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Stórum 
áfanga náð
Á laugardag opna Norðfjarðargöng 

og leiðin um einn hættulegasta 
fjallveg landsins sem liggur að 

þéttbýli, Oddskarðið, verður lögð af. Öll 
eigum við minningar sem tengjast hinum 

svakalegu göngum - þröngum, stuttum 
og með sinni furðulegu blindhæð – en 
vonandi eru þær fleiri góðar en slæmar. 
Það verður ósegjanlegur munur að koma 
fólki á sjúkrahús, að ekki sé talað um ef 

eitthvað er að veðri og er það stór áfangi 
að ferðalagið þangað sé ekki lengur nær 
hættulegra en það sem mögulega gæti ver-
ið að manni. Allt verður nýtt, til hamingju. 
Fögnum því og sjáumst í Neskaupstað!

SAMVINNUFÉLAG ÚTGERÐARMANNA
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rússneska byltingin, sem í ár á 
hundrað ára afmæli, var auð-
vitað í rauninni tvær byltingar 

sem kenndar eru við mánuðina sem 
þær urðu, febrúar og október. En um 
þá ótrúlegu og fáheyrðu atburðir sem 
áttu sér stað í Rússlandi árið 1917 er 
oft talað undir þessu samheiti. Rúss-
neska byltingin var sú síðasta af hin-
um stóru vestrænu byltingunum sem 
breyttu gangi sögunnar en að mati 
margra sagnfræðinga og fræðimanna 
sú langmikilvægasta. Þá er oftast bent 
á að ólíkt ensku, amerísku og frönsku 
byltingunum, var ekkert óhjákvæmi-
legt eða nauðsynlegt við Október-
byltinguna  og valdatöku Bólsévika 
– atburðarrásin árið 1917 er auðvitað 
ekkert annað en lygileg og hefði get-
að farið á ótal vegu. En undir forystu 
Lenín tók langþjáð alþýða Rússlands 
þó söguna föstum tökum á og sveigði 
inn á allt aðra og nýja braut sem hún 
hefði aldrei annars gert.

Hryllingur stalínismans óumdeild-
ur

Þessi braut endaði vissulega síðar 
meir með hryllingi stalínismans. Fyr-
ir því eru margar og flóknar ástæður 
sem enn er deilt um í dag. Hann breyt-
ir þó ekki því að Októberbyltingin 
var ótrúlegur og einstakur atburður í 
mannkynssögunni sem hefur ennþá 
marga lærdóma að geyma, sérstak-
lega fyrir daginn í dag – eitthvað sem 
gleymist eða er litið framhjá þegar 
einungis er fókusað á allt það slæma 
sem hún hafði í för með sér síðar meir. 

Margir lærdómar    
Af þeim lærdómum er sá mikil-

vægasti sá að byltingin sannaði –  í eitt 

skipti fyrir öll svo enginn 
þurfi að efast – að sagan 
er í höndum fólksins. Með 
samheldni, skipulagningu, 
þrautseigju og hugrekki 
getur það skapað hvaða 
samfélag sem það vill. Of-
urefli auðvaldsins er hægt 
að sigra. En því vill auðvald 
nútímans auðvitað að við 
gleymum. 

Söguskýring kapítal-
ismans einblínir því – fyrir 
utan Stalín og gúlagið sem 
kom síðar meir – að mestu 
leyti að persónu Leníns en 
gerir lítið úr þætti fólksins 
í byltingunni og sögulegu 
aðstæðunum. Það hentar 
best að draga upp mynd af 
einhverjum illmennum sem 
hægt er að benda á og kenna 
um allt sem miður fór. 

gjörbreytt þjóðfélag
Sannleikurinn er þó sá að í 
samanburði við hryllinginn 
sem Vesturlönd bera reglu-
lega ábyrgð á, hvort sem 
það er nýlendustefnan, fyrri 
eða seinni heimsstyrjöldin, 
Víetnamstríðið, Írakstríðið, 
o.s.frv., þá er „rauða ógn-
in“ sem Bólsévikar stóðu fyrir engan 
veginn sambærilegt. Ekki einungis er 
mannfallið ekki nærri því sambæri-
legt, ásetningurinn er einnig allt ann-
ar. Ekki aðeins voru aðgerðir Leníns 
sjálfsvörn, heldur barðist hann með 
hvað mestri ástríðu á móti einmitt 
heimsvaldastefnu kapítalismans sem 

gerir slík stríð óhjákvæmileg og eðli-
leg. Sá hryllingur sem við tengjum 
við byltinguna stafar mest megnis af 
borgarastríðinu sem fylgdi í kjölfar-
ið. Sá atburður – ein hryllilegustu og 
blóðugustu átök í sögu Evrópu – voru 
í boði Vesturlanda, en án stuðnings 
þeirra hefði aldrei verið hægt að halda 
stríðinu áfram. Takmarkið var beinlín-
is að drekkja byltingunni í blóði. Það 
bæði tókst og ekki – en byltingin lifði 
af þrátt fyrir að stríðið hefði svo mikið 
mannfall og eyðileggingu í för með sér 
að gert var út af við allan möguleika á 
sósíalísku samfélagi í kjölfarið.

    Hver er þá skýringin á því að 
Lenín og Bólsévikar eru dæmdir svo 
hart fyrir verknaði sem eru smámunir 
miðað við það sem leiðtogar Vestur-
landa bera reglulega ábyrgð á og oft er 
ekki einu sinni talið vera þess virði að 
minnast á? 

getur bylting verið ólögmæt?
Ein líkleg skýring er sú að byltingin 
er almennt talin vera ólögmæt. Lenín 
og kommúnistastjórnin er því séð frá 
byrjun sem einhvers konar glæpa-
menn, ekki í sama siðferðilega flokki 
og vestrænir stjórnmálaleiðtogar. Lík-
lega er þessi sannfæring um ólögmæti 
byltingarinnar að einhverju leyti svo 
rótgróin í hugmyndafræði vestursins 
að hún er enn að byrgja fólki sýn. 

    En það er ýmislegt við þetta 
að athuga. Bólsévikar - þrátt fyrir að 
hafa vissulega tekið völdin í Október-
byltingunni (í einhverri friðsömustu 
byltingu sögunnar, nánast engu blóði 
var úthellt) – höfðu svo sannar-
lega og óneitanlega stuðning mikils 
meirihluta fólksins. Það er eitthvað 
sem þeir gagnrýnendur sem kalla 
byltinguna frekar valdarán líta algjör-
lega framhjá: ekki aðeins beið Lenín 
fram til októbers (nóvember skv. okk-
ar tímatali) þar sem að það var fyrst 
þá sem Bólsévikar höfðu nægilegan 
stuðning fólksins að hans mati, held-
ur er það fráleitt að telja að Bólsévikar 
hefðu yfirhöfuð getað tekið völdin í 
valdaráni og stjórnað í óþökk fólksins. 
Sú stjórn hefði ekki lifað lengi, þegar 
þarna er komið við sögu er fólkið 
orðið þrautþjálfað og vant því að koma 
óvinsælum stjórnum frá. Þeir höfðu 
þá ekki aðeins stuðning verkamanna, 
heldur sérstaklega bænda sem voru jú 
4/5 af íbúafjölda Rússlands þess tíma. 
Þeir sneru til Bólsévika eftir algjöra 
vanhæfni og svikin loforð hinna ýmsu 
bráðabirgðastjórna. Stjórn Kerenskys 
og leynimakk hans var kornið sem 
fyllti mælinn. Slagorð Bólsévika – 
friður, brauð og land – var snilldarlegt 

pólitískt út-
spil sem hitti 
beint í mark 
og sameinaði 
þrjá stærstu 
og mikil-
v æ g u s t u 
hópa fólks-
ins: bændur, 
verkamenn 
og hermenn-
ina á víg-
völlum fyrri 
heimsstyrj-
aldarinnar. 

Varasöm 
sögu-
skoðun
Annað at-
riði sem 
þarf að hafa 
í huga er 
að ólíkt því 
sem gerðist 
í öðrum byltingum – eins og ensku, 
amerísku og frönsku þar sem eigna-
stéttin tók þátt í aðdragandanum og 
átökunum með lægri stéttum og sner-
ist svo gegn þeim og tryggði hags-
muni sína síðar – var borgarastéttin 
í Rússlandi svo veikgeðja og hrædd 
við alþýðuna að hún spilaði lítið sem 
ekkert hlutverk í atburðarásinni. Það 
stenst einfaldlega enga skoðun að ef 
það hefði ekki verið fyrir Bólsévika, þá 
hefði frjálslynt lýðræðisríki í vestræn-
um anda fengið að blómstra – skoðun 
sem virðist oft vera undirliggjandi 
gagnrýninni. Aðstæður í Rússlandi á 
þeim tíma buðu einfaldlega ekki upp 
á það.

    Meginástæðan fyrir þessari nei-
kvæðu ímynd er þó nokkuð augljós : 
Lenín og hans fordæmi, að hafa leitt 
fyrstu sósíalísku byltinguna til sig-
urs er skýr ógn við kapítalismann og 
auðvaldið. Ekki bara áður fyrr heldur 
enn þann dag í dag. Það vill auðvit-
að síst af öllu að fólk fari að taka sér 
Lenín – eldmóð hans gegn kúgun og 
arðráni kapítalismans, samúð með 
hinum undirokuðu og þjáðu, ástríðu 
fyrir réttlæti, og ekki síst hugrekki til 
að raungera hugsjónir sínar – til fyr-
irmyndar. Til að koma í veg fyrir það 
eru lagðar hugmyndafræðilegar línur 
sem gera það að verkum að það er 
ekki hægt að tala um hann sem fyr-
irmynd án þess að vera litinn horn-
auga – jákvæðu eiginleikar og hliðar 
hans og byltingarinnar eru einfaldlega 
ekki til umræðu. Innan þessara lína er 
einnig sú söguskýring að byltingin var 
dæmd til að enda í eymd og hryllingi 

alveg frá byrjun, í þeim tilgangi a ð 
fæla fólk frá allri hugsun um byltingu. 
Þannig er það gert að einhverjum 
augljósum sannindum að það að 
gera uppreisn gegn – og taka völdin 
af – auðvaldinu sé eitthvað sem getur 
einungis leitt til hörmunga. Það er líka 
ekki hægt að segja annað en að þessi 
hugmyndafræði barátta hefur virkað 
vel hingað til miðað við almennu hug-
myndina um byltinguna sem er mjög 
neikvæð.

Erum við búin að gleyma?   
 En það er meira en lítið sorglegt ef 

við höfum gleymt eða kjósum að líta 
framhjá því að fyrir hundrað árum 
síðan tókst alþýðunni að gera ótrúlega 
og einstaka hluti – eitthvað sem virð-
ist ómögulegt í dag einmitt þegar við 
þurfum á því að halda líklega meira 
en nokkurn tímann áður í ljósi t.d. 
loftslagsbreytinga, óhefts kapítalisma í 
djúpri krísu, ójöfnuðar sem er kominn 
í sömu hæðir og við upphaf tuttug-
ustu aldar, víðtækrar pólitískrar upp-
gjafar, bara svo eitthvað sé nefnt. En 
það þarf ávallt að hafa það í huga, að 
það var ekki einungis einnig talið vera 
ómögulegt þá, heldur voru aðstæður 
miklu erfiðari en þær sem við búum 
við. Í þeim ógöngum sem við finnum 
okkur í í dag ætti Októberbyltingin 
að vera einn af þeim brunnum sem 
vinstrið sækir innblástur í. Við lærum 
af þeim mistökum sem voru gerð og 
reynum svo aftur. 

Jóhann Helgi Heiðdal

Októberbyltingin hundrað ára 
Úr Austurlandi – 50 árum síðar
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grasrótin og 
greinar trjánna
Myndmál er mikilvægt tæki í orðræðu hversdagsins og ekki 

síður á hátíðarstundu. Vel valið orðalag getur aukið mátt 
skilaboða, kjarnað hugmynd eða aðstæður í skýru máli og 

gefið hugmynd þann slagkraft sem þarf til að hún 
nái í gegnum þann seiga flaum áreitis sem við 
erum orðin vön að umvefji okkur dag frá degi. 
Slagorð eru ein grein þeirrar orðsins listar sem 
við verðum vör við í daglegu umhverfi og ekki síst 
þegar viðburðir eins og kosningar eiga sér stað. 
Ég ætla mér ekki út í greiningu á þeim slagorð-
um sem stjórnmálaflokkarnir völdu að hjúpa sig 
með þetta haustið, því það myndi einhvern veginn 
gildishlaða almenna pælingu of mikið.  Þó mætti 
vissulega upphefja mikla umræðu um það hvort 
sú ímynd sem þessar „fjöldahreyfingar“ velja sér til að kynna gildi sín 
og hugmyndafræði eigi í raun við þann veruleika sem stjórnmálahreyf-
ingar standa fyrir. En það er önnur saga.

Spakur heldur Lýð fróman
Við Íslendingar, ef maður má segja svoleiðis, erum sprottin úr einhvers-
konar söguhyggju sem hefst á orðunum „Vér mótmælum allir“ en týnist 
í tómhyggju tæknialdar, þegar slagorðið „Ísland úr Nató“ er orðið merk-
ingarlaust stafarugl í augum kynslóðar sem tekur hlutunum bara eins 
og þeir eru og er löngu hætt að velta því fyrir sér hvort það getur haft 
áhrif á framtíð sína eða samfélag. Eða öllu heldur, það virðast öll slagorð 
orðin jafn innantóm í eyrum kynslóðar sem hefur aldrei velt því fyrir 
sér hvort að hægt sé að hafa hlutina öðruvísi. Samtíminn er orðin svo 
þykkur grautur af yfirþyrmandi skilaboðum um að ekkert dugi nema 
frægð, allt sé einskis vert ef ekki fáist læk, og þau lögmál sem stýri því 
hvernig læk megi finna séu einu gildin sem vert sé að temja sér. Að afla 
málflutningi stuðnings í tíðaranda dagsins í dag felst ekki í því að flykkja 
raunverulegum manneskjum að baki hugsjón og koma saman til að 
samtakamáttur einhvers tiltekins hreyfiafls í samfélaginu verði sýnilegur 
og hafi áhrif. Eins og raunin kannski var, viljum við halda, í rósrauðu 
mistri rómantískrar fortíðar, þegar fólk var ennþá fólk. Nei, að slá í gegn 
er bara að negla nógu marga þumla uppí loft á einhverjum netmiðlin-
um og vera viss um að eitthvað ætlað almenningsálit sveigist með í takt 
við birtingartíðni á samfélagsmiðli þann daginn. Almenningsálit sem er 
með áður óþekktum hætti orðin svo óræð hugmynd - þar sem hún er 
hvorki bundin stað, stund eða þjóðfélagshópi - að enginn stjórnmála-
flokkur getur í raun gert sér grein fyrir því hvort að „hans fólk“ sé hluti 
af þessari bylgju eða hinni. Það er ekkert handan algóritma bergmáls-
klefans sem birtist á tölvuskjánnum. Hvers vegna mætir aldrei neinn 
lengur á fundi, spyr sig Spakur. Tja, þeir hafa farið annað, segir Lýður og 
þeir halda sig fróma. En staðreyndin er að „þeir“ eru bara heima. Þeir 
fara hvergi. Jú samt á kjörstað! 

góðar fréttir, hyggur Lýður.
Og það eru nú góðu fréttirnar, svona ef maður vill hrósa fólki aðeins; 
kjörsókn var góð þrátt fyrir að umræðan hafi verið takmörkuð og að 
mestu leyti á svo almennum nótum að hræðsluáróður virkaði betur en 
nokkuð annað, ef frá er talin sú innblásna réttlætisins ræða sem fleytti 
nýju afli á þing með fordæmalausum hætti, þar sem persónulegur þokki 
konu með rödd og reynslu ræður öllu, en slagorðin engu. Eða öllu. Þau 
eru greipt í íslenska þjóðarsál og ríma við sögu okkar óafvitandi; þess 
vegna virka þau. Þau eru mótmæli og við megum ekki gleyma því í „orð-
ræðunni“ að fimmtungur þeirra 80% kosningabærra manna sem kusu 
„mótmæltu“ því fyrst og fremst sem þeim finnst þau ekki geta haft áhrif 
á. 

Kannski er þetta skýring sem einhverjum finnst illskiljanleg, en hún 
felur fyrst og síðast í sér þá fullyrðingu að stjórnmálin eru að mjög tak-
mörkuðu leyti birtingarmynd þess félagslega veruleika sem fólk lifir í. 
Þá meina ég að almenningur telur stjórnmálahreyfingar ekki lengur 
vera félagsskap þar sem grasrót fólks hefur áhrif á stóru áherslulínurnar 
heldur snýst allt um fylgi leiðtogans, að fylkja liði með einhverskonar 
ljómandi fígúru. Það er afturför til handa okkur samt, til að mynda hér á 
landsbyggðinni, því þessar hreyfingar sem hafa um þriðjung atkvæða á 
bakvið sig eru ekki til á sveitastjórnarstiginu og að því þarf að hyggja nú 
þegar næsti slagur í pólítíkinni fer í gang. Það verður fróðlegt að fylgjast 
með því hvort að þær nýju greinar sem nú taka að þroskast á þingi, ná að 
skjóta rótum í nærsamfélagi okkar hér eystra í vor og flytja næringuna 
þannig úr sverðinum að laufkórónan blómgist þegar fram líða stundir.
 Arnarldur Máni Finnsson
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Í bæjarráði Fljótsdalshéraðs á 
dögunum var lagt fram bréf þar 
sem Vegagerðin segist ekki geta 

staðfest verkefni vegna uppbyggingar 
þjóðvegar í botni Skriðdals og heils-
ársvegar um Öxi. Í bréfinu kemur fram 
að ástæðurnar séu m.a. þær að hvorki 
liggi fyrir fjárlög komandi árs, né 
endurskoðuð samgönguáætlun. Í ljósi 
þess lýsti bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs 
því að svarið væri umhugsunarefni 
þar sem ráðherra samgöngumála á 
Samgönguþingi og aðalfundi SSA á 
liðnum vikum hafi lagt fram tillögur 
þess efnis að á næsta ári yrði farið í 
uppbyggingu þjóðvegar í botni Skrið-

dals, sem og að heilsársvegur um Öxi 
væri forgangsverkefni í vegamálum á 
Austurlandi.

Í bókuninni segir: „Bæjarráð Fljóts-
dalshéraðs, ásamt fulltrúa Djúpavogs-
hrepps, átti fund með fulltrúum Vega-
gerðarinnar þriðjudaginn 24. október 
sl., þar sem meginumfjöllunarefnið 
var greinargerð stofnunarinnar vegna 
flutnings þjóðvegar 1 af Breiðdals-
heiði yfir á Suðurfjarðarveg. Að mati 
sveitarfélaganna var ekki faglega 
staðið að verki við undirbúning þessa 
máls, þar sem m.a. er vísað til þess 
að niðurstöður byggja á fjögurra ára 
gömlum umferðartölum, og áherslur 

vegna atvinnuvega s.s. landbúnaðar og 
stóriðju standast tæpast skoðun. Jafn-
framt vekur það furðu að ekki skuli 
hafa verið farið að ósk landshlutasam-
takanna, sem á sínum tíma óskuðu 
eftir mati Vegagerðarinnar varðandi 
umrætt mál, um að niðurstöður mats-
ins yrðu kynntar samgöngunefnd SSA.

Bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs lýsir 
yfir vonbrigðum með að virt ríkis-
stofnun eins og Vegagerðin skuli ekki 
vanda betur til verka þegar að unnið 
er að jafn veigamiklu verkefni og 
þarna var til umfjöllunar.“

bæjarstjórn Fjarðabyggðar hef-
ur samþykkt tillögu Breiðdals-
hrepps um að kannaðir verði 

möguleikar á sameiningu sveitarfé-
laganna tveggja. Um síðustu áramót 
bjuggu tæplega 4700 manns í Fjarða-
byggð en rúmlega 180 í Breiðdals-
hreppi.

Í skýrslu sem Rannsóknarmiðstöð 

Háskólans á Akureyri gerði er talið 
vænlegt að hreppurinn sameinist 
Fjarðabyggð enda sé hann óhagkvæm-
ur í rekstri vegna smæðar og stjórn-
sýslan brothætt.  

Nú þegar Fjarðabyggð hefur sam-
þykkt að kanna kosti sameiningar 
hefst lögformlegt ferli sem lýkur með 
íbúakosningu. Hákon Hansson, odd-

viti Breiðdalshrepps, telur að sam-
starfsnefnd muni geta tekið til starfa 
á næstu dögum. Kosning um samein-
ingu þyrfti að fara fram í síðasta lagi 
um miðjan mars til að hægt yrði að 
kjósa í sameinuðu sveitarfélagi í sveit-
arstjórnarkosningunum 26. maí. 

bókað vegna uppbyggingar 
vegar um Öxi

Sameining breiðdalshrepps 
við Fjarðabyggð í farvegi

Málþingið Í fótspor Jóns 
lærða á Úthéraði fór fram 
í Félagsheimilinu Hjalta-

lundi föstudaginn 3. nóvember og 
var vel mætt. Á málþinginu var fjall-
að um náttúru svæðisins, í öðru lagi 
menningu þess og sögu og í þriðja 
lagi uppbyggingu ferðaþjónustu og 
jafnvel annarrar atvinnustarfsemi sem 
byggist á menningu og náttúru svæð-
isins. Þar ræddu og fræddu hver ann-
an fræðimenn, íbúar, hagsmunaaðilar 
og áhugafólk en starfshópur á vegum 
Fljótsdalshéraðs og Hollvinasamtök 
Hjaltalundar stóð að málþinginu.

Erindi á málþinginu fluttu:

• Elsa Guðný Björgvinsdóttir safn-
stjóri Minjasafns Austurlands og for-
maður starfshóps, – Setning

• Hjörleifur Guttormsson náttúru-
fræðingur – Úthérað – falinn fjársjóð-
ur

• Skarphéðinn G. Þórisson nátt-
úrufræðingur – Náttúra Úthéraðs

• Þuríður Elísa Harðardóttir 
Minjavörður Austurlands – Menn-
ingarminjar á Úthéraði 

• Viðar Hreinsson bókmennta-
fræðingur – Ekkert sprettur af engu. 
Jón lærði og endurreisn þekkingar á 
Hjaltastað

• Einar G. Pétursson rannsóknar-

prófessor emeritus Árnastofnun - Tíð-
fordríf Jóns lærða

• Hildur Vésteinsdóttir teymisstjóri 
hjá Umhverfisstofnun – Tækifæri í 
friðlýsingum 

• Arna Björg Bjarnadóttir fram-
kvæmdastjóri Óbyggðaseturs og 
menningarmiðlari – Að fortíð skal 
hyggja, ef frumlegt skal byggja

• Líneik Anna Sævarsdóttir for-
maður Hollvinasamtaka Hjaltalundar 
– Fólk og hús. Hjaltalundur og Hjalta-
staður

• Vinnustofa

Vel mætt á Jón lærða í Hjaltalundi
Mynd: Hjörleifur Guttormsson



Atvinnubíladagar
í Brimborg Akureyri
8.-30. nóvember

Viltu vinna hundrað þúsund króna 
gjafabréf frá SINDRA?

Skráðu þig í vinningspott Brimborgar og þú átt möguleika á 
að vinna 100.000 kr. gjafabréf frá Sindra. 
Drögum út tvö gjafabréf 30. nóvember.

Öruggur staður til að vera á

FRÍ VETRARDEKK 

fylgja með Ford Transit sendibílum sem 

til eru á lager í nóvember

KYNNINGARTILBOÐ

ALLT AÐ 558.000 KR.

AFSLÁTTURKYNNINGARTILBOÐ

ALLT AÐ 313.000 KR.

AFSLÁTTUR

FRÍ VETRARDEKK

fylgja með í nóvember

F-350

985.000 KR.

AFSLÁTTUR
FORD F-350
Verð frá 
9.108.000 kr. án vsk. FORD TRANSIT CONNECT

Verð frá 2.056.452 kr. án vsk.

FORD TRANSIT CUSTOM
Verð frá 3.016.129 kr. án vsk.

FORD TRANSIT VAN
Verð frá 3.866.935 kr. án vsk.

FORD TRANSIT BUS
Verð frá 5.200.000 kr. án vsk.

CITROËN BERLINGO
Verð frá 1.992.000 kr. án vsk.

PEUGEOT PARTNER
Verð frá 1.990.000 kr. án vsk

PEUGEOT EXPERT
L2 millilangur verð frá 2.880.000 kr. án vsk.    L3 langur verð frá 2.990.000 kr. án vsk.

Brimborg Akureyri  |  Tryggvabraut 5  |  Sími 515 7050

Gerðu bestu kaupin 
á atvinnubílum í nóvember
Komdu í Brimborg Akureyri og kynntu þér 
fjölbreytt úrval atvinnubíla frá Ford, Citroën og Peugeot
á frábæru verði.
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RÚM • SÓFAR • HVÍLDARASTÓLAR • HEILSUKODDAR • LJÓS • HÚSGÖGN • GJAFAVÖRUR • BORÐ • SÆNGUR

FRÁBÆRT ÚRVAL AF RÚMUM, 
SÓFUM OG HVÍLDARSTÓLUM

VERIÐ VELKOMIN Í HEIMSÓKN
SUÐURLANDSBRAUT 24, 108 REYKJAVÍK
Opið alla virka daga 10 -18. Lau.11-16 

LÁTTU ÞÉR 
LÍÐA VEL

JACOB stóll frá Calia Italia
SITTING VISION

hvíldarstólar

ISABELLA hægindasófi.
Sjá nánar á lur.isRICCARDO rafstillanlegur tungusófi Gæðarúm í miklu úrvali

Svefnsófar í miklu úrvali og mörgum 
litum. Nokkrar stærðir í boði.

ERMES hægindasófi. Sjá nánar á lur.is GRACE hægindastóll

Mikil tímamót
opnun Norðfjarðarganga 11.11 2017

Það var aðeins rúmum tíu árum 
eftir að Oddskarðsgöng voru 
tekin í notkun árið 1974 að far-

ið var að viðra hugmyndir um að var-
anlegri göng á láglendi væru framtíðin 
í samgöngumálum Norðfirðinga. Ein 
af fyrstu samgöngunefndum sem fjöll-
uðu sérstaklega um jarðgangnagerð 
var komið á fót á seinni hluta níunda 
áratugarins og voru ný Norðfjarðar-
göng fljótlega efst á blaði, og gert ráð 
fyrir að innan tíu ára yrði mögulegt 
að ganga í þau mál. Þrjátíu ár er liðin 
síðan þá og Austfirðingar, sem gerðu 
heiðursmannasamkomulag við Vest-
firðinga um að fyrstu göngin yrðu 
gerð þar, síðan hér, eru loks að landa 
þeirri samgöngubót sem mörgum hef-
ur þótt mest þörf á, í áratugi. 

Forsögu þess jarðgangna-ferlis sem 
við verðum vitni að ljúki með vígsl-
unni á laugardaginn má kynna sér 
í bók Smára Geirssonar, Samstarf á 
Austurlandi; sögu fjórðungssamband-
anna, en þar er sú saga rakin hvernig 
baráttan fyrir jarðgöngum og svipt-
ingar í þeim efnum orsökuðu aðra röð 
gangnagerðar á Austurlandi en lengi 
hafði staðið til. En það breytir ekki 
því að þó þessi göng séu að verða að 
veruleika 20 árum seinna en fyrstu 
áætlanir gerðu ráð fyrir, að bæjarstjór-
inn Páll Björgvin Guðmundsson er 
afskaplega ánægður með að þessum 
merka áfanga sé náð í bæjarstjóratíð 
hans.  

Útlitið svart til að byrja með
„Það var engin gríðarleg bjartsýni á að 
þessi göng væru að fara koma þegar 
ég hóf störf hér árið 2010 og  mikil 
áhersla hjá stjórnvöldum á að Vestfirð-
ir væru svo illa staddir samgöngulega 
séð, sem var að mörgu leyti skiljanlegt. 
Það var svona tónninn sem við upp-
lifðum hér hjá Ögmundi Jónassyni, 
þáverandi samgönguráðherra, þegar 
hér var haldinn borgarfundur um 
stöðu þessara mála snemma árs 2011,“ 
segir Páll Björgvin þegar Austurland 
tók hann tali til að rifja upp það ferli 
sem átt hefur sér stað á síðustu árum.  

Hann rifjar upp að fjárlög og sam-
gönguáætlanir séu óskyld fyrirbæri og 
þó að margir sveitarstjórnarmenn hafi 
haldið á lofti góðum og gildum rökum 
fyrir þeirri samgöngubót sem göngin 
væru þá hafi það haft einna mest áhrif 
á þessum tíma að sterk grasrótar-
samtök hafi sprottið upp í Neskaup-
stað sem hafi farið að vekja athygli á 
ástandi gangnanna á Oddskarði og 
þeim hættum sem þar sköpuðust 
reglulega að vetrum. 

Vendipunkturinn umræðan 
um öryggismálin  
„Það var sterk grasrót fólks sem var 
bæði með mótmæli og viðburði sem 
vöktu athygli á  því ástandi sem gat 
skapast í Oddskarðinu og sköpuðu 
þannig mikla umræðu. En ég er sér-
lega stoltur af því að hafa síðan talað 
fyrir því að bæjarfélagið stæði síðan 
að áframhaldandi undirskriftasöfnun 
þar sem var farið í hvert einasta hús 
í Fjarðabyggð og víðar á Austurlandi, 
þar sem mörg þúsund undirskriftum 
var safnað og samgönguráðherra síð-
an afhent, að mig minnir af Stefáni 
Þorleifssyni, í maí 2012,“ segir Páll 
Björgvin. Það hafi margir í gegnum 
tíðina lagt ómetanlegt framlag til, bæði 
í pólítíkinni og víðar, en ekki síður 
Sigurður Jensson og sá grasrótarhóp-
ur sem í kringum hann var á þessum 
tíma. Það sé þó ekki hægt að segja að 
undirskriftasöfnunin ein og sér hafi 
verið vendipunkturinn, að mati Páls, 
heldur sú háværa umræða sem varð 
um öryggismálin og athyglin sem var 
dregin að þeim óhöppum sem urðu á 

þessum tíma. „Það eru auðvitað flutn-
ingar sjúklinga á fjórðungssjúkrahúsið 
sem skipta máli en einnig þetta gríðar-
lega magn afurða frá einu öflugasta 
sjávarútvegsfyrirtæki landsins  sem 
var flutt um þennan 630 m háa fjall-
veg. Fæðingardeildin og skurðdeildin 
í umdæmissjúkrahúsinu, og aðrar lyk-
ilstofnanir eins og Verkmenntaskólinn 
skipta máli, en líka sú staðreynd að við 
sameiningu sveitarfélaga voru gefin 
ákveðin vilyrði sem ekki var staðið við. 
Þess vegna vorum við í þeirri furðu-
legu stöðu að nánast í miðju sveitarfé-
laginu okkar var fjallvegur sem oft var 
tepptur eða ófær, og hamlaði þannig 
því að hægt væri að reka sveitarfélagið 
sem fjölkjarna-sveitarfélag sem treyst-
ir á að samgöngur séu alltaf greiðar,“ 
bætir Páll Björgvin við. Í þeirri bar-
áttu sem fór í hönd hafi mörgu verið 
haldið til haga í röksemdarfærslunni, 
umhverfissjónarmiðum og öðru hag-
ræði sem skipti máli fyrir rekstur fyr-
irtækja, en fyrst og síðast hafi þó ör-
yggissjónarmiðin vegið þyngst. 

Mikil tímamót, dásemdin ein
„Þessi áfangi markar vissulega  mik-
il tímamót í bæjarfélaginu okkar og 
hefur áhrif á að hér sé eitt atvinnu- 
og þjónustusvæði, þar sem íbúar búa 
við miklu betri tækifæri til að hasla 
sér völl í fjölbreyttari atvinnurekstri, 
bæði til að bjóða þjónustu og sækja 
þjónustu. Ég tala nú ekki um að það 
að sækja viðburði og halda viðburði, 
hvort sem er á sviði lista, menningar 
eða íþrótta, þá verður veruleikinn sem 
við búum við allt annar. Ég get eig-
inlega ekki sagt annað en að þetta sé 
dásemdin ein þó þetta sé kannski bara 
fyrsta skrefið í að gera Austurland að 
einu öflugu þjónustusvæði.“ Þó ekki 
sé farið nánar í þá sálma hér, þá telur 
Páll að umræðan um næstu göng á 
Austurlandi verði að fara strax af stað 
því að staðreyndin sé sú að tíminn líði 
bara svo hratt. „Við sjáum það á því að 
þessi göng eru að koma 20 árum eftir 
að þau áttu fyrst að vera á dagskrá og 
við megum alls ekki við því að þau mál 
tefjist. Það er skýrt innan SSA að við 
leggjumst öll á eitt með að það verði 
kláruð sú vinna sem fyrst, sem nefnd 
á vegum ráðherra fór í nú í haust, að 
meta það faglega og fljótt hvaða leið 
verði farin í að leysa þann samgöngu-
vanda Seyðfirðinga sem blasir við. Það 
er einhugur um það.“  

Páli Björgvin, bæjarstjóri í Fjarðabyggð.

Laugardaginn 11.nóvember verða Norðfjarðar-
göng vígð við hátíðlega athöfn. Af því tilefni verð-
ur mikið um að vera í Fjarðabyggð alla helgina og 
allir ættu að getað fundið eitthvað við sitt hæfi.

 Hátíð vegna vígslu Norðfjarðarganga
Meðal þess sem boðið verður uppá er:

Gangnahlaup Þróttar og Austra verður föstu-
daginn 10. Nóvember kl. 18:00 – nánar auglýst 
inná facebook síðum félagana og hér á vef 
Fjarðabyggðar
Fjölskyldudagskrá á Eskifirði – Íþróttaálfurinn 
mætir á svæðið og hægt verður að taka þátt í 
skemmtilegum leikjum
Formleg vígsla Norðfjarðarganga fer fram kl. 
13:30 laugardaginn 11. nóvember - Við gangna-
munna Norðfjarðarganga Eskifjarðarmeginn.
Fjölskyldutónleikar með SúEllen í Egilsbúð kl. 
17:00 laugardaginn 11. nóvember– Drengirnir í 
SúEllen flytja öll sín bestu lög ásamt einvala liði 
gestasöngvara. Í kjölfar tónleikana verður björg-
unarsveitin Gerpir svo með vegleg flugeldasýn-
ing í boði Síldarvinnslunar.
Laugardagskvöldið 11. nóvember verður svo 
dansleikur með Jónsa í Svörtum fötum og hljóm-
sveit. Sérstakir gestir á dansleiknum verða SúEllen
Auk þess verður margt í gangi í Fjarðabyggð 
þessa helgina og hægt verður að fá nánari 
upplýsingar um alla viðburði helgarinnar hér á 
vefnum og  www.visitfjardabyggd.is/vidburdir



Kraftmiklu og 
hljóðlátu ryksugurnar

Minnum á 
ryksugupokana. 20%

afsláttur

Strauborð
með fallegu 

látlausu áklæði.

Á afmælisverði á meðan birgðir endast

Verð aðeins

 7.990,-
Margar gerðir og litir. Pokar og ilmspjöld á lager.

Þrifalegu ruslaföturnar

Nýir litir

20%

Þetta merki hefur verið hjá Ormsson í 27 ár.
Það köllum við meðmæli.

Átta bolla (1ltr.) pressukanna 
frá BODUM

Verð áður: 

8.900,-

Verð aðeins

  4.990,-

25%

SOUS VIDE
Heimilistæki til 

hægeldunar
19.900,-

Spennandi leið til eldunar
Sous vide frá Unold.  Leikur einn að elda með tækinu.  Tryggir 
nákvæman kjarnhita og eldamennskan verður óviðjafnaleg. 

Tækið hefur fengið verðlaun í Þýskalandi fyrir hönnun.

VEGGOFN 
BE3002401-M STÁL
MEÐ KJÖTHITAMÆLI
vrn. HT944 185 876

35%
Verð áður 89.990,-

Verð nú 58.435,-

Veggofn - Stál með kjöthitamæli •  Fjölkerfa blástursofn með 8 aðgerðum: Blástur með 
elementi, blástur með undirhita (pizza stilling), undir og yfirhiti, undirhiti, affrysting, 

grill einfalt, grill tvöfalt, grill og blástur. •  Innanmál ofns (nýtanlegt): 74 lítrar H:35,7 
B-48, D:41,6 •  Auðveldur í þrifum •  Rafeindaklukka •  Hurð með stangarhaldi •  

Barnalæsing á hurð •  Stórt ofngler •  Þrefalt gler í ofnhurð - kaldari framhlið

Líttu við í Ormsson Fyrirtækið var stofnað 
1. desember 1922

miðvangi 13 
egilsstöðum
sími 471 2038

egilsbraut 6
neskaupsstað
sími 477 1900

Sætoppur ehf. l Lónsbraut 6 l 220 Hafnarfirði l Sími 551 7170 l www.saetoppur.is
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Þann 11. nóvember 2013 hófst 
vinna við gröft Norðfjarðar-
gangna og er það skemmtileg 

tilviljun að nákvæmlega fjórum árum 
seinna séu þau opnuð og vígð. Göngin 
eru 7566 m á lengd og tók 93 vikur að 
grafa þau, en frágangur á þeim hefur 
staðið yfir frá því um haustið 2015. 
Það þykir kannski ótrúlegt að þegar 
það tekur tæp tvö ár að grafa þá taki 
það álíka tíma að raungera hina eig-
inlegu vegaframkvæmd innaní gatinu 
sem borað hefur verið í fjallið. Kannski 
er það ekki svo langur tími ef maður 
miðar við að umræða, barátta fyrir og 
undirbúningur verkefnis eins og þessa 
hefur tekið a.m.k. þrjá áratugi.

Tímamótunum verður vitanlega 
fagnað með pomp og prakt næstkom-
andi laugardag og eru Austfirðingar 
allir hvattir til að heiðra samveruna og 
verða vitni að þessum miklu tímamót-
um í samgöngumálum Austurlands. 

Aðdragandinn hefur verið langur 
og unnist með samhentu átaki í raun, 
eins og allar stórar framkvæmdir krefj-
ast, og viðmælendur blaðsins sam-
mála um að ekki væri hægt að eigna 
einhverri einni pólítískri fylkingu eða 
einstaklingum stóru skrefin í þróun 
málsins. Aftur á móti þá er ljóst að 
hinn pólítíski farvegur málsins allt frá 
því að samþykkt var í samgöngunefnd 
þingsins fyrir þrjátíu árum síðan að 
Norðfjarðargöng væru næst á dagskrá 
hefur verið sveiflukenndur og stund-
um hafi tafir á ákvörðunum um að 
framkvæmdin ætti að komast í sjón-
mál komið til vegna pólítískra hrossa-
kaupa. Þá sögu þarf kannski ekki að 
rifja upp hér á hátíðarstundu, en þó er 
ljóst að í kjölfar hrunsins urðu veru-
leg skakkaföll í þeim áætlunum sem 
voru uppi um að hefja framkvæmdir 
árið 2009 og þeim frestað um tvö ár 
án þess að sú ákvörðun mætti mikilli 
mótstöðu. Þó er óhætt að segja að farið 
hafi að þykkna í sveitarstjórnarmönn-
um og þingmönnum kjördæmisins 
þegar ljóst var að göngin voru ekki 
inní pólítískri umræðu og þar með 
ekki á leið í útboð í bráð. Þann 23. 
mars 2011 var boðað til borgarafund-
ar til að fara yfir málið með hlutaðeig-
andi ráðamönnum og varð húsfyllir 
í Egilsbúð, og fjörugar umræður. En 
fundurinn olli flestum vonbrigðum og 
ljóst var af fyrirsögn Austurfréttar sem 
fjallaði ítarlega um fundinn að „mik-
il óvissa væri um gerð Norðfjarðar-
ganga“.

grasrótarhreyfing fer af stað
Segja má að borgarfundurinn varpi 
ljósi á þá pólítísku stöðu sem uppi 
er í málinu, hún er í hnút og þó fv. 
samgönguráðherra hafi haft skýra 
framtíðarsýn árið áður var ljóst að 
hljóðið var þungt í þáverandi sam-
gönguráðherra Ögmundi Jónassyni. 
Kristján L. Möller hafði lengi borið 
velvilja sínum til verksins á borð en 
var lentur í klemmu þegar umræð-
an um Vaðlaheiðargöng varð hávær 
og ljóst að þingmenn kjördæmisins 
þurftu að huga að baklandi sínu á 
meðal kjósenda þegar kom að for-
gangsröðun verkefna. Þá kom það 
til að þáttur hinna almennu borgara 
varð mikilvægari en áður hafði verið 
þegar Norðfirðingar fóru að láta í sér 
heyra. Í upphafi ágústmánaðar 2011 
varð til hreyfing undir slagorðinu 
„Norðfjarðargöng þola enga bið“ þar 
sem vakin var athygli á ástandi Odd-
skarðsganga, þar sem grjóthrun í þeim 
var dregið fram í dagsljósið og bent 
á aðra ágalla í öryggismálum. Þessi 
grasrótarhreyfing leiðir af sér aukna 
fjölmiðlaumræðu um málið á ný þar 
sem þeir Ögmundur og Kristján tak-
ast að einhverju leyti á og ljóst að þó 
vinstri flokkarnir sitji saman í ríkis-
stjórn þá er ekki einhugur um for-

gangsröðun í samgöngumálunum. Sá 
bolti sem rúllar í framhaldinu af stað, 
þar sem sveitarstjórnarmenn í Fjarða-
byggð koma meðal annars að málum 
ásamt forsvarsmönnum fyrirtækja í 
bæjarfélaginu, er sendur af stað af ein-
um af forsprökkum aðgerðarhópsins 
sem einbeitir sér að því að vekja máls 
á stöðu framkvæmdarinnar, Sigurði 
Jenssyni. Hann skipuleggur baráttu-
og umræðufundi á vegum hópsins 
sem þingmenn kjördæmisins mæta á 
í byrjun september og tekur þá mál-
ið nýja stefnu þar sem Steingrímur J. 
Sigfússon, þá fjármálaráðherra seg-
ist vera tilbúinn til að færa fórnir til 
að af Norðfjarðagöngum geti orðið 
sem fyrst. Það er því ljóst að umræð-
an og gagnrýni á stjórnmálamenn á 
þessum tímapunkti, þar sem Sigurð-
ur segir þá t.a.m. sýna „alltof mikla 
linkind“ vegna margsvikinna loforða 
um Norðfjarðargöng, hefur nokkur 
áhrif á framgang málsins á pólítískum 
vettvangi. Fleiri fara nú að stinga nið-
ur pennum og óttast er að aðalfundur 
SSA þá um haustið muni leysast upp 
í deilum um samgöngumál, þar sem 
það sé samtakanna að leggja áherslur 
í forgangsröðun verkefna í fjórðungn-
um. Svo varð þó ekki og einhugur um 
að aðalfundurinn leggði fram sam-

þykktir sem fólu í sér stuðning við 
Norðfjarðargöng annarsvegar og upp-
byggingu vegarins um Öxi hins vegar. 
Þar með hafði pólítíkin talað – en það 
dró þó ekkert úr þeim krafti sem kom-
inn var í grasrótarhreyfinguna „Norð-
fjarðargöng þola enga bið“.

Undirskriftasöfnun hefst
Það er mál viðmælenda blaðsins að 
hin almenna undirskriftasöfnun fyrir 
því að ráðist yrði í gerð Norðfjarða-
ganga hafi sýnt betur fram á einhug 
Austfirðinga þegar kom að forgangs-
röðun í samgöngumálum heldur en sú 
pólítíska flækja sem upp hófst þegar 
þingmenn fóru að bera það fyrir sig 
að samstöðuleysi sveitastjórnarmanna 
tefði ákvarðanatöku í málaflokknum. 
Sú mýta er lífseig að erjur um sam-
göngumál innan SSA séu haldreipi 
stjórnmálamanna þegar kemur að því 
að slá ákvörðunum um samgöngubæt-
ur á Austurlandi á frest. Hinn óháði 
aðgerðahópur sem stóð að undir-
skriftasöfnun og skrifum á þessum 
tímapunkti samanstóð m.a. af Sigurði 
Jenssyni, Guðmundi Karli Jónssyni, 
Jeff Clemmensen og Ómari Geirs-
syni auk Eyrúnar Eggertsdóttur, Elínu 
Önnu Hermannsdóttur, Elínu Sveins-
dóttur, Árna Þorsteinssyni og Önnu 

Hlíf Árnadóttur. Þess má og geta að 
þáverandi ritstjóri Austurgluggans, 
Ragnar Sigurðsson, gaf umræðunni og 
aðgerðum hópsins nokkra athygli svo 
að málefnið hélst í umræðunni og gaf 
undirskriftasöfnuninni byr. Svo mikill 
varð byrinn í raun að sveitafélagið tók 
hana upp á sína arma og hélt henni 
áfram þar til mörg þúsund undir-
skriftir höfðu safnast. Gengið var í 
hvert hús og skrifað undir yfirlýsingu 
þar sem sagði m.a.: 

„Verklegar framkvæmdir við 
Norðfjarðargöng áttu að hefjast árið 
2009, var frestað til 2011 og í drögum 
að nýrri samgönguáætlun er gert ráð 
fyrir frekari frestun, eða allt til 2015.“ 
Í áskoruninni var það tekið fram að 
íbúum sveitarfélagsins þyki þessar taf-
ir óásættanlegar fyrir íbúa og atvinnu-
líf vegna þeirra hamlandi og skaðlegu 
áhrifa sem núverandi vegur hefur á 
framþróun samfélagsins í Fjarðabyggð 
og lífsgæði íbúa á Austurlandi. Þar 
segir einnig: 

„Það er óforsvaranlegt að eitt öfl-
ugasta sveitarfélag landsins sé klofið 
í herðar niður með þeim hætti sem 
fjallgarðurinn um Oddsskarð gerir. 
Við, undirrituð, skorum hér með á rík-
isstjórn Íslands og Alþingi að gera nú 
þegar þær ráðstafanir, sem nauðsyn-

legar eru til að framkvæmdir við gerð 
Norðfjarðarganga megi hefjast svo 
fljótt sem auðið er, en eigi síðar en fyr-
ir lok þessa árs, 2012.“

Ögmundi snýst hugur í 
neskaupstað
Í desember hafði aðgerðahópurinn 
safnað 2000 undirskriftum og framið 
gjörning þar sem fyrstu skóflu-
stungurnar voru teknar að göngun-
um, en um veturinn þróuðust málin 
þannig að samfélagið allt var ákveðið 
í að fara þessa leið. Það varð þá loka-
punktur þeirra aðgerða að Ögmund-
ur Jónasson samgönguráðherra tók 
á móti undirskriftunum í maí 2012 
og átti samtöl við heimamenn. Að 
sögn forsvarsmanna aðgerðarhópsins 
töldu þau loksins málið hafa þokast 
þegar samgönguráðherrann stöðvaði 
göngutúr um Oddskarðsgöng með 
þeim skilaboðum að hann þyrfti ekki 
að sjá meira. Hann væri búinn að sjá 
nóg – hann væri sannfærður. 

Skemmst er frá því að segja að fjár-
magn til gangnagerðarinnar var tryggt 
á fjárlögum fyrir árið 2013 og hófust 
framkvæmdir þá um haustið. 

FJÖgUr Ár UppÁ dag
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Atvinna hjá 
Bókasafni Héraðsbúa
Óskað er eftir starfsmanni í 50% starf á Bókasafni Héraðsbúa sem fyrst.
Bókasafnið er á efstu hæð í Safnahúsinu, Laufskógum 1 á Egilsstöðum. Það er opið frá klukkan 14 til 19 
alla virka daga, vinnutíminn verður á því tímabili.
Helstu verkefni starfsmanns eru að annast afgreiðslu og uppröðun safnkosts, leiðbeina og veita 
safngestum aðstoð.
 
Menntunar- og hæfnikröfur:
• Stúdentspróf ákjósanlegt.
• Góð tölvukunnátta og færni í netnotkun
• Reynsla af notkun Gegnis, Landskerfi bókasafna, er kostur en ekki nauðsyn.
• Nákvæmni og samviskusemi
• Góð samskiptafærni
• Handlagni er kostur og ekki skemmir að þekkja vel til í sveitarfélaginu.

Umsóknarfrestur er til 15. nóvember 2017.
 
Umsóknir sem greina frá menntun, reynslu og fyrri störfum skulu berast til forstöðumanns Bókasafns 
Héraðsbúa, Laufskógum 1. Einnig má senda umsóknir og fyrirspurnir á netfangið johannah@egilsstadir.is.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknareyðublöð má finna á heimasíðu Fljótsdalshéraðs: www.fljotsdalsherad.is.

FJÖgUr Ár UppÁ dag
Ómar Geirsson er hvass penni og gaf lítið fyrir loðin svör og loforð 

sem ekki þoldu dagsljósið eða áttu að bíða betri tíma í umræðun-
um um tafir á göngunum. Samgönguáætlun sú sem Kristján L. 

Möller hafði beitt sér fyrir var á endanum sniðgengin og Vaðlaheiðargöng 
tekin út fyrir og fjármögnuð með öðrum hætti en upphaflega átti að vera, 
með stuðningi þingmanna NorðAusturkjördæmis. Það sárnaði mörgum 
því rök vegagerðarinnar 
voru öllum skýr. Á fés-
bókarsíðu Norðfjarðar-
göng þola enga bið varð 
því umræðan heit þegar 
leit út fyrir að enn yrði 
framkvæmdinni frestað. 

Í andsvari við 
ábendingar Kristins 
nokkurs segir Ómar: 
„Við aðra umræðu um 
þessa ríkisfjármögnun 
Vaðlaheiðarganga kom 
meðal annars fram að 
Vegagerðin telur það 
ekki skynsamlegt að 
ráðist sé í tvenn jarð-
göng samtímis. Eins var bent á að óeðlilegt væri að næstu jarðgöng á eftir 
Vaðlaheiðargöngum kæmu úr sama kjördæmi. Það má vel vera að máttur 
Kristjáns Möllers sé meiri en trú þín Kristinn og hann geti knúið í gegn 
önnur göng á sama tíma í sama kjördæmi. Má vera en staðreyndin er 
sú að á sama tíma og hann lofaði Norðfjarðargöngum á samgönguáætl-
un, þá vann hann að sniðgöngun þeirrar sömu samgönguáætlunar með 
því að taka Vaðlaheiðargöng út úr áætluninni og tryggja henni sérstaka 
fjármögnun ríkisvaldsins. Það gerði hann og það tókst honum. Ég er það 
góður í stafsetningu að ég veit að Norðfjarðargöng eru ekki stafsett svona: 
VAÐLAHEIÐARGÖNG. Og ég læt ekki sama manninn ljúga í mig tvisvar.“

Síðar – við brýningu aðgerðarhópsins segir Ómar:
„En við í Áhugahópnum erum ekki að setja 8,9 milljarða í Vaðlaheiðar-

göng, en það er ríkisstjórnin að gera með stuðningi allra þingmanna Norð-
Austurkjördæmis. Í þeirri gjörð kristallast raunverulegur vilji þingmanna 
okkar og raunverulegur vilji ríkisstjórnarinnar um hvað jarðgöng eru efst á 
forgangslista hennar. Og faglegu rökin eru fjöldi kjósenda, ekki mikilvægi 
og nauðsyn viðkomandi jarðganga. 

Það er athyglisvert að opinberlega hafa hvorki sveitarstjórnarmenn 
okkar eða sjálf sveitarstjórnin sagt orð gegn þeirri stjórnsýsluspillingu sem 
Vaðlaheiðargöngin eru. Þó er ljóst að sú spilling þolir ekki opinbera um-
ræðu. Það er grafalvarlegt mál að taka gæluverkefni atkvæðakaupa fram 
yfir framkvæmd sem varðar líf eða limi fólks. Munum orð Páls Björgvins 
bæjarstjóra, sem sveitarstjórn Fjarðabyggðar hlýtur að vera sammála því 
ekki hefur hún sett ofaní hann opinberlega, að „það er ekki spurning um 
hvort, heldur hvenær alvarlegt slys verður á veginum um Oddskarð". Þess 
vegna spyr maður sig, af hverju er ekkert sagt, af hverju er ekkert gert til að 
mótmæla spillingunni?

Vonandi er ekki svarið hundstryggð við þingmenn kjördæmisins sem 
standa ofar í goggunarröð flokkanna. 

Hugmyndin um bættar sam-
göngur á Austurlandi hef-
ur skiljanlega lengi byggt 

á því að jarðgöng verði gerð á milli 
stærstu þéttbýlisstaða á Mið – Aust-
urlandi, þ.e.a.s. Egilsstaða, Seyðis-
fjarðar, Neskaupsstaðar, Eskifjarðar 
og Reyðarfjarðar, með tengingu við 
Mjóafjörð. Er það mál fylgjenda þess 
að T-göng verði staðsett þar að þá 
fyrst séu þessi byggðalög tengd saman 
og svo verði hægt að tala um atvinnu 
og kjarnasvæði þar sem  nú búa u.þ.b. 
7000-10.000 íbúar. Vegalengdin milli 
jaðarsvæða eins og  Seyðisfjarðar og 
Neskaupsstaðar miðað við að göng 
frá Norðfirði með muna í Fannar-
dal gegnum Mjóafjörð yrðu 26 km. 
Í dag er þessi vegalengd u.þ.b. 100 
km. Þá myndi og leiðin frá Eskifirði 
til Seyðisfjarðar verða um 22 km. en 
í dag er þessi vegalengd rúmlega 70 
km. Ráðherra samgöngu- og sveit-
arstjórnarmála, Jón Gunnarsson fór 
um Austurland á dögunum og ræddi 
við sveitastjórnir um það sem er efst 
á baugi í málaflokkunum og komu 
samgöngumál skiljanlega  þar einna 
mest til umræðu. Mikið var rætt um 

forgangsröðun framkvæmda og hefur 
komið fram í máli ráðherra að hann 
hefur átt viðræður bæði við ráðherra 
og alþingismenn um leiðir til að leggja 
áfram aukið fé til samgöngufram-
kvæmda enda mörg umfangsmikil 
og brýn verkefni framundan. Leggur 
ráðherra áherslu á að sveitarstjórnar-
menn á Austurlandi líti á svæðið sem 
eina heild og hafi í huga að samgöngu-
bætur í einu byggðarlagi komi mann-
lífi og atvinnulífi í öllum fjórðungnum 
til góða.

Næstu jarðgöng á Austurlandi 
voru mikið rædd en Austfirðingar 
leggja áherslu á að næstu jarðganga-
framkvæmdir verði í fjórðungnum 
í kjölfarið á Dýrafjarðargöngum. Er 
annars vegar horft til gerðar jarðganga 
milli Fljótsdalshéraðs og Seyðisfjarðar 
en við það myndi leggjast af erfiður 
fjallvegur um Fjarðarheiði sem fer 
uppí 600 m hæð. Hins vegar er horft til 
T-gangnanna, jarðganga milli Seyðis-
fjarðar og Mjóafjarðar og Mjóafjarðar 
og Norðfjarðar sem feli einnig í sér 
tengingu milli Mjóafjarðar og Fagra-
dals.

komast T-göng aftur í umræðuna?

Hvass penni

Tilvistarstefnan er ákveðin 
hugmyndafræði innan heim-
spekinnar sem á rætur sínar 

að rekja til Sören Kierkegaards og 
Friedrichs Nietzsche. Margir heim-
spekingar hafa verið nefndir tilvist-
arspekingar en flestir hafa jafnframt 
hafnað þeim stimpli. Sá heimspeking-
ur sem er hvað frægastur fyrir að hafa 
tileinkað sér nafnbótina „existentia-
listi“ og gert tilvistarstefnuna þekkta 
er frakkinn Jean-Paul Sartre. 

Tilvistarstefnan einblínir á mann-
eskjuna og hvað það þýðir að vera 
manneskja. Það er því ekki tilvistin 
sjálf sem er umfjöllunarefni heldur 
tilvist mannsins, hvernig við upplifum 
heiminn í kringum okkur og hvaða 
merkingu við veitum umhverfinu. 

Öllum var okkur varpað óum-
beðnum inn í þennan heim, við 
stöndum allt í einu á leiksviði lífsins 
án handrits og á þessu sviði stöndum 
við alveg fram til dauðadags. Og að 
öllum líkindum verður ekkert lófa-
klapp þegar við yfirgefum sviðið, ekk-
ert frekar en þegar við gengum inn á 
það, það er einungis þessi drungalega 
þögn sem fyllir hvert tómarúm í leik-
hússalnum. Enda veitir heimurinn 
okkur engin fyrirframgefin svör. 

Jean-Paul Sartre sagði að tilvistin 
væri upprunalegri en eðlið. Það mætti 
segja að það séu þau orð sem skil-
greina tilvistarstefnuna einna helst. 
Samkvæmt Sartre hefur maðurinn 
ekkert fyrirframgefið eðli, það er 

engin sérstök uppskrift að lífi manns-
ins Maðurinn er skapaður án mark-
miðs - öfugt við t.d. hníf, en markmið 
hnífsins er að skera og þess vegna er 
hann búinn til. Lífið er manninum 
stöðugt verkefni og þetta verkefni 
getur orðið ansi snúið. Hann þarf sí-
fellt að vera að skapa sjálfan sig með 
ákvörðunum sínum.  Jean-Paul Sar-
tre sagði einnig að maðurinn væri 
dæmdur til frelsis. Mannverur hafa 
frelsi til að taka ákvarðanir og þurfa að 
bera ábyrgð á þeim ákvörðunum. Við 
erum meðvituð um fortíð okkar, nú-
tíð og framtíð. Fortíðin vill oft setjast 
á axlirnar og vera okkur byrgði, henni 
getur t.d. fylgt sektarkennd, nostal-
gía, samviskubit eða eftirsjá. Nútíðin 
einkennist af sífelldum ákvörðunum 
sem hafa áhrif bæði á fortíð okkar og 
framtíð, sem er óendanlegur brunnur 
mismunandi möguleika sem við verð-
um að velja úr. Hvort á ég að fá mér 
pasta eða lasagna í kvöldmat? Hvort 
á ég að verða kennari eða rithöfund-
ur? Maðurinn er sífellt að velja. Þetta 
stöðuga val er okkur oft erfitt. Meðvit-
und um frelsið getur vakið angist og 
örvæntingu og við viljum oft bægja 
frá þessum erfiðu tilfinningum.

Með ákvörðunum gefum við í skyn 
hvernig við teljum eftirsóknarvert að 
lifa. Þeir sem axla ekki ábyrgðina sem 
fylgir því að vera frjáls vitundarvera 
gerast sekir um óheilindi skv. Sartre. 
Flótti frá angist frelsisins getur falið 
í sér blekkingarleik. Einstaklingur 

reynir þá að komast undan því að 
bera ábyrgð með því að benda á að-
stæður sínar, hver hefur ekki heyrt 
frasa eins og „ég er bara svona gerður“ 
eða „það var ekkert annað í stöðunni.“ 
Það flokkast undir óheilindi. Við höf-
um alltaf val og berum alltaf ábyrgð á 
valinu. Aðstæður mannsins skilgreina 
hann ekki skv. Sartre. Maðurinn verð-
ur að samþykkja frelsið sitt og takast 
á við það. Við komumst aldrei undan 
því að velja okkur sjálf. Við eigum 
okkur enga afsökun.

Við getum gefið lífi okkar merk-
ingu upp á eigin spýtur. Nietzsche 
sagði að sá sem hefði eitthvað þess 
vegna að lifa fyrir myndi afbera allt 
hvernig. Sartre hvetur manninn til 
að játast frelsi sínu, taka ábyrgð og 
skapa eigið líf á sjálfstæðan hátt. Við 
verðum að velja og hafna. Nútíðin 
er vígvöllurinn þar sem framtíðin er 
ákveðin. Hún er undir okkur komin.

Það er frægt atriði úr kvik-
myndinni Singin‘ in the Rain þar sem 
aðalsögupersóna myndarinnar er úti 
við þegar það byrjar að steypast niður 
hellidemba. Og í stað þess að drífa sig 
inn áður en hann verður gegnvotur 
ákveður hann að njóta rigningarinn-
ar, hann byrjar að syngja og dansa og 
hefur sig yfir aðstæður sínar sem flest-
ir myndu kvarta yfir. Það er einmitt 
málið, að reyna að syngja og dansa 
þrátt fyrir að það rigni af og til. 

 Jóhann Valur Klausen

að bera ábyrgð á eigin lífi
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Gólfefni með sömu eiginleika
og hefðbundin korkgólf, nema 
núna vatnsþolið og ekkert 
mál að leggja niður.

Nýtt 
hjá

6 flísamunstur

17 viðarmunstur

Opnunartími 
9:00 - 17:00

Gólfefni með sömu eiginleika
og hefðbundin korkgólf, nema 
núna vatnsþolið og ekkert 
mál að leggja niður.

Nýtt 
hjá

6 flísamunstur

17 viðarmunstur

Opnunartími 
9:00 - 17:00

Gólfefni með sömu eiginleika
og hefðbundin korkgólf, nema 
núna vatnsþolið og ekkert 
mál að leggja niður.

Nýtt 
hjá

6 flísamunstur

17 viðarmunstur

Opnunartími 
9:00 - 17:00

Gólfefni með sömu eiginleika
og hefðbundin korkgólf, nema 
núna vatnsþolið og ekkert 
mál að leggja niður.

Nýtt 
hjá

6 flísamunstur

17 viðarmunstur

Opnunartími 
9:00 - 17:00

Gólfefni með sömu eiginleika 
og hefðbundin korkgólf, nema 
núna vatnsþolið og ekkert mál 
að leggja niður.

17 viðarmynstur 6 flísamynstur

Heimildamyndin Háski 
– Fjöllin rumska, eft-
ir þá feðga Þórar-
inn Hávarðsson 
og Eirík Hafdal 
verður frumsýnd 
nk. sunnudag í 
Egilsbúð. Þórarinn 
segir tildrög hennar 
vera þau hve sterk við-
brögð fyrri mynd þeirra, 
Háski í Vöðlavík (2014) en 
sú mynd byggði á efni Þórarins eins 
og þessi gerir einnig. Þórarinn var 
myndatökumaður á fréttastofu Rík-
issjónvarpsins um margra ára skeið 
og á því sjálfur mikið af gömlu efni. 
Fjöllin rumska er þó að hans mati 
mun viðameira verkefni en fyrri 
myndin, og teygir sig mun víðar í 
efnistökum. Frásagnir fólksins hafi 
kallað á stærra samhengi.

Þriggja til fjögurra þátta 
sería á næsta ári
„Við fundum það fljótlega eftir að 
við lögðum af stað að þörfin fyrir að 
ræða þetta var gríðarleg og nauðsyn 
að gera atburðina upp með einhverj-
um hætti,“ segir Þórarinn.  

„Niðurstaðan varð því sú að við 
ákváðum að kafa dýpra og lengra 
aftur í tímann, við segjum söguna 
frá því að þéttbýlið í Nesi verður 
ráðandi við flóann og hvernig þar 
byggist upp sterkt fyrirtæki og sam-

félag. Við erum með nýtt 
myndefni frá Neskaupstað 

allt aftur til ársins 1966 
og margt af því hefur 
ekki komið fyrir al-
menningssjónir áður. 
Þannig að myndin í 
heild ber þess merki 

að stóra sagan, frá upp-
byggingu samfélags til 

uppbyggingar snjóflóða-
varnargarða, er sögð.” 
Þessu efni verður skipt upp í þrjá, 

jafnvel fjóra þætti að sögn Þórarins, 
sem Sjónvarpið hefur samið um kaup 
á, en upphaflegt klipp myndarinnar 
var yfir fimm tímar. Í dag er myndin 
rétt rúmir tveir tímar og mikið af 
efni sem mun því fyrst og fremst 
fylgja sem aukaefni á DVD-útgáfu 
myndrinnar eða bætast inn í þættina. 

Mikil spenna fyrir frumsýn-
ingunni
„Við erum auðvitað ótrúlega þakk-
látir fyrir þær viðtökur sem við feng-
um þegar við lögðum af stað, því það 
eru ótrúlega margir sem hafa komið 
að þessu með gleði og þökk, þrátt 
fyrir að vera rifja upp erfiðar tilfinn-
ingar. Það er fjöldi viðmælenda sem 
kom að þessu, nærri 40 manns og 
gríðarleg heimildaöflun að auki, sem 
verður bara svo fróðlegt að fá að deila 
með samfélaginu sem myndin fjallar 
um,“ segir Þórarinn. 

Háski – Fjöllin rumska verður 
sýnd kl. 17:00 sunnudaginn 12.nóv-

ember fyrir boðsgesti en almenn 
sýning verður kl. 20:00 í Egilsbúð. 

Miðaverð er 2000 kr. 
Mánudaginn 13. nóv. verður hún 

sýnd í nýja bíóinu í Valhöll á Eskifirði, 
kl. 17:00 

Fjöllin rumska í neskaupstað
Frumsýning um helgina

ekki verður lengur vísað til Eg-
ilsstaða eða Hafnar um Öxi og 
Breiðdalsheiði á veturna í kjöl-

far breytingar á skilgreiningu Þjóð-
vegar 1. Það kostar 8-12 milljónir að 
breyta áður skilgreindum vegi þannig 
að hann liggi um Fjarðaleið um Aust-
urland. Vegaskiltum verður breytt í 
þessari viku samkvæmt heimildum 
RÚV en framvegis verður ferðalöng-
um á leið til Egilsstaða ekki vísað yfir 
Breiðdalsheiði og Öxi á veturna, held-
ur bara á sumrin eða þegar þær eru 
færar.

Í ágústmánuði ákvað Jón Gunnars-
son samgönguráðherra að fara að 
ráðum Vegagerðarinnar og skilgreina 
fjarðaleið um Austfirði sem Þjóðveg 
1 í staðinn fyrir Breiðdalsheiði sem 
ekki er mokuð á veturna og verð-
ur því ófær. Áætlaður kostnaður við 
breytingar á skiltum er 8-12 milljón-
ir að sögn Vegagerðarinnar en breyta 
þarf vegnúmerum þannig að Breið-
dalsheiði verður ekki lengur númer 
eitt heldur 95, og Suðurfjarðavegur 
sem er nú númer 96, og Fagridalur 
númer 92 fá hringvegsmerkinguna 
1. Þar sem aðeins þarf að breyta veg-
númeri verður límt á núverandi skilti 
en þar sem einnig þarf að breyta texta 
verður skiltaplatan endurnýjuð. Skilti 
sem vísa á styttri leiðir um Breiðdals-
heiði og Öxi verða sett upp að vori og 
tekin niður að hausti, og ber Vega-
gerðin ábyrgð á þeim verkþætti í takt 
við veðurfar og færð. Einnig þarf að 
breyta upplýsinga- og kortaskiltum á 
áningarstöðum og koma breytingum 
inn í stafræn kort í leiðsögutækjum og 
ljóst sé að það muni taka talsverðan 
tíma. 

breytingar á 
skiltum uppá 
tug milljóna

magnus
Typewritten Text



i-t.isOpið virka daga frá 9 til 18
laugardaga 11 til 15
Ármúla 31 - Sími 588 7332

Gæði og gott verð!

Line innréttingar
Postulínshandlaugarborð.
Breidd  60, 70, 80, 90, 100 og 120 cm.

Dýpt 36, 39 og 46 cm.

Ljósaspeglar
og

speglaskápar

Sturtuveggir
Hert öryggisgler 8 og 10 mm.

Breidd  70 til 120 cm.

Sturtuhorn með botni
6mm. öryggisgler

80x80 og 90x90 cm.
verð frá 35.100

Djúpar skúffur
mikið geymslurými

Allt fyrir baðið!
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volundarhus.is · Sími 864-2400

GARÐHÚS 14,5 m² 

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

 HAUSTILBOÐ 
10% haustafsláttur af öllum

GARÐHÚSUM 
og Sky15-3 og Sky15-44 gestahúsum af verðunum á heimasíðunni okkar 

www.volundarhus.is

VH
/1
7-
01

GARÐHÚS 4,7m²

44 mm bjálki / Tvöföld nótun

GARÐHÚS 4,4m²

GARÐHÚS 9,9 m² án gólfs

GARÐHÚS 9,7m²

50% afsláttur 
af flutningi á 

GARÐHÚSUM og 
GESTAHÚSUM 

á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Sjá fleiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is

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

að heiman og heim er ár-
legur Hausthittingu SAM 
- félagsins, félags skapandi 

fólks á Austurlandi.Í Sláturhúsinu 
á Egilsstöðum verða sýnd lokaver-
kefni listaháskólanema, sprotar og 
frumkvöðlar kynna sig og fólki gef-
ið tækifæri til að hittast og sprauta 
skapandi orku út í andrúmsloftið, 
tengjast & deila draumum og hug-
myndum, eins og segir í kynningu.  

dagskrá:
n 19.00 Húsið opnar - kvöldhressing
n 19.15 Kynning SAM félgsins á :

Nýrri vefverslun fyrir MAKERS @ AUST-
URLAND* 
MAKERS manifesto
www.make.is
Stutt almenn kynning á félaginu og 
tilgangi þess.
n 20.00 BÍÓ - lokaverkefni Guðnýjar R. 
Þórhallsdóttur í kvikmyndagerð 
Tvær stuttmyndir C vítamín & dagurinn 
sem baunirnar kláruðust..
Popp og kók í boði  
n 20.30 - 22.00
HAUSTHITTINGUR 2017
Lokaverkefni & sprotakynningar á efri 
hæðinni
Stefnumót skapandi fólks á Austurlandi.
Veitingar og ljúf tónlist

Lokaverkefni Heiðísar Höllu 
Bjarnadóttur í grafískri hönnun frá 
Myndlistarskólanum á Akureyri
Lokaverkefni Dagrúnar D. Valgarðs-
dóttur í húsgagnasmíði hjá Tæknihá-
skólanum.
Krossdal Gunstock - sprotakynning
S. Júnía - Sprotakynning Margmiðlun-
arhönnun 

MINGL ER MÁLIÐ - tölum saman 
- orð eru til alls fyrst , tengslamyndun 
& góðar hugmyndir fá vængi.

Mingl 
er málið



AB VARAHLUTIR – UMBOÐ EGILSSTÖÐUM

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

2018 árgerðir Hobby 
húsbílar og hjólhýsi

Mitsubishi Outlander PHEV  
2.0 Plug-In Hybrit 4x4 
- Basis, 16” álfelgur, sjálfsk, dráttarkúla og fleira. 
Verð: 3.790.000 kr.

-Intense plús, sjálfsk, dráttarkúla, 360gráðu myndavél, 
18” álfelgur, 50/50 leður og fleira. Verð: 4.330.000 kr.

- Instyle, 18” álfelgur, dráttarkúla, 360 gráðu myndavél, 
Leður sæti, gler topplúa og fleira. Verð: 4.880.000 kr.

Nú er góður tími til að panta með 
þeim aukabúnaði sem þið óskið
Nýjir Húsbílar 2018 árgerð frá kr. 7,9 milljónum með vsk.
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Undanfarin ár hefur Okkar 
eigin-smiðjuverkstæðið stað-
ið fyrir vinnuhelgum í leik-

ritun, útvarpsgerð og skrifum á Hér-
aði en færir sig nú um set á Norðfjörð. 
Útgangspunktur smiðjunnar er nokk-
uð opinn, þó áherslan sé enn á ritun 
texta og leiðir til að flytja hann á sviði 
eða öðru formi að sögn forsvarsfólks 
smiðjanna. 

Fjölbreyttari nálgun þróar 
smiðjurnar 

Hópur listamanna sem vinnur á 
jaðri textaleikhúss kemur að smiðjun-
um á Norðfirði en 

„Hér er enginn“ er magnaður hóp-
ur listamanna úr tilraunakenndari átt 
leikhússins og samanstendur af þeim 
Ingibjörgu Magnadóttir og Sigtryggi 
Berg, myndlistarmenn sem vinna á 
jaðri leikhússins og myndlistarinnar, 
rithöfundinum Soffíu Bjarnadóttur 
og leikstjóranum Rúnari Guðbrands-
syni. „Rúnar hefur unnið með okkur 
í gegnum flestar smiðjurnar hingað 
til sem hafa verið fókuseraðar á sviðs-
verk, og ekki betri mann hægt að fá í 
svona vinnu,“ segir í kynningu. 

Fullorðinssýning Leikfélags-
ins í desember og áframhald á 
næsta ári
Leikfélag Norðfjarðar verður með 
skemmtikvöld, fullorðinssýningar í 
desember þar sem eru flutt stutt leik-
verk og er gert ráð fyrir því að Okkar 
eigin Nobb nái tveim vinnuhelgum 
fyrir skiladag á verkum í þá dagskrá. 
„Það er því tilvalið ef fólk hefur geng-
ið með hugmynd að stuttu skörpu 
verki, eða vill láta reyna á það hvort 
slíkt fæðist í svona smiðju, að skella 

sér bara með okkur í þetta 
ferðalag á helginni,“ segir 
einnig í kynningu. Leikfé-
lag Verkmenntaskóla Aust-
urlands nýtir smiðjurnar 
einnig fyrir Listaakadem-
íu sína og vinnur að verki 
til uppsetningar í vor, 
auk þess sem þátttakend-
ur í Okkar eigin Nobb fá 
innsýn í vinnuferli „Hér 
er enginn“-hópsins sem 
vinnur að verki sem stend-
ur til að setja upp í Reykja-
vík í vor.  

Okkar eigin Nobb- 
verkefnið mun svo halda 
áfram í febrúar á næsta 
ári, til stuðnings þeim sem 
hafa lagt af stað í stærri 
verkefni og vilja eftirfylgd 
með þeim, hvort sem um 
leikrit eða tilraunakenndari skrif er að 
ræða. Verkefnið er unnið með stuðn-
ingi Uppbyggingarsjóðs Austurlands 
og í samstarfi við menningarmið-
stöðvar á svæðinu. Unnið verður í 
Þórsmörk, Þiljuvöllum 11 í Neskaup-
stað en nánari upplýsingar gefur Arn-
aldur í s. 8228318

Höfundasmiðja á vegum Okk-
ar eigin og Hér er enginn, fer fram 
laugardaginn 11. nóv frá 14:30-18:30 
og sunnudag frá 10:30-15:00. Skrán-
ing fer fram á okkareigin@gmail.com. 

Aldurstakmark er 18 ára - en 
unnið verður með kveikjur, bæði að 
styttri og lengri verkum. Námskeiðið/
helgin - er skipulögð með þeim hætti 
að henni verði fylgt eftir með annarri 
helgi seinna í nóvember. 2500 kr. stað-
festingargjald fyrir þátttöku á helginni 

greiðist við skráningu en heildar-
verðið 27.500 kr. miðast við þátttöku 
í höfundasmiðjunni í heild. 

Soffía Bjarnadóttir, rithöfundur og 

skáld, fædd í Reykjavík12. maí 
árið 1975. Fyrsta skáldsaga henn-
ar Segulskekkja kom út haustið 
2014 og í franskri þýðingu árið 
2016. Soffía er með MA próf í 
alm. bókmenntafræði frá H.Í. og 
einnig MA próf í ritlist. Jafnframt 
hefur hún lagt stund á leikhús-
fræði við Kaupmanna- hafnarhá-
skóla. Síðastliðin ár hefur Soffía 
starfað við ritstörf, ritstýrt sem og 
tekið að sér ýmis konar kennslu í 
sköpun og ritlist. Eftir Soffíu hafa 
einnig komið út tvær ljóðabækur: 
Beinhvít skurn árið 2015 og Ég er 
hér árið 2017. 

Rúnar Guðbrandsson, nam 
upphaflega leiklist í Danmörku og 
starfaði þar sem leikari um árabil, 
með ýmsum leikhópum, t.d. Kröku, 
Second Storey Dance Theatre, Billed-
stofteatret, ofl. Frekari þjálfun hlaut 
hann m.a. hjá Odin leikhúsinu í Hol-
sterbro, hjá leikhópi Jerzy Grotowskis 
í Wroclaw í Póllandi, Dario Fo á Ítalíu, 
Jury Alschitz í Kaupmannahöfn og 
víðar, og Anatoly Vasiliev í Moskvu. 
Hann hefur einnig stundað þjálfun í 
Suzuki- og Viewpoints tækni hjá J. Ed 
Arisona og Emely Laureen hjá S.I.T.I 
Company, New York.

Rúnar lauk MA og MPhil gráðum 
í leiklistarfræðum og leikstjórn frá 
De Montfort háskólanum í Leicester 
á Englandi og hefur lokið fyrri hluta 
doktorsnáms í fræðunum.

Hann hefur leikstýrt fjölda leiksýn-
inga hérlendis og erlendis og fengist 
við leiklistarkennslu og þjálfun leikara 
víða í Evrópu. Rúnar var fyrsti pró-
fessor í leiktúlkun við Listaháskóla Ís-
lands. Hann hefur rekið leiksmiðjuna, 
Lab Loka síðan 1992, stjórnað þjálfun 
hópsins og stýrt flestum verkefnum 
hans hérlendis og erlendis.

Ingibjörg Magnadóttir útskrifaðist 
með BA gráðu frá Listaháskóla Íslands 
árið 2000 og nam síðar við leikhús-
skólann Akademi for scenekunst í 
Fredriksstad í Noregi árið 2002. Vorið 
2015 útskrifaðist hún með MA gráðu 
úr ritlist við Háskóla Íslands. Þar ein-
beitti hún sér aðallega að ljóðagerð 

og leikritahandritun. Ingibjörg vinn-
ur einna helst með gjörningaformið í 
list sinni og hefur þróað leikhústengd 
verk, sem sameina svið gjörningsins, 
hefðbundins og tilraunakennds leik-
húss. Hún skrifar sjálf handrit verka 
sinna, ýmist ein eða í samstarfi við 
aðra, og leggur áherslu á að verkið 
sé heildarverk, þar sem sviðsmynd, 
búningar, texti, hreyfingar, hljóð eiga 
jafnan þátt í að skapa verkið. Ingibjörg 
fékk Grímutilnefningu fyrir besta út-
varpsleikrit ársins 2015, Rökrásin.

Sigtryggur Berg Sigmarsson 
(f. 1977) stundaði myndlistarnám 
í Hannover hjá prófessor Ulrich 
Eller og lauk meistaragráðu frá 
Fachhochschule Hannover Bild-
ende Kunst árið 2003. Áður hafði 
hann stundað nám við Konunglega 
konservatoríið í Haag á árunum 1997 
- 1998. Sigtryggur hefur sýnt verk sín 
víða og er jafnframt ötull gjörninga-
maður og sem slíkur treður hann 
gjarnan upp í hlutverki hins skjálfandi 
taugatrekkta listamanns sem virðist 
berjast við að hemja sköpunargleði 
sína og finna henni einhvern mót-
aðan farveg. Með myndlistarsköpun 
fæst Sigtryggur jöfnum höndum við 
gerð tónlistar og þá helst með hljóm-
sveitinni Stilluppsteypu sem er kunn 
fyrir framsækni í hljóðheimi sínum 
sem rambar á mörkum óhljóða og 
tónlistar.

EXPLORE WITHOUT LIMITS

®

ARCTIC TRUCKS ÍSLAND EHF.
KLETTHÁLSI 3
110 REYKJAVÍK

SÍMI: 540 4900
NETFANG:  info@arctictrucks.is
www.arctictrucks.is

DEKKJAÞJÓNUSTA
TÍMABÓKANIR  

Í SÍMA 540 4900

JEPPADEKK
fyrir íslenskar aðstæður

VÖNDUÐ OG HLJÓÐLÁT 
DEKK UNDIR FLESTAR GERÐIR 

JEPPA OG JEPPLINGA.  

Okkar eigin á 
norðfirði í fyrsta sinn
höfundasmiðjur opnar öllum 

Rúnar Guðbrandsson

Ingibjörg Magnadóttir 

Soffía Bjarnadóttir

Sigtryggur Berg 
Sigmarsson 



Austurveri   •  Flatahrauni  •  Glæsibæ  •  Húsgagnahöllin  •  Mjódd  •  Smáratorgi  •  Suðurveri

Bakarí og kaffihús Bakarameistarans
taka vel á móti þér

Nýbakað brauð, kökur og smurt brauð allan daginn – alla daga.



9. nóvember 2017
17. tölublað, 6. árgangur 

Tryggir  
öruggan bakstur

R  O  Y  A  L    R  O  Y  A  L   

Gjöf heiðar-
leikans 
Árið 2012 spilaði ég á tónleikum 
sem höfðu mikil áhrif á mig. Það var 
samt ekki það að spila á tónleikunum 
heldur að lesa gagnrýnina um þá sem 
varð til þess að ég fór að hugsa um 
hvað ég gæti gert betur. Í blaðinu stóð 
að sviðsframkoman hafi verið stíf og 
giggið ekki nógu gott. Þetta var fyrsta 
skiptið sem ég fékk gagnrýni. Ég var 
sár. Mér hafði alltaf verið sagt að það 
sem við hljómsveitin gerðum upp á 
svið væri algjörlega frábært og til fyr-
irmyndar. Ég var sannfærður og datt 
ekki í hug að félagar og áhorfendur 
væru ekki að segja okkur það sem 
þeim fannst. Þetta var góð reynsla af 
uppbyggilegri gagnrýn frá manni sem 
hafði kjark til að segja það sem hon-
um raunverulega fannst. Frábært!  

Áhrifin á mig voru því alls ekki 
neikvæð. Þegar ég lít til baka í dag er 
ég gríðarlega þakklátur fyrir það að 
viðkomandi hafi sagt það sem hon-
um raunverulega fannst. En það var 
óþægilegt að lesa þetta fyrst. Ég get 
ekki ímyndað hvernig það er að vera 
stjórnmálamaður að lesa endalausa 
gagnrýni um sjálfan sig. Endalaust 
verið að pressa á mann. En það sem 
gagnrýnin leiddi af sér var að mér 
tókst bæði að bæta sviðsframkom-
una og spilamennskuna. Gagnrýni frá 
heiðarlegu fólki og það að leita eftir 
henni hefur því gert það að verkum 
að í dag þyki ég bara þokkanlega fær 
skemmtikraftur og hljóðfæraleikari. 
Takk fyrir það. Og þess vegna hugsa 
ég um heiðarleikann sem gjöf. Gjaf-
ir eru fallega hugsaðar. Við vitum að 
fólk verður ægilega þakklát fyrir að fá 
viðeigandi gjafir. Gjafir sem við get-
um notað í lífinu. Þannig getur gagn-
rýni verið mikilvæg gjöf, sé hún ekki 
sett fram til að særa heldur bæta. En 
það er undir okkur komið hvort við 
þiggjum heiðarlega gagnrýni. Með 
þessum hugsunarhætti getum við eins 
og stjórnmálamennirnir bæði tekið á 
móti og gefið af okkur í heiðarleika 
með jákvæðum hætti. Þanning notum 
við gjöf heiðarleikans til að umbæta líf 
okkar og fólksins í kringum okkur.

Daníel Magnús
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