrst og fremst er hún viss um
að þeir sem stoppi á Stöðvarfirði verði
skotnir í plássinu. Það þarf ekki mikið
til að heillast af þessum stað.
Taka ber fram að enn er hægt að
hafa samband og bjóða fram hendur
sínar á Pólar, hvort sem það er í formi
tónlistaratriðis, flökunarhæfileika eða
hjónabandssælu. Allir eru velkomnir.

MagnesíuM Kísill

Hin fullkomna tvenna
fyrir Heilsu og fegurð
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Yndislegt á Eiðum Hátíðarmessa í

Sleðbrjótskirkju
S

M

Vel varðveitt leyndarmál

Í fyrstu heimsókn minni á Eiðar vissi
ég ekki einu sinni í hvaða átt ég ætti
að keyra frá Egilsstöðum. Mér tókst
einhvernvegin að villast á leiðinni
hvernig svo sem það er mögulegt
en ég get hlegið af því í dag eftir að
hafa farið nokkrar ferðir fram og til
baka. Sumarbúðirnar á Eiðum eru að
mínu mati best varðveitta leyndamál

leðbrjótskirkja í Jökulsárhlíð
fagnar 90 ára vígsluafmæli í
sumar en Afmælisins verður
minnst með hátíðarmessu sunnudaginn 2. júlí nk. kl. 14:00.
Hlíðarmenn áttu lengst af kirkjusókn yfir Jökulsána að Kirkjubæ. Áratugum eftir að ósk um sérstaka kirkju
í Jökulsárhlíð kom fyrst fram var
sóknunum skipt árið 1920 og nokkru
síðar tóku fimm bændur í sveitinni að
sér að reisa steinkirkju fyrir lágt verð.
Kirkjan að Sleðbrjót var loks vígð
þann 10. júlí árið 1927. Núverandi
kirkja þar er því sú eina sem staðið
hefur a.m.k. í lútherskum sið í og má

Austurlands. Ég segi að þær séu það
einfaldlega vegna þess að sumarbúðirnar eru ótrúleg náttúruparadís og
er ekki annað hægt en að elska þennan stað. Í hvert skipti sem ég keyri að
sumarbúðunum upplifi ég eitthvað
alveg sérstakt. Hér er einfaldlega
gott að vera, staðsetning og aðstaða
sumarbúðanna er frábær. Þeir sem
hafa komið hingað í sumarbúðir sem
börn lýsa dvölini með sérstakri innlifun.
Hér í sumarbúðunum á Eiðum er

lögð áhersla á trú, von og kærleika. Í
sumarbúðunum er ótrúlega dýrmætt
fyrir mig að fylgjast með því hversu
umburðarlynd og góð börnin eru við
hvert annað í kærleika. Ég hef nú
þegar tengst sumarbúðunum á Eiðum sterkum kærleiksböndum og er
þakklát Austurlandi fyrir að hlú vel
að þessum fjársjóði. Hér hefur verið
frábært að vera í sumar og hér líður
öllum vel.
Höfundur: Stefanía Steinsdóttir
Mag.Theol og sumarbúðastjóri.

það teljast óvenjulegt fyrir kirkjustaði
í sveit á Íslandi.
Við hátíðarmessuna á sunnudaginn mun frú Solveig Lára Guðmundsdóttir, vígslubiskup á Hólum,
predika. Sr. Jóhanna I. Sigmarsdóttir
og sr. Þorgeir Arason, fyrrverandi og
núverandi sóknarprestar kirkjunnar,
þjóna fyrir altari. Kór Kirkjubæjarog Sleðbrjótssókna syngur. Organisti
og kórstjóri er Jón Ólafur Sigurðsson.
Meðhjálpari er Margrét Dögg Guðgeirsdóttir Hjarðar.
Að
messu
lokinni
býður
sóknarnefnd viðstöddum í vöfflukaffi
í safnaðarheimilinu. Allir velkomnir!

Mynd Skúli Björn Gunnarsson.

ig langar að deila með
ykkur upplifun minni af
Austurlandi. Ég er fædd
og uppalin á Akureyri en hef búið í
Reykjavík síðustu 3 árin og lauk nýverið embættisprófi í guðfræði. Ég sá
auglýsingu um að það vantaði sumarbúðastjóra í sumarbúðirnar við
Eiðavatn og þótti spennandi að sækja
um. Ég hafði sjálf verið í sumarbúðum sem barn, börnin mín höfðu farið í sumarbúðir auk þess sem ég hef
unnið í sumarbúðum. Þar að auki
hef ég unnið með börnum frá því
að ég var 17 ára gömul og finnst fátt
skemmtilegra en að vera allan daginn
með fullt af krökkum í leik og starfi.
Vissulega er fjarlægðin töluvert mikil
þar sem ég bý í Reykjavík og sumarbúðirnar eru á Austurlandi en ég
ákváð að slá til vinnan bauðst. Ég hét
því að deila því ekki með nokkrum
manni að ég þurfti að leita að sumarbúðunum á Eiðum á landakorti,
landafræðikunnátta mín var ekki
betri en svo.

Útimessa við Geirsstaðakirkju í Hróarstungu

G

eirsstaðakirkja er tilgátuhús
sem reist var um aldamótin
á grundvelli fornleifarannsókna sem Steinunn Kristjánsdóttir
stýrði á vegum Minjasafns Austurlands. Þar fundust m.a. rústir sem
taldar voru af lítilli torfkirkju, einkakirkju heimilisfólksins á Geirsstöðum,
og mun hún hafa risið undir lok 10.
aldar eða fyrir tíma formlegrar kristnitöku í landinu. Húsið er nú í umsjá
landeigenda, Gunnars Guttormssonar
og Svandísar Skúladóttur, sem tóku
vel á móti gestum sl. sunnudag þar
sem Sr. Þorgeir Arason leiddi helgi-

stund og predikaði. Torvald Gjerde
þandi harmonikuna og lék undir
sálmasöng. Þetta var árleg útimessa í
Egilsstaðaprestakalli, áður í Valþjófsstaðarprestakalli, en skömmu eftir
að sr. Lára G. Oddsdóttir kom þar til
þjónustu fyrir tæpum 20 árum kom
hún á þeim sið að halda árlega útimessu að sumri á fallegum og víðsýnum
stað, og hefur nýr messustaður verið
valinn hverju sinni. Eftir helgihaldið
var sameinast í messukaffi og menn
nutu stundarinnar. Skýjað var og svalt
en uppstytta eftir miklar rigningar
dagana á undan.

sumarið er tíminn í fjarðabyggð
Margar af stærstu sumarhátíðum Fjarðabyggðar
eru framundan. Farðu á visitfjardabyggd.is
og finndu uppáhaldshátíðina þína.
24. júní - 1. júlí

Á fætur í Fjarðabyggð

2. júlí

Hernámsdagurinn Reyðarfirði

5. - 9. júlí

Eistnaflug Neskaupstað

14. - 16. júlí

Pólar Stöðvarfirði

27. - 30. júlí

Franskir dagar á Fáskrúðsfirði

3. - 6. ágúst

Neistaflug Neskaupstað

18. - 19. ágúst

Útsæðið Eskifirði

Á visitfjardabyggd.is finnur þú auk þess allar upplýsingar
sem þig vantar um Fjarðabyggð - veitingastaðir, gisting,
sundlaugar, söfn, áhugaverðir staðir og margt fleira.

sjáumst í fjarðabyggð
visitfjardabyggd.is

Stundin Okkar á ferð

V

opnfirðingar, Norðfirðingar
og Seyðfirðingar voru sóttir
heim af Krakka Rúv-teyminu
sem stendur á bakvið Stundina Okkar í síðustu viku og létu þau ljós sitt
skína með fjölbreyttum hætti. Ferðin
austur var fyrsta ferð sumarsins fyrir þáttaröð 2 af Stundinni okkar sem
byrjar i október. Ýmir, Jóhanna, Bryndís og Tinna Rut tóku á móti teyminu
í Neskaupstað og sýndu ýmsar listir
en mörg ólík innslög eru tekin upp í
þessum ferðum Stundarinnar, m.a.
Krakkastígur, Stundarglasið, Trélitir
og Sítrónur. Sigyn Blöndal, umsjónarmaður Stundarinnar, segir krakkana
alla hafa verið til fyrirmyndar, hvort
sem var í Neskaupstað, á Vopnafirði
eða í Seyðisfirði.

heimavellir.is

REYÐARFJÖRÐUR

LANGTÍMALEIGA
Á ÍBÚÐUM
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Melgerði
2ja herb. – 72 m2
115.500 kr. pr. mánuð
3ja herb. – 92 m2
140.500 kr. pr. mánuð

Upplýsingar í síma 517 3440 og á heimavellir.is
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Fuglaskoðunarhúsi
fundinn staður
Á

dögunum var Ferðamálasamtökum Vopnafjarðar fært
að gjöf fuglaskoðunarhús
sem ætlað er að verða fyrsta skrefið í að hrinda af stað uppsetningu
slíkra húsa á fyrirhuguðum fuglastíg
Norðausturlands. Að sögn Berghildar Fanneyjar Hauksdóttur,
Vopnafjarðferðamálafulltrúa
ar, er Fuglastígurinn samstarfsvettvangur
ferðaþjónustuaðila
og áhugafólks um uppbyggingu
fuglaskoðunar fuglatengdri ferðaþjónustu á Norðausturlandi.
Vopnafjarðarhreppur er ásamt
Ferðamálasamtökunum aðili að
verkefninu en samstarfið teygir sig
í Þingeyjarsýslur og til Húsavíkur.
„Við buðum stjórn Fuglastígins að
kynna sitt starf hér á Vopnafirði
því við erum í raun hluti af þeim
hring sem þau vinna með, hvort
sem við teljumst til Austurlands eða
Norðurlands,“ segir Fanney og telur
styrk verkefnisins m.a. felast í þéttu
samstarfi áhugasamra aðila.

Fjöldi ferðamanna
skoðar fugla

„Við fórum af stað og kynntum okkur sambærilega hluti sem verið er að
gera bæði á Djúpavogi og Borgarfirði
eystri en styrkir til uppbyggingar
strönduðu dáldið á því hversu lítt
fuglalífið er rannsakað hér í Vopnafirði,“ segir Fanney. Fuglastígurinn
fékk til liðs við sig norskan arkitekt hjá Biotobe sem starfar í Vardö
í Norður-Noregi og sérhæfir sig í

Ljóð á veggjum!

E
hönnun fuglahúsa. „Hann dvaldi hér
hjá okkur síðastliðið sumar og vann
skýrslu um það hvernig best væri
að standa að þessum málum. Það
eru þrír staðir sem hann telur mjög
vænlega á Vopnafirði fyrir fuglaskoðunarhús, þar á meðal Skipshólmi.“ Fanney segir fuglaskoðun
áhugaverðan flöt á ferðaþjónustunni
því fullt af fólki ferðist um heiminn
til þess eins að skoða fugla og til þess
að höfða til þessara aðila verði að
vanda til verka.

Styrkur til að þróa verkefnið

Fuglastígurinn fékk góðan styrk úr
Framkvæmdasjóði
Ferðamannastaða til þess að halda áfram með

verkefnið sem fer í áframhaldandi
hönnun húsanna en það eru átta til
níu staðir á Norðausturlandi þar
sem hugmyndir eru um að setja upp
fuglaskoðunarhús. Vonir standa til
þess að á endanum myndist heildstæður hringur með sama yfirbragði
hönnuðarins. Að sögn Stefáns Gríms
Rafnssonar hjá Ferðamálasamtökum
Vopnafjarðar standa vonir til þess
að fuglaskoðunarhúsið sem félaginu
var gefið á dögunum megi finna stað
við Lónin til að byrja með en það sé
framkvæmd sem komi verkefninu af
stað. „Þetta er frábært framlag, hús
sem er unnið að mestu úr efnum sem
annars hefðu farið í endurvinnslu og
mikil vinna í að búa það til. En framkvæmdin verður að öllum líkindum
afturkræf og því húsi fundinn nýr
staður þegar hús Fuglastígsins verða
tilbúin. En fáist leyfi til að koma því
fyrir er það flott fyrsta skref.“

Kerrurnar frá Humbaur hafa
margsannað sig á Íslandi!

750 kg 201x102 cm
verð: 139,900, -m/vsk.

2500 kg 303x150 cm
verð: 495,000, -m/vsk og skráningu.

750 kg 251x131 cm
verð: 250,000, -m/vsk.

750 kg 251x131 cm og sturtur.
verð: 285,000, -m/vsk.

ins og undanfarin ár skarta
nokkrir gluggar og veggir á fjölförnum stöðum á Egilsstöðum
og í Fellabæ ljóðum og kvæðum heimafólks. Þetta er í sjötta sinn sem þetta er
gert undir formerkjunum Ljóð á vegg.
Fyrst voru sett upp kvæði eftir Pál
Ólafsson og síðan Hákon Aðalsteinsson. Næst voru það ljóð eftir börn
leikskólanna á Fljótsdalshéraði og
fyrir fjórum árum var leitað til fjórtán
einstaklinga á Héraði og þeim boðið
að taka þátt í verkefninu, en þemað var
árstíðirnar. Árið 2015 var svo auglýst
eftir ljóðum frá konum, búsettum eða
frá Fljótsdalshéraði, í tilefni af 100 ára
afmæli kosningaréttar kvenna á Íslandi.
Í ár er þess minnst að 70 ár eru
liðin frá því að Egilsstaðahreppur var
stofnaður með lögum árið 1947 og
segja má að þéttbýlismyndun hafi hafist við Lagarfljótið. Er það einsdæmi á
meðal sveitarfélaga á Íslandi að stjórnvöld hafi forgöngu um stofnun nýs
sveitarfélags og að byggðinni sé valinn
staður af skipulagsnefnd ríkisins með
þeim ásetningi að þar rísi þéttbýli.
Í tilefni þessa ákvað stjórn verkefnisins Ljóð á vegg að velja ljóð og kvæði

Af myndsjá vatnsins
Í vatnsflatar speglinum
umhverfið sýnir
sín ævintýr.
Himinn á hvolfi
og eftir því annað
öfugt snýr.
Af yfirborðinu
enginn sér
hvað undir býr.
Bragi Björnsson fæddur 1929

Nýtt á Íslandi frá
Wörmann kerrum!

Krókhaysiskerra. 3500 kg heildarburður, ýmsar gerðir af gámum.

Unilader. 2700-3500 kg heildarburður, sem véla og sturtukerra.

Ýmsar gerðir og möguleikar

Smiðjuvegi 40 gul gata. Kópavogi.
Veitum upplýsingar í síma: 517 7718.
Heimasíða: www.topplausnir.is

eftir einstaklinga sem allir eiga það sameiginlegt að hafa búið á Fljótsdalshéraði
í lengri eða skemmri tíma. Öll skáldin
nema tvö eru fædd fyrir 1947. Skáldin
sem nú eiga ljóð eða kvæði eftir sig
upphangandi eru Arnar Sigbjörnsson,
Hildigunnur Valdimarsdóttir, Katrín
Málfríður Eiríksdóttir, Jón Sigfússon,
Sigurður Óskar Pálsson, Margrét Sigfúsdóttir, Bragi Björnsson, Sævar Sigbjarnarson, Sólrún Eiríksdóttir, Hreinn
Halldórsson, Ásta Jónsdóttir, Sigfús
Guttormsson, Ágústa Ósk Jónsdóttir.

WC-vagn ýmsar útfærslur. Leitið upplýsinga.

Útvegum eða eigum flest
allar gerðir nýrra 2017
árgerða Hobby
hjólhýsa og
húsbíla

Hobby Optima De Luxe T 70 E Premium Heck 2017

150 hestöfl 2,3 L Multijet II diesel. Sjálfskiptur. Leður sæti krem hvít, hjóla
grind, álfelgur 16 tommu, gervihnattadiskur, gólfteppi, blindgardínur
frammí, bakkmyndavél, sjónvarp, dvd, CD, útvarp, leiðsögukerfi með
Íslands og Evrópu kort og margt fleira. Baðherbergi aftast.

Verð 13.500.000 kr.

B1 innflutningur bíla og hjólhýsa / boas@b1.is / Miðvangur 1-3, Egilsstöðum / Upplýsingar gefur Bóas Eðvaldsson í síma 777 5007

Sterkir
í Stálinu í
yfir 45 ár
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Ferskt
hráefni
er
lykillinn
„

F

áir veitingastaðir á Austurlandi
hafa vakið jafn mikla athygli
og sushistaðurinn Norð Austur á Seyðisfirði. Þrátt fyrir að vera aðeins tveggja ára gamall hefur hann nú
þegar komist á hinn virta og heimsþekkta „White Guide Nordic“ (Norræni
veitingastaðalistinn) sem tiltekur athyglisverðustu og bestu veitingastaðina á
Norðurlöndunum. Austurland.is hafði á
dögunum samband við Davíð Kristinsson, sem á og rekur staðinn ásamt vini
sínum og mági Dýra Jónssyni.

Hröð velgengni

„Okkur langaði einfaldlega í gott sushi,“ segir Davíð aðspurður um tilurð
Norð Austur en staðurinn opnaði
formlega í júní 2015. „Við vildum hafa
fjölbreyttari flóru veitingastaða hér á
staðnum og á Austurlandi öllu. Við
rekum nú þegar Nordic Restaurant,
Skaftfell Bistro og svo bensínsjoppuna.
Það vantaði bara sushistað.“
Strax frá byrjun var markið sett hátt.
„Allir staðirnir okkar eru með háan
standard,“ segir hann. „Og það er ekkert erfiðara eða tímafrekara að vanda
sig í svona vinnu en að kasta til höndum
og gera bara eitthvað. Við fórum þá leið
að leita að kokkunum sem við vildum
hafa á staðnum okkar fremur en að þeir
fyndu okkur. Við fórum út og fundum
japanska kokka sem okkur fannst vera
réttir menn fyrir okkar stað.“
Það hefur ekki reynst ykkur erfitt
að finna menn sem vildu leggja land
undir fót og fara alla leið til Seyðisfjarðar að matreiða sushi?

Það er
kannski
svolítið seyðfirskt
viðhorf; að trúa
á að ekkert sé
ómögulegt.

„Nei, það var ótrúlega auðvelt.
Þeir þekktu til Íslands, enda hefur
það verið í tísku síðustu ár, og voru
spenntir fyrir hráefninu okkar. Það
var stór hluti ástæðunnar að þeir létu
slag standa: Að komast í þessa íslensku
matarkistu sem við erum svo heppin
að eiga.“
Það er ekki ofsagt að reksturinn
hafi farið vel af stað en sem fyrr segir komst staðurinn á „White Guide
Nordic“-listann en þangað komast
bara allra bestu og athyglisverðustu
staðirnir á Norðurlöndunum og nær
frægð listans reyndar langt út fyrir
Skandinavíu. „Það var auðvitað mikill
heiður að komast á þennan lista,“ segir
Davíð en flestir staðirnir sem nefndir
eru á listanum eru staðsettir í borgum
og stórum bæjum, í það minnsta mun
stærri samfélögum en Seyðisfirði þar
sem íbúar eru tæplega 700.
„Við settum markið hátt í upphafi,“
segir Davíð „en kokkarnir okkar settu
það enn hærra.“

Austur, hvers vegna hefur þetta farið
svona vel af stað?
„Ferskt hráefni er lykillinn að
þessu,“ segir hann. „Þessi íslenski
fiskur er ofboðslega gott hráefni og
til marks um það eru þessir japönsku
kokkar, sem marga fjöruna hafa sopið, að missa sig yfir því. Þeir fá fiskinn
beint úr hafinu, nánast spriklandi, og
maður sér þá senda vinum sínum, sem
starfa á veitingastöðum víðsvegar um
heiminn t.d. í New York, ljósmyndir
af honum. Nánast að monta sig af því
að vera með betra hráefni en gengur
á gerist á flottum veitingastöðum erlendis.“
Fiskinn fá þeir í næsta nágrenni frá
bátum og trillum á Seyðisfirði en svo
hafa þeir fengið fisk m.a. frá Djúpavogi, Reykjavík og víðar. „Það skiptir
ekki máli hvaðan fiskurinn kemur svo
lengi sem þetta er fyrsta flokks hráefni,“ segir Davíð og bætir við að í
sumar muni þeir bjóða upp á austfirskt
wasabi með sushi-inu en það er ómissandi meðlæti ásamt súrsuðum engifer. Það er austfirska fyrirtækið Wasabi
Iceland sem framleiðir og eru fyrstu
afurðirnar að koma á markað á þessu
ári.

Aldrei upplifað aðra
eins stemmningu

Ferskt hráefni er lykillinn

„Það skiptir engu máli hvar þú ert
með svona rekstur,“ segir hann. „Þetta

VÖNDUÐ
SMÁHÝSI

NormX framleiðir hér
innanlands vinsæl og vönduð
smáhýsi sem nýtast við
allskonar aðstæður.
Vandað fulleinangrað 14.9m2 hús
- eitt rými með baði og kaffihorni
er vinsælasta útfærslan.
Rehau gluggar og hurðir. Vandaður
panell festur með ryðfríum skrúfum.
Ath! Húsin eru framleidd í mörgum
útfærslum.
SLA
ÍSLENSK FRAMLEIÐ R
ÐU
VE
T
SK
EN
ÍSL
R
RI
FY
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snýst allt um metnað. Ef þú ert stoltur
af því sem þú ert að gera og hefur
áhuga getur þetta allt saman gengið.
Það er ekkert erfiðara að eiga stað og
vanda sig en að eiga stað og vanda sig
ekki. Það tekur jafn mikinn tíma en
tímanum er varið töluvert öðruvísi ef
þú ert metnaðarfullur.“
Það háir ykkur sumsé ekki að vera
á Seyðisfirði?
„Nei, alls ekki,“ svarar Davíð. „Það
er svo mikil orka hérna í samfélaginu.
Ég hef verið búsettur í Kaupmannahöfn og það er ekkert minni orka hér
en þar. Og það hefur aldrei neinn sagt
við okkur á Seyðisfirði að þetta sé ekki
hægt. Það er kannski svolítið seyðfirskt viðhorf; að trúa á að ekkert sé
ómögulegt.“
En hver er galdurinn við Norð

Þótt ferðamenn séu stór hluti af
kúnnahópi Norð Austur segir Davíð
það ánægjulegt hve Íslendingar séu
duglegir að koma á staðinn. „Það er
virkilega gaman hvað heimamenn,
bæði Seyðfirðingar og Austfirðingar,
eru duglegir að koma en svo líka aðrir Íslendingar. Hingað kemur fólk frá
Akureyri, Reykjavík og víðar jafnvel
eingöngu til að borða hjá okkur. Ég
hef verið lengi í „bransanum“ en hef
aldrei upplifað aðra eins stemmningu
í kringum veitingastað,“ segir Davíð
sem er spenntur fyrir sumrinu: „Við
ætlum að fara með gesti okkar enn
lengra inn í japanska eldhúsið og leyfa
þeim að kynnast því betur.“
Viðtal: austurland.is.
Sjá nánar á austurland.is

SUMARTILBOÐ
Við bjóðum 10% sumarafslátt af öllum garðhúsum
og af Sky 15 - 3 og Sky 15 44 gestahúsunum
Víkingbátar óska Útgerðarfélaginu Vigur
okkar af verðunum á heimasíðunni okkar.

til hamingju
með nýjan bát Vigur SF-80 og þakkar frábæra samvinnu
við áhöfn og eigendur meðan á smíðinni stóð
VH/16- 05

50% afsláttur
af flutningi á
GARÐHÚSUM og
GESTAHÚSUM
á allar þjónustustöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og
GARÐHÚS
sérhönnuð fyrir
íslenskar aðstæður
44 mm bjálki / Tvöföld nótun

GARÐHÚS 4,7m²

GARÐHÚS 9,9 m² án gólfs

GARÐHÚS 14,5 m²

· Allt á að seljast
· Fyrstur kemur fyrstur fær
· Ekki missa af þessu
Vel valið fyrir húsið þitt

GARÐHÚS 4,4m²

Sjá nánari upplýsingar á heimasíðu
okkar volundarhus.is
og í síma 864-2400.

Sjá fleiri
GESTAHÚS og
GARÐHÚS á tilboði
á heimasíðunni
volundarhus.is
GARÐHÚS 9,7m²

Allar vistaverur eru fyrstaflokks eins og sjá má á myndunum.

volundarhus.is · Sími 864-2400

www.volundarhus.is
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Hinn gullni
meðalvegur
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Loksins, loksins þegar hyllti undir verulegan vöxt og uppbyggingu á landsvísu
vegna atvinnugreinar sem í daglegu tali
er kölluð ferðaþjónusta, gripu stjórnvöld til aðgerða svo að sporna mætti við
að þessi vaxtarsproti
næði örugglega ekki
að skjóta rótum um
land allt. Hvað var
þá betra en að dúndra
einni góðri skattahækkunarsprengju á
greinina til að draga
úr frekari vexti og útbreiðslu hennar.
Þeir fjármálafrændur við ríkisstjórnarborðið voru hinsvegar á einu máli fyrir
kosningar að skattalækkanir á atvinnulífið væri málið, en gleymdu bara að nefna í
leiðinni hvaða atvinnugreinar væru þeim
sérstaklega þóknanlegar í þeim efnum.
Til að réttlæta aðgerðir ríkisvaldsins
gegn ferðaþjónustunni var slagorðakennd froða látinn berast um öldur ljósvakans „Gullni hringurinn er yfirbókaður og Ísland uppselt allt árið“
Engum við ríkisstjórnarborðið hugkvæmdist við þessa umræðu að gæti
verið góð hugmynd að markaðsetja allt
Ísland og gera hringveginn einfaldlega
að hinum eina sanna „Gullna hring“
Nei, frekar skyldi reynt að hefta útbreiðslu ferðamannsins með afleiðingum sem eru þegar komnar í ljós. Og
af því að Bensi „fjárglöggi“ þekkir ekki
kjördæmið sitt hér í austur þá vissi hann
ekki að uppbygging hér í þessari atvinnnugrein er 20 - 30 árum á eftir í vextinum á SV-.horninu. Fjármálaráðherranum var meira að segja sama þótt allir
hagvísar staðfestu gríðarlega misjafna
stöðu greinarinnar eftir landshlutum.
Ferðaþjónustan var hinsvegar svo
mikið fyrir að mati Bensa og Bjarna
að það varð einhvern veginn að koma
böndum á þennan helvítis vöxt. Ríkiskassinn var að springa vegna þessarar
nýju gjaldeyrisskapandi starfsemi sem
stjórnvöld höfðu engan áhuga á.
Fisk- og álþjóðin Ísland mátti auðvitað ekki búa við þá skelfilegu niðurlægingu áfram að það væru einhverjir
skáeygðir hottintottar spreðandi tíuþúsundköllum út um allt land sem fengju
allan heiðurinn að því að svo vel hefur
gengið að greiða niður skuldir ríkissjóðs.
Bensi fjárglöggi stakk því líka upp á þeirri
hugmynd að taka bara bölvaðan tíu þúsund kallinn úr umferð og málið dautt.
Það er auðvitað til of mikils mælst að
fjármálafrændur við ríkisstjórnarborðið
þekki muninn á réttu og röngu, þegar
byggðamál eru annarsvegar; hvað þá að
þeir þekki hinn „gullna meðalveg“ sem
vel að merkja gæti annars orðið nýtt og
viðeigandi heiti á hringveginum.
Ísland allt árið
Andrés Skúlason

ÁRA

1922 - 2017

Þjónusta og traust
í tæpa öld
Í tæpa öld hefur Ormsson þjónað landsmönnum á sviði heimilistækja og hafa mörg
þeirra merkja sem prýða fyrirtækið verið hjá okkur í áratugi. Þetta endurspeglar traust
viðskiptavina fyrirtækisins og fyrir það erum við þakklát.
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Í tilefni þessara tímamóta ætlar Ormsson á næstu mánuðum að bjóða góð tilboð á þeim gæðavörum
sem verslunin hefur til sölu. Sölumenn okkar eru fagmenn á sínu sviði og viðskiptavinurinn gengur
að því vísu að fá bestu upplýsingar og ráðgjöf.
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