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Hjá Ísrör færðu einangruð
hitaveiturör frá LOGSTOR

Nýtt hjá ÍSRÖR

– Stálrör
– Stálfittings og samsetningar

Bjóðum nú kaldavatnslagnir
PE-100 og PE-80 ásamt
tilheyrandi fittings

– Pexrör
– Pexfittings og samsetningar
– PexElextra sveiganlegri plaströr
– Pexfittings og samsetningar

Bjóðum einnig snjóbræðslurör
PP og PE

Og svo allt annað sem þarf til
hitaveitulagna
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FALLEGIR LEGSTEINAR
Opið: 10-17
alla virka daga

Verið velkomin

Verstöðvar á Vesturlandi

Þ

essi mynd sýnir Drangavog sem er
skammt austan við Malarrif á Snæfellsnesi. Þarna var áður útræði.
Menn réru til fiskjar út úr þessari þröngu
vík þó lending væri erfið og bera þyrfti
allan afla úr bátunum, upp hátt og bratt ein-

stigi. Fiskreitir og garðar voru síðan um allt
hraun ofan við þessa klettaströnd mót opnu
hafi. Drangavogur er í dag þögull vitnisburður um það þrotlausa slit og hættur sem
forfeður okkar lögðu á sig í lífsbaráttunni.
Karl Jeppesen hefur heimsótt og myndað

Naut njóta
vinsælda

VÍGSLA Í
VATNASKÓGI

fornar verstöðvar allt umhverfis landið. Á
miðopnu eru textar og ljósmyndir úr nýútkominni bók hans af nokkrum útróðrastöðum á Vesturlandi.

Auðbrekku 4, 200 Kópavogi, sími: 537-1029, www.bergsteinar.is
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Nýr mi

Hjúkrun í
Hólminum
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STYKKISHÓLMUR:

Gagngerar endurbætur
á hjúkrunarrýmum í
Stykkishólmi

S

vandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra og Sturla Böðvarsson þáverandi bæjarstjóri Stykkishólms
undirrituðu þann 17. maí. sl. samning um endurbætur og uppbyggingu á
hjúkrunarrýmum í húsnæði Heilbrigðisstofnunar Vesturlands í Stykkishólmi.
Í frétt frá Velferðarráðuneytinu
kemur fram að áætlaður kostnaður við
framkvæmdir vegna hjúkrunarrýmanna
er um 590 milljónir króna og skiptist
þannig að ríkissjóður fjármagnar 83%
framkvæmdanna á móti 17% sveitarfé-

lagsins.
Vinna við áætlanagerð, hönnun og
annan undirbúning hefst á næstu vikum. Áætlað er að framkvæmdir hefjist í
byrjun næsta árs og taka megi heimilið í
notkun í lok árs 2021.
Á heimilinu verða 18 hjúkrunarrými
sem leysa af hólmi dvalar- og hjúkrunarrými sem rekin hafa verið annars
vegar í húsnæðis Heilbrigðisstofnunar
Vesturlands í bænum og hins vegar í
Dvalarheimili aldraðra Stykkishólmi.

Nautgriparæktin virðist í sókn nú um
stundir. Hér horfir Jón Þór Marinósson bóndi
á Hvítanesi í Hvalfjarðarsveit á einn af tuddunum í hjörð sinni.

LANDIÐ:

Festa fé í nautgripum

M
Mynd tekin er skrifað var undir. Frá vinstri: Sveinn Bragason, Bryndís Þorvaldsdóttir, Lárus Ástmar Hannesson, Svandís Svavarsdóttir, Sturla Böðvarsson og
Hafdís Bjarnadóttir.

atvælastofnun hefur lokið
yfirferð umsókna um fjárfestingastuðning í nautgripa- og sauðfjárrækt vegna framkvæmda á árinu 2018. Athygli vekur
að fjárfesting í nautgriparæktinni virðist tæplega fimmtán falt meiri en í
sauðfjárræktinni. Fjárfestingastuðningur er veittur vegna framkvæmda
sem stuðla að bættum aðbúnaði búfjár og hagkvæmari búskaparháttum.
Stuðningurinn er veittur vegna nýframkvæmda og/eða endurbóta á eldri
byggingum og er að koma fyrst til úthlutunar á þessu ári eftir innleiðingu
nýrra búvörusamninga.

umsóknir. Níu umsóknum var hafnað.
Heildarkostnaður við fjárfestingar
nautgripabænda vegna framkvæmda
á árinu 2018 er samkvæmt samþykktum umsóknum um 6,6 milljarðar
króna. Matvælastofnun hefur til úthlutunar samkvæmt fjárlögum ársins
198.276.923 kr. Styrkhlutfall reiknast
um 3% af heildarfjárfestingakostnaði.
Skerða þurfti framlög hlutfallslega á
allar samþykktar umsóknir þar sem
fjármunir hrökkva ekki til að greiða
hámarksstyrkhlutfall sem er 40%. Í ár
reiknast hæsti styrkur í nautgiparæktinni 7.247.839 kr. og lægsti styrkur
39.936 kr.

Festa fé í nautgripum

Minna veðjað á sauðfé

Vegna nautgriparæktar bárust alls 190
umsóknir. Af þeim voru 181 umsóknir
samþykktar. Þar af voru 77 framhalds-

Alls bárust 67 umsóknir um fjárfestingarstuðning í sauðfjárræktinni.
Af þeim voru 65 umsóknir samþykkt-

ar. Tveimur umsóknum var hafnað.
Heildarkostnaður við fjárfestingar
sauðfjárbænda vegna framkvæmda á
árinu 2018 er samkvæmt samþykktum
umsóknum um 448 milljónir króna.
Það telst var há fjárhæð samanborið
nautgriparækinga (sjá hér að framar).
Matvælastofnun hefur til úthlutunar samkvæmt fjárlögum ársins
49.559.633 kr. Styrkhlutfall reiknast
rúmlega 11% af heildarfjárfestingakostnaði. Eins og í nautgriparæktinni
þurfti að skerða framlög hlutfallslega á
allar samþykktar umsóknir vegna þess
að fjármunir hrökkva ekki til að greiða
hámarksstyrkhlutfall sem er 20% í
sauðfjárræktinni. Í ár reiknast hæsti
styrkur 4.955.963 kr. og lægsti styrkur
58.089 kr.

Magnús Þór Hafsteinsson ritstjóri Vesturlands og Öldunnar.

LANDIÐ:

Tekinn við ritstjórn Öldunnar

M

Til sölu

Notuð pallhýsi verð frá 650.000 kr m/vsk
Passar bæði á ameríska og japanska pallbíla
Nánari upplýsingar á: pallhysi.is eða í síma 849-2220

agnús Þór Hafsteinsson
ritstjóri Vesturlands hefur tekið við af Geir Guðsteinssyni sem ritstjóri sjávarútvegsblaðsins Öldunnar. Það kemur út
einu sinni í mánuði. Blaðinu er dreift
frítt til allra sjávarútvegfyrirtækja og
stofnana á landinu.
Magnús Þór hefur víðtæka
reynslu af blaða- og fréttamennsku í
ritmiðlum, útvarpi og sjónvarpi auk
þess að vera höfundur bóka um sögu
seinni heimsstyrjaldar á hafsvæðunum við Ísland. Magnús er menntaður í sjávarútvegsfræðum (fiskeldi og
með meistaragráðu í fiskifræði) frá
háskólum í Noregi. „Ég hef alltaf haft
brennandi áhuga á öllu sem tengist
sjávarútvegi og hlakka mjög til að
kljást við þá áskorun sem felst í því
að ritstýra Öldunni,“ segir Magnús

Þór. Hann hefur verið ritstjóri landshlutafréttablaðsins Vesturlands síðan
í apríl 2016.
Vesturland er gefið út hálfsmánaðarlega af útgáfunni Fótspor,
sem einnig gefur út Ölduna einu
sinni í mánuði. „Undanfarin tvö ár
hefur Magnús Þór hefur skilað mjög
góðu verki sem ritstjóri Vesturlands.
Hann mun ritstýra því blaði áfram.
Ég fagna því mjög að hann taki nú
við því að ritstýra Öldunni,“ segir
Ámundi Ámundason útgefandi og
eigandi Fótspors.
Öll blöð Fótsporsútgáfunnar má lesa rafrænt á vefnum fotspor.
is.
Fyrsta tölublað Öldunnar undir ritstjórn Magnúsar er þegar komið út.
Þar gætir ýmissa grasa og má skoða
og lesa á vefnum fotspor.is.

TOYOTA

ÍSLENSKA/SIA.IS/TOY 87978 03/18

SJÁLFHLAÐANDI HYBRID

Verð frá:
C-HR – 3.940.000 kr.
C-HR Hybrid – 4.590.000 kr.
Orkuskiptin eru hafin! Gríptu tækifærið og kauptu Hybrid á góðum kjörum.

Í fullkomnu flæði

Toyota C-HR er fínslípaður demantur sem sker sig úr hvar sem hann kemur. Kröftug vél, einstakir aksturseiginleikar ásamt háþróuðu farþegarými
sjá til þess að þú líðir um strætin í fullkomnu flæði. Komdu, taktu í stýrið og finndu hvernig Toyota C-HR skapar algjörlega ný viðmið.
· 2 ára þjónustupakki fylgir með öllum Toyota C-HR
· Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast Toyota bifreið, á www.toyota.is
Vildarpunktar Icelandair með öllum nýjum Toyotum

3+2 ÁBYRGÐ

2 ÁRA ÞJÓNUSTA

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19

Toyota Selfossi
Fossnesi 14

Sjá nánar um Vildarpunktasöfnun á www.toyota.is. Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. Fyrirvari við 5 ára ábyrgð: Ökutækinu skal viðhaldið samkvæmt vörulýsingu
og leiðbeiningum framleiðandans og ber eigandi kostnaðinn við slíkt viðhald. Sé það ekki gert getur það valdið ógildingu ábyrgðar varðandi hluti sem þarfnast viðhalds. Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur.
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HVALFJARÐARSVEIT:

leiðari

Spyrnum við fótum

F

yrir níu mánuðum var upplýst að hlutfall þeirra sem látast vegna
lyfjaneyslu hér á landi er næst hæst í heiminum. Hæst var hlutfallið í Bandaríkjunum. Þar er nú talað um farald. Hér er um að
ræða neyslu á ávanabindandi verkjalyfjum (svokölluðum ópíóðum). Því
miður virðist fátt, ef þá nokkuð, benda til þess að dregið hafi úr henni.
Við erum að missa tugi fólks vegna þessa
á hverju ári. Oftast er um að ræða ungar
manneskjur. Efnisfólk sem á lífið fyrir höndum. Þetta er mesta váin sem steðjar að okkar
þjóðfélagi núna. Við getum ekki lengur látið
þetta viðgangast án þess að spyrna gegn af
öllu okkar afli.
Sem þjóð og samfélag getum ekki lengur horft upp á svona margt fólk deyja vegna
neyslu of stórra skammta. Á sama tíma eru
eitthvað um 500 manns á biðlista eftir að
komast í meðferðarúrræði. Áratugalöng
reynsla ætti að kenna okkur að meðferðirnar
virka í mörgum tilfellum. Þær eru forvarnir
gegn örkumlum og dauða. Manneskjur öðlast von og hefja nýtt líf, halda góðri heilsu, lifa til elliára.
Dýrmætasta eign hvers samfélags er mannauðurinn. Ekkert er verðmætara en fólkið sjálft. Við hljótum að geta sameinast um það að fyrsta
skref okkar nú í baráttunni við þann vágest sem ópíóðalyfin eru, sé að
biðlistum eftir að komast í meðferð verði útrýmt. Það verður að stórefla
forvarnir og fræðslu, ekki síst meðal barna og ungmenna. Til þessa þarf
fjármagn. Við ættum að efna til þjóðarátaks – landssöfnunar til að kippa
þessu í liðinn.

Fjölmenni við vígslu nýs
skála í Vatnaskógi
F
jölmenni var í Vatnaskógi
sunnudaginn 27. maí, þegar
nýr og glæsilegur skáli sem ber
heitið Birkiskáli II var vígður formlega og verklokum fagnað. Hátt í 300
manns sóttu vígsluathöfnina og fögnuðu þessum merkilega áfanga í sögu
Vatnaskógar en þar hafa KFUM-samtökin rekið sumarbúðir í tæpa öld. Í
Vatnaskógi fer einnig fram hluti fræðslu
fermingarbarna.

Veglegur húsakostur

Framkvæmdir við skálann og nærumhverfi hans nema rétt tæpum 200
milljónum króna reiknað til núvirðis. Í
Birkiskála er nú gistipláss fyrir um 120
manns og öll aðstaða til fyrirmyndar,
bæði fyrir gesti og starfsmenn.
Frú Agnes. M. Sigurðardóttir, biskup
Íslands, flutti blessunarorð og vígði skálann með formlegum hætti. Byggingarsaga skálans var rakin en fyrsta skóflustungn var tekin árið 2007 og hefur

skálinn verið byggður í áföngum
síðan þá, að mestu leyti í sjálfboðavinnu.

Skógarmenn í 100
ár

Húsakostur er nú
góður í Vatnaskógi
eins og lesa má af
vegvísum á svæðinu

Að vígslu lokinni var
boðið upp á veitingar
auk þess sem gestum var boðið upp
á skoðunarferð um
svæðið. Þá gafst yngri
gestum tækifæri til að
fara út á bát og nokkrir eldri rifjuðu upp gamla
takta og góðar minningar af
veru sinni í Vatnaskógi.
Aðstaðan í Vatnaskógi er nú orðin
hin glæsilegasta. „Með vígslu Birkiskála II er miklum áfanga náð í starfi
Vatnaskógar. Í dag fer fram starfsemi
í Vatnaskógi allan ársins hring og því
mikilvægt að aðstaðan þar sé með besta
móti. Í ár eru liðin 95 ár frá því að fyrsti

hópurinn kom í
Vatnaskóg og horfa Skógarmenn sem
starfrækja Vatnaskóg björtum augum
til framtíðar með þeirri aðstöðu sem nú
hefur verið byggð upp.“

Magnús Þór Hafsteinsson.

Minning séra Friðriks er í heiðri höfð í Vatnaskógi og í ár er flaggað fyrir 150 ára ártíð
hans. Sjá einnig grein Ásmundar Ólafssonar á síðu 6 í þessu blaði.

Útlutað var gullmerkjum Skógarmanna til einstaklinga sem hafa lagt mikið af mörkum til uppbyggingar og starfsemi í Vatnaskógi. Þeirra á meðal var Heiðrún Sveinbjörnsdóttir frá Eystra Miðfelli í Hvalfjarðarsveit. Heiðrún var ráðskona í Vatnaskógi
um margra ára skeið. Gjafir bárust einnig. Þar á meðal var forláta biblía frá Bjarteyjarsandi, þ. e. þeim Sigurjóni Guðmundssyni, Kolbrúnu Eiríksdóttur, Jónasi Guðmundssyni og Elísabetu Benediktsdóttur.

ERT ÞÚ AÐ SMÍÐA PALL ?

Nýbyggingin Birkiskáli II sem nú er fullbúinn og vígður eftir nálega tíu ára
uppbyggingu.

Pallinn upper
á mun
Jarðvegsskrúfur
fljótlegri
og öruggari
einfaldari
hátt með
leið
fyrir íslenska veðráttu
jarðvegsskrúfum
Biskup Íslands flutti ávarp og framkvæmdi vígslu.

Aðbúnaður í Birkiskála II er mjög góður. Herbergi Skógarmanna heita öll eftir
sveitabæjum í Hvalfjarðarsveit.

7. tölublað, 7. árgangur
Útgefandi: Fótspor ehf., Suðurlandsbraut 54 , 103 Rvk. Ábyrgðarmaður: Ámundi Ámundason.
Auglýsingastjóri: Ámundi Ámundason sími 824-2466, netfang, amundi@fotspor.is.
Auglýsingar: Sími: 578-1190 & netfang: auglysingar@fotspor.is. Ritstjóri: Magnús Þór Hafsteinsson.
Sími: 864 5585 Netfang: magnushafsteins@simnet.is. Efni blaðsins er skrifað af ritstjóra nema annað
komi fram. Prentun: Ísafoldarprentsmiðja. Dreifing: Íslandspóstur. Vefútgáfa PDF: www. fotspor.is.

Fríblaðinu er dreift í 7.000 eintökum á öll heimili og í
fyrirtæki á Kjalarnesi, í Kjós, Akranesi, Hvalfjarðarsveit,
Borgarbyggð, Snæfellsnesi og í Dölum. Blaðið liggur
einnig frammi á helstu þéttbýlisstöðum á svæðinu.
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Ásmundur Ólafsson:

150 ára fæðingarafmæli séra Friðriks Friðrikssonar

A

kurnesingar, eins og aðrir
landsmenn, minnast séra
Friðriks Friðrikssonar sem
eins mikilvægasta æskulýðsleiðtoga
þjóðarinnar, bæði fyrr og síðar.
Séra Friðrik leit jafnan á Akranes sem sinn heimabæ, enda dvaldi
hann hér löngum stundum við að
byggja upp sitt áhrifamikla starf;
einnig við að efla hin góðu
tengsl sem hann hafði myndað
við æskufólkið, og reyndar
heimamenn alla. Minnast
eldri Akurnesingar hans
með þökkum og hlýhug.
Einnig kom það sér
vel að Vatnaskógur, hans
veigamikla hugsjónasetur, var skammt undan í
Svínadal í Hvalfjarðarsveit
en þangað leitaði hann
reglulega og þar dvaldi
hann meira og minna á
sumrin meðal skógarmanna
KFUM, hugsjónasamtaka sem
hann hafði komið á fót hér á
landi eftir veru sína og þroskaferil
á erlendri grundu.
Séra Friðrik lagði á það ríka
áherslu að unga fólkið ástundaði

heiðarleika og réttlæti bæði í leik
og starfi, og tók siðaboðskapur hans
mið af kristilegu hugarfari, sem
hann vildi efla meðal ungmenna
þessa lands.

Upphaf fótboltans á Akranesi

Guðmundur
Sveinbjörnsson,
einn af stofnendum Kára, fyrsta
knattspyrnufélagsins á Akranesi,
var um áratugaskeið í forystu
íþróttamála á Akranesi. Hann
sat í stjórn KSÍ frá stofnun
árið 1947 í 20 ár. Guðmundur skrifar árið
1947 í 25 ára afmælisblað félagsins:
„Það má segja,
að sérhvað hafi
sína forsögu og
að atburðaröðin sé til orðin
vegna einhvers,
sem á undan
er gengið. Árið
1922
komu
tíu ungir piltar
saman til þess að
stofna knattspyrnufélagið Kára. Er
hægt að segja, að
forsaga þessarar félagsstofnunar sé til orðin vegna
hversdagslegs atviks. Séra
Friðrik Friðriksson, einn besti

LANDIÐ:

Beint frá býli og VOR aðilar að BÍ

N

ý aðildarfélög að Bændasamtökum Íslands (BÍ) eru Beint
frá býli og Verndun og ræktun
(VOR) - félag framleiðenda í lífrænum
búskap.
Beint frá býli var stofnað 2008
og er tilgangur félagsins að hvetja til
heimavinnslu og sölu beint frá bændum. Einnig að vinna að hagsmunum
þeirra bænda sem stunda eða hyggjast
stunda hverskonar framleiðslu og sölu á
heimaunnum afurðum.
Meginmarkmið félagsins er að
tryggja neytendum gæðavörur þar sem
öryggi og rekjanleiki vöru er í fyrirrúmi.
Félagið skal einnig hvetja til varðveislu
hefðbundinna framleiðsluaðferða og
kynningar á svæðisbundnum hráefnum og hefðum í matargerð. Þorgrímur
Einar Guðbjartsson er formaður Beint
frá býli.
VOR var stofnað 1993 og er hags

munafélag framleiðenda sem stunda
lífræna ræktun eða fullvinnslu lífrænna,

íslenskra afurða. Formaður VOR er
Gunnþór K. Guðfinnsson

félagi unga fólksins hélt
barnasamkomu í kirkjunni
hér á Akranesi og talaði
um
knattspyrnufélagið Val, starf þess
og tilgang. Ég sem
stofnandi
Kára
held því hiklaust
fram að þessi
samkoma
séra
Friðriks og sá eldmóður og skilningur á barnssálinni sem fram kom
hjá honum eins og
alltaf hefur verið hans
einkenni, sé forsagan að
stofnun Kára.“

Heiðursborgarakjör

Hinn 1. mars árið 1947 voru tveir af
bestu sonum Akraness, þeir Ólafur
Finsen, fyrrverandi héraðslæknir,
og séra Friðrik Friðriksson æskulýðsleiðtogi, kjörnir heiðursborgarar bæjarins. Hafði aðeins einum
manni hlotnast sá heiður, en það
var árið 1939 að hinn kunni sjósóknari Einar Ingjaldsson á Bakka
var kjörinn heiðursborgari. Forseti
bæjarstjórnar, Ólafur B. Björnsson
ritstjóri, hafði orð fyrir bæjarstjórn
Akraness, og eftir að hafa ávarpað
Ólaf Finsen beindi hann orðum sínum til séra Friðriks og sagði m.a.:
„Í tilefni af 35 ára starfsafmæli
KFUM á Akranesi, fyrir bein og
óbein áhrif þín og handleiðslu
æskunnar hér á þessu tímabili, vill
bæjarstjórnin sýna þér vott virðingar og þakklætis, með því að
sæma þig þeim mesta heiðri sem
hún á yfir að ráða, og kýs þig hér
með sem heiðursborgara bæjarins.
Af sama tilefni hefur bæjarstjórnin
og ákveðið að skíra barnaleikvöll í
miðbænum „Séra Friðriks völl“.
Um leið og ég þakka þér fyrir
hönd bæjarstjórnarinnar og bæjarfélagsins, þitt mikilvæga starf á
þessum liðnu 35 árum, óska ég þér
innilega til hamingju með þann
heiður og sæmd sem þér hefur
hlotnast í þessu kjöri.“
Séra Friðrik markaði djúp og
varanleg spor í sálarlíf unga fólksins á Akranesi. Þá hafði hann einnig
mikil áhrif á þróun íþrótta í bænum,
og þá sérstaklega fótboltans, eins og
áður hefur komið fram. Á þessum

„

Séra Friðrik
leit jafnan á
Akranes sem sinn
heimabæ“

árum komu fram drengir séra Friðriks, sem áttu eftir að gera garðinn
frægan, og skal fyrstan telja Ríkharð
Jónsson, frægasta knattspyrnumann
þjóðarinnar, en hann ólst upp í
næsta húsi við Frón, þar sem höfuðstöðvar KFUM voru. Séra Friðrik
gerði sér fljótt grein fyrir fjölbreyttum hæfileikum Ríkharðs og taldi
líklegt að hann yrði prestur, en hann
orti:
Ríkharður á Reynistað
reynist drengja bestur.
Undra mig eigi þyrfti það
þótt’ann yrði prestur.
Ásmundur Ólafsson fv. framkvæmdastjóri
Dvalarheimilisins
Höfða á Akranesi og Skógarmaður
KFUM.

Öll almenn lögfræðiþjónusta
María Magnúsdóttir lögmaður og lögg. fasteignasali
Hvanneyragötu 3, 311 Borgarnesi
sími 899 5600
maria@maria.is

Gleðilegan
VW dag!

Volkswagen dagurinn
verður
samtímis á eftirfarand
i stöðum:

Volkswagen dagurinn
hjá Bílási, laugardaginn 9. júní.
Allir velkomnir á Volkswagen daginn hjá Bílási, Smiðjuvöllum 17, laugardaginn 9. júní
milli kl. 10 og 16. Passat GTE verður á staðnum, ásamt nýjum Tiguan og T-Roc; töffaranum
sem hefur slegið í gegn. Komdu í reynsluakstur og léttar veitingar. Sölumenn okkar verða
í sumarskapi og taka vel á móti þér. Hlökkum til að sjá þig!

Við látum framtíðina rætast.

www.volkswagen.is

Bílás · Smiðjuvöllum 17 · Akranesi · www.bilas.is

• Bílás Akranesi
• BVA Egilsstöðum
• Höldur Akureyri
• HEKLA Reykjavík
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Niður við sjóinn rétt við mynni
Borgarfjarðar eru Lambastaðir. Þar
bjó fyrstur Þorgeir, svili Skallagríms.
Frá Lambastöðum var áður heimræði. Þurrlent er þarna niður við
sjóinn, bakkar harðir og sandar
miklir og fjörur stórar.

Góður prentgripur um fornar hafnir

K

arl Jeppesen kennari, þáttagerðamaður, ljósmyndari og
kvikmyndagerðamaður sendi
í vor frá sér bókina Fornar hafnir –
Útver í aldanna rás. Í bókinni eru ljósmyndir og frásagnir af 160 verstöðum

með Íslands ströndum, allt umhverfis
landið.
Þarna er sýnt frá hvaða aðstæðum
forfeður okkar réru til fiskjar. Flestar
þessara gömlu verstöðva eru yfirgefnar í dag. Á sumum stöðum má enn sjá

ummerki um útver fyrri alda. Útsýnið og náttúran á þessum stöðum er
þó óbreytt. Láta má hugann reika til
að reyna að gera sér grein fyrir þeim
aðstæðum sem sjómenn fyrri alda
bjuggu við í baráttu sinni við nátt-

úröflin þar sem þeir reyndu að afla sér
og sínum lífsbjargar.
Bók Karls er hin glæsilegasta. Hún
er 300 síður í stóru broti. Óhætt er að
mæla með að fólk verði sér út um hana
og noti síðan tækifæri sem gefast til

að leita uppi hina fornu útróðrastaði
til dæmis á ferðalögum í sumar. Hér
eru nokkur sýnishorn af Vesturlandi,
birt með góðfúslegu leyfi höfundarins.
Textar eru úr bókinni.

Innst eða austast af útgerðarstöðum á sunnanverðu Snæfellsnesi er Syðra-Skógarnes. Útver var þar sem
heitir Skógarneshólmi og er hans þegar getið um aldamótin 1500. Þarna var stærsta útverið á þessum
slóðum og eru taldar sjö verbúðir um skeið, en á 18. öld fækkar þeim og 1754 eru þær fimm. Á SyðraSkógarnesi var rekin verslun um skeið á fyrrihluta 20. aldar.

Dritvík er merk verstöð sem stendur við hlið náttúruperlunnar Djúpalónssands. Þar var mikið rými fyrir
skip og góð lendingarskilyrði. Stutt var á fengsæl mið. Dritvík var um langt skeið með stærstu og nafnkunnustu verstöðvum á landinu. Þegar umsvif voru þar mest, reru þaðan yfir 60 bátar á vertíðum og
þar höfðust við milli 300 og 400 vermenn, en föst búseta var í allt að 10 þurrabúðum. Talið er, að útgerð
hafi byrjað þaðan um miðja 16. öld og útræðið, sem áður var á Gufuskálum flust þangað að töluverðu
leyti. Stóð athafnalíf í Dritvík með miklum blóma næstu aldir en upp úr miðri 18. öld fer því að hnigna
og um 1860 er það að mestu úr sögunni og verstöðin leggst í eyði skömmu seinna.

Þó nokkru austar [við Búðir] var næsta verstöð sem við litum á en það er að Tröðum. Útræði var frá Tröðum
áður fyrr og átti presturinn á Staðarstað þar löngum einn eða fleiri báta. Skerjótt er þarna víða upp við
landið og verður að þræða sund og sæta sjávarföllum af þeim sökum, þegar róið er. Í lendingunni að
Tröðum eru hellur, sem nefnast Flyðruhellur. Oft fékkst mikið af lúðu á miði því er Traðarholur nefnast og
var hún dregin upp á þessar hellur. Upp úr 1920 var gerður út lítill þilfarsbátur úr ósi Staðarár við Traðir að
vorinu, en á veturna var hann settur upp á Vaðtanga þar við ósinn.

Að vestan við Hellissand eru Gufuskálar. Þar var allstór verstöð enda mjög stutt á fengsæl fiskimið.
Sandur og sjór hafa leikið þessa verstöð illa í gegnum tíðina, sandurinn hefur kaffært búðatóttir og
sjórinn brýtur stöðugt af landi og hefur fært merkar minjar á kaf í sjó.
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Um Flatey eru þessar upplýsingar í Jarðabókinni frá 1703: Þurra búðir hafa heima í Flatey nokkrar verið,
og þar í farvistarmenn. Þær eru nú (síðan fiskeríið brást) eyðilagðar. Verstaða hefur verið í Flatey, meðan
fiskaðist. Heimildir frá 17. öld greina frá, að í eyjunni séu 4 verbúðir fyrir sexæringa, 6 verbúðir fyrir
fjögurra manna för og séu tvær áhafnir í tveimur þessara búða. Ennfremur er getið um 11 búðir aðrar, en
ekki hve stórar áhafnir þær hafa rúmað. Af þessu er ljóst að í Flatey hefur verið stórt útver á 17. öld eða
fyrr.
Þegar vegur hefur krækt framhjá miklu hrauni, Neshrauni, sem er yst, þ. e. vestast, á Snæfellsnesi
nálgast hann ströndina aftur þar sem heitir Beruvík. Þar var allstórt heimver. Inntökuskip voru þar
engin og fáir vermenn komu þangað til útróðra. Þar voru 6 skip um 1700. Lending var hættuleg sökum
skerja, brims og grynninga, en sæta varð sjávarföllum nema í brimleysu. Sagt var, að róa hefði þurft við
bárunni milli tanga og skers og það hefði orðið mörgum mönnum að tjóni, að ólagið náði þeim, áður
en þeir komust fyrir skerið og kastaði þeim upp á það. Heimildir eru fyrir því að í Beruvík hafi enskir
fiskimenn komið sér fyrir á 15. og 16. öld.

Austan við Breiðuvík er mikið hraun sem heitir Búðahraun, en þar er gamla verstöð að finna. Öldum saman
voru Búðir verslunar- og útgerðarstaður eða allt fram um 1930. Í Búðaósi hefur verið landtökustaður skipa frá
upphafi Íslandsbyggðar.
Kápa bókarinnar.

Akrar. Að Ökrum er fornt höfuðból, eitt af útibúum Skallagríms Kveldúlfssonar. Þótti landið liggja
vel til trjáreka. Hann hóf þar akuryrkju og kenndi jörðina við akurræktina. Mjög langt og mjótt
nes gengur frá túninu langt vestur í sjó. Bærinn stendur allhátt á sjávarbakkanum. Á Ökrum var
útver en útræði þaðan var erfitt.

GRÆNT ALLA LEIÐ
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Sveitarstjórnarkosningar á fullveldistímanum

Í

tilefni aldarafmælis sjálfstæðis
og fullveldis Íslands á þessu ári
2018, birtir Hagstofan fréttir á
árinu með sögulegu efni sem tengist
fullveldistímanum. Hagstofan opnaði
vef með sögulegum hagtölum 1. desember 2017 en þar er hægt að finna
samfelldar tímaraðir í nokkrum efnisflokkum eins langt aftur og heimildir leyfa. Sú samantekt sem fer hér er
gerð af Hagstofunni
Kosningaþátttaka í sveitarstjórnarkosningum á Íslandi jókst frá 1950
til 1974 þegar hún náði hámarki en
þátttakan hefur minnkað undanfarin
ár og var dræmust árið 2014.
Kosningaþátttaka kynjanna hefur
verið nokkuð jöfn frá 1974, þátttaka
karla var heldur meiri á áttunda og
níunda áratugnum en frá 1994 hefur
þátttaka kvenna verið ívið meiri. Með
sameiningu sveitarfélaga undanfarin
ár hefur kjörnum sveitarstjórnarfulltrúum fækkað til muna.

Saga sveitarstjórnarkosninga
á Íslandi

Árið 1836 fóru fyrstu bæjarstjórnarkosningar fram í Reykjavík en þá
voru innan við 7% Reykvíkinga með
kosningarétt. Flestir fullorðnir karlar
voru þá án kosningaréttar og konur
nær undantekningarlaust. Talið er að

kona hafi kosið í fyrsta sinn opinberlega í bæjarstjórnarkosningum á Akureyri árið 1863.
Árið 1866 var kosið um bæjarstjórn í nýstofnuðum Ísafjarðarkaupstað og af þeim 220 íbúum sem þar
bjuggu hafði einungis 21 kosningarétt, allt karlmenn. Ekkjur og ógiftar
konur sem réðu eigin búskap eða fyrirtæki gátu kosið til sveitarstjórnar frá
1882.
Á 19. öld fram til 1872 voru engin
sveitarstjórnarlög í gildi. Málefni
hreppa komu oft til umræðu á fundum Alþingis á 19. öld en það var ekki
fyrr en með tilskipun um sveitarstjórn
á Íslandi árið 1872 að vald í sveitarstjórnarmálum var fengið kjörnum
hreppsnefndum, sýslunefndum og
amtsráði. Kosningaréttur til sveitarstjórna var rýmkaður á löngum tíma
en árið 1936 var hann orðinn almennur og án eldri takmarkana.
Í Reykjavík og Hafnarfirði fengu
giftar konur kosningarétt og kjörgengi
til bæjarstjórna árið 1907 með sömu
skilyrðum og karlar. Þannig gátu giftar konur tekið þátt í kosningunum í
Reykjavík og Hafnarfirði frá 1908.
Árið 1909 fengu karlar og konur 25
ára og eldri rétt til að kjósa í hreppsnefndum, bæjarstjórnum og víðar.
Kjörgengir voru þeir sem höfðu kosn-

ingarétt að undanskyldum hjúum sem
fengu rétt til kjörgengis árið 1926.

Elstu skýrslur um sveitarstjórnarkosningar

Elstu opinberu heimildir sem til eru
um sveitarstjórnarkosningar samfellt
eru upplýsingar um bæjarstjórnarkosningar í Reykjavík en þær ná aftur
til ársins 1908.

Fyrstu skýrslur sem Hagstofan
birti um sveitarstjórnarkosningar
voru um bæjarstjórnarkosningar árin
1930 og 1934. Í lögum um sveitarstjórnarkosningar frá 1936 var kveðið
á um að kjósa skyldi fulla tölu bæjarfulltrúa og hreppsnefndarmanna
á öllu landinu fjórða hvert ár og að
kosningar skyldu fara fram sama
árið um land allt. Fyrstu kosningar
á grundvelli laganna fóru fram árið
1938 en heildstæð gögn vantar fyrir
árin 1942 og 1946. Samfelldar upplýsingar um sveitarstjórnarkosningar
fyrir allt landið ná aftur til ársins
1950.
Hafa ber í huga að ekki var kosið
í öllum sveitarfélögum við hverjar
kosningar, einkum þegar einungis einn framboðslisti var í kjöri og
hann því sjálfkjörinn. Tölur um kosningaþátttöku ná eingöngu til þeirra
sveitarfélaga þar sem kosning fór
fram hverju sinni.

Mest kosningaþátttaka árið
1974

Kosningaþátttaka í sveitarstjórnarkosningum jókst frá 1950 til 1974 en
hefur minnkað undanfarin ár. Hina
auknu þátttöku á sjötta og sjöunda
áratug 20. aldar má að mestu skýra
með dræmri kosningaþátttöku í
sveitahreppum fyrst í stað sem smám
saman jókst án þess þó að ná samb-

Walk-in N
Opið virka daga frá 9 til 18
laugardaga lokað
Ármúla 31 - Sími 588 7332

i-t.is

Stilhrein sturta.
Sturtubotn fáanlegur í
mörgun stærðum og litum.
Sturtuveggur með væng,
8mm hert öryggisgler.

ærilegu hlutfalli og hún var í kaupstöðum og svokölluðum kauptúnahreppum þess tíma.
Í sveitarstjórnarkosningum var
þátttakan mest árið 1974 (87,8%). Til
samanburðar má nefna að í alþingiskosningum var mest kosningaþátttaka árið 1956 (92,1%) og við forsetakjör árið 1968 (92,2%). Dræmust var
kosningaþátttaka í sveitarstjórnarkosningum árið 2014 (66,5%).
Samfelldar heimildir um kosningaþátttöku í sveitarstjórnarkosningum eftir kyni eru ekki til fyrr en
árið 1974 en frá þeim tíma hefur
kosningaþátttaka kynjanna verið
nokkuð jöfn. Þátttaka karla var heldur meiri á áttunda og níunda áratugnum en frá 1994 hefur þátttaka kvenna
verið ívið meiri.

Kjörnum fulltrúum fækkar

Með sameiningu sveitarfélaga undanfarin ár hefur kjörnum fulltrúum
fækkað til muna. Árið 1950 voru þeir
alls 1.143, þar af voru 1.136 karlar og
einungis sjö konur. Árið 2014 voru
kjörnir fulltrúar 504, 282 karlar og
222 konur.
Þess má geta að árið 1938 voru 215
sveitarfélög í landinu og fjölgaði þeim
um 14 fram til ársins 1950 þegar þau
voru flest. Við síðustu kosningar til
sveitarstjórna árið 2014 voru þau 74.

MYKIND BÆTIEFNALÍNAN FRÁ GARDEN OF LIFE ER LÍFRÆN,
VEGAN OG LAUS VIÐ ÖLL AUKAEFNI

Bara það besta fyrir þig og Móður jörð!

Mykind línan var hönnuð með það að leiðarljósi að velja aðeins bestu mögulegu
hráefnin og meðhöndla þau þannig að næringin skilaði sér sem best.
Gæði bætiefna skipta öllu máli.
Þau sem eru búin til úr fæðu eins og þessi er líklegra að líkaminn nái að nýta að fullu.
Öll línan er 100% vegan og inniheldur því engar dýraafurðir. Meira að segja D3 og B12
vítamínin eru vegan en þessi tvö er oft erfitt að fá vegan í bestu formunum.

EITTHVAÐ FYRIR ALLA

Hvort sem þig vantar fjölvítamín, B12, járn, D3 vítamín, steinefni eða C vítamín

Allt lífrænt - allt vegan

Þú færð MyKind vörulínuna hjá Mamma vet best Laufbrekku 30 200 kópavogi, Njálsgötu 1 101 Reyjavík og á Mammaveitbest.is
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Minjabrú

Brúin yfir Hvítá er vafalítið ein sú
fallegasta á Íslandi.

Botnsá í Hvalfirði

B

rúin yfir Botnsá í Hvalfirði
stendur í botni Hvalfjarðar
(vegur 47) skammt frá gamla
Botnsskálanum sem var lokað árið 1997.
Hún er 22 metra löng einbreið bitabrú í
tveimur höfum, akbrautarbreidd hennar
er 3,2 metrar.
Brúin er nú notuð sem göngu- og
reiðbrú á afar fallegu útivistarsvæði í
Hvalfirði. Umferð bifreiða er ekki leyfð
yfir brúna.

Sögulegt yfirlit

Brúin yfir Botnsá í Hvalfirði var byggð
árið 1932 en hún var endurbyggð

Minjabrú

B

Sögulegt yfirlit		

Hvítá er vatnsmesta á Borgarfjarðar. Við
Ferjukot var lögferja frá árinu 1866 en á
vetrum reyndist stundum ófært að ferja
yfir ána vegna straumþunga eða ísruðninga. Áin var því hinn versti farartálmi,
enda klýfur hún í sundur eitt blómlegasta hérað landsins.
Brúargerð á Hvítá við Ferjukot átti
sér langan aðdraganda en árið 1910
voru mælingar gerðar á hugsanlegu

brúarstæði við Ferjukot. Árið 1917 fóru
Borgfirðingar þess á leit við þingið að
það veitti fé til brúargerðar og árið 1922
voru gerðar teikningar af brúarstæðinu.
Smíði brúarinnar hófst síðan fyrir
90 árum, vorið 1928. Ákveðið var að
gera steinsteypta bogabrú enda sýndu
útreikningar að sú tegund brúar yrði
ódýrust. Þar sem brúarhafið var yfir eitt
hundrað metra langt þótti nauðsynlegt
að gera tvo boga, hvorn með 51 metra
haf, og stöpul út í miðri á. Kostnaður
við brúna nam um 165 þúsund krónum sem var um helmingur útgjalda til
brúa það árið eða um fimmtungur allra
útgjalda ríkissjóðs til vegamála. Brúin
var fullgerð haustið 1928 og þann 1.
nóvember var haldin hátíðleg vígsluathöfn.
Hönnuður brúarinnar var Árni
Pálsson verkfræðingur og verkstjóri við
brúna var Sigurður Björnsson. Þegar
brúin yfir Hvítá hjá Ferjukoti var full-

Verndargildi

Brúin yfir Botnsá í Hvalfirði hefur verið
endurgerð í upprunalegt horf. Hún er
í góðu ásigkomulagi og er í dag notuð
sem göngu- og reiðbrú í botni Hvalfjarðar.
Ekki er þörf á aðgerðum til verndunar brúnni.

Brúin yfir Botnsá stendur nálægt hlíðum Múlafjalls í mynni
hins fagra Botnsdals.

Hvítá hjá Ferjukoti
rúin yfir Hvítá er á Hvítárvallavegi (vegur 510) á milli bæjanna
Hvítárvalla, sem er fornt höfðingjasetur í Borgarfirði, og Ferjukots
á hinum bakka árinnar. Brúin er 106
metra löng steinbogabrú með tveimur
bogum. Hún er enn í notkun fyrir bílaumferð um Hvítárvallaveg.
Sett hefur verið upplýsingaskilti
við brúna þar sem má kynna sér sögu
hennar.

og færð í upprunalegt horf árið 1997.
Það sama ár var hún aflögð þegar vegurinn um botn Hvalfjarðar var færður
nokkru utar og ný brú yfir Botnsá tekin í
notkun.

gerð færðist þjóðvegurinn þangað.
Hann var svo aðalleiðin milli Suður- og
Norðurlands fram til ársins 1979, þegar
Borgarfjarðarbrúin var opnuð.

Verndargildi

Brúin yfir Hvítá við Ferjukot er ein örfárra bogabrúa sem enn eru í notkun
og þykir hún vera eitt fallegasta brúarmannvirki á landinu. Sumarið 1989 var
ráðist í miklar lagfæringar og endurbætur á Hvítárbrú, meðal annars var sett
nýtt brúargólf og handrið endurnýjað.
Árið 2001 var á ný ráðist í viðgerðir
á brúnni. Gert var við steypuskemmdir
undir brúnni sem og á brúargólfi, auk
þess sem skipta þurfti um handrið að
hluta, þar sem keyrt hafði verið utan í
það á nokkrum stöðum. Því er ekki þörf
á sérstökum aðgerðum til verndunar
brúnni, enda mun hún áfram verða í
notkun fyrir bílaumferð um Hvítárvelli.

VESTURLAND:

Gamlar brýr á Vesturlandi

Á

síðasta ári fékk Vegagerðin
Örnu Björk Stefánsdóttur
sagnfræðing til að taka
saman yfirlit um vegminjar á Suðvestur- og Vesturlandi. Þessar greinar um gömlu brýrnar á Vesturlandi,
ásamt ljósmyndum, eru eftir Örnu.
Arna og Vegagerðin hafa veitt Vest-

urlandi góðfúslegt leyfi til að birta
myndir hennar og texta um gömlu
brýrnar. Þetta efni hefur birst í síðustu tölublöðum Vesturlands.
Nú er röðin komin að sjálfri
drottningunni meðal íslenskra brúa
Hvítárbrúnni. Með henni fylgir
gamla brúin yfir Botnsá í Hvalfirði.

2018 árgerðir
Hobby húsbílar
og hjólhýsi

è 495UL Excellent - 3.580.000 kr.
è 495UL Premium - 3.990.000 kr.
è 540UL Exellent - 3.970.000 kr.
è 540UFe Excellent - 3.990.000 kr.
è 560UL PREMIUM - 4.380.000 kr.
è 560LU Excellent - 3.890.000 kr.
è 560Kmfe DeLuxe Edition - 3.950.000 kr.
è 650Kmfe DeLuxe Edition - 4.300.000 kr
Verð skráð og með virðisaukaskatti. Athugið að verð
eru með mikið af aukabúnaði. Öll með rafgeymakerfi.

Optima Premium T 65 FL
Verð 10.990.000 með vsk

Optima Premium T 70 F
Verð 11.850.000 með vsk

Nýir 2018 árgerðir með mikið af aukabúnaði: 16” álfelgur, Hjólagrind, Markisa, blindgardínur, Loftkæling, bakkmyndavél, leiðsögukerfi og margt fleira. Einnig hægt að fá dráttarkúlu. Hef einnig fleiri gerðir til afgreiðslu fljótt.

B1 innflutningur bíla og hjólhýsa / boas@b1.is / Miðvangur 1-3, Egilsstöðum / Upplýsingar gefur Bóas Eðvaldsson í síma 777 5007
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LANDSMÓT
HESTAMANNA
REYKJAVÍK
1.7.-8.7. 2018
TIL 15. JÚNÍ

18.900

#landsmot2018 • www.landsmot.is
facebook.com/landsmothestamanna
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Friðrik Þór Gunnarsson:

Kaldur gustur veiðigjaldsins í
byggðum landsins
F

DÝRABÆR
ný og glæsileg verslun að
Stillholti 23 Akranesi
Mikið úrval
af vörum
fyrir dýrin
stór og smá
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yrir liggur að veiðigjald í sjávarútvegi hækkaði mikið við
upphaf fiskveiðiársins 20172018. Breytingarnar grundvölluðust
einkum á stórauknum stofni til veiðigjalds ásamt niðurfellingu sérstakra
skuldaafslátta sem gilt höfðu.
Sé tímabilið september til desember 2017 borið saman við sama
tímabil fyrir árið 2016 þá hækkuðu
greiðslur sjávarútvegsfyrirtækja um
tæplega 104%, eða rétt rúmlega tvöfölduðust. Ekki verður farið í smáatriði við framkvæmd álagningar veiðigjalds, en nægir að nefna að gjaldið
leggst misþungt á fisktegundir, fyrirtæki og landshluta. Þá er einnig til
þess að líta, að núna er verið að greiða
veiðigjald af afkomu greinarinnar
árið 2015, en aðstæður í dag eru allt
aðrar.

Sjávarútvegur er burðarás á
landsbyggðinni

Samkvæmt gögnum Byggðastofnunar um uppruna tekna má sjá, að 2,2%
tekna íbúa á höfuðborgarsvæðinu má
rekja til sjávarútvegs. Ef litið er til
annarra landshluta er staðan önnur.
Á Vestfjörðum standa fiskveiðar og
fiskvinnsla undir hátt í þriðjungi af
atvinnutekjum.
Vægi sjávarútvegs er raunar meira
en 10% alls staðar nema á höfuðborgarsvæðinu. Þegar litið er til
einstakra sveitarfélag er hlutfallið
hæst í Vestmannaeyjum, 43,6%, og
svipað á Snæfellsnesi og í Grindavík. Meðaltalið á landsbyggðinni er
16,6%, eða næstum því átta sinnum
hærra en það er á höfuðborgarsvæðinu.
Af fyrrgreindum ástæðum hefur veiðigjaldið gjarnan verið nefnt
landsbyggðarskattur. Á höfuðborgarsvæðinu eru vissulega stór og burðug fyrirtæki, en vægi þeirra í efnahagslífi nærumhverfisins er ekkert
í líkingu við það sem gerist á landsbyggðinni. Á tímabilinu september
til desember 2017 var tæplega 81% af
veiðigjaldsgreiðslum frá fyrirtækjum
utan höfuðborgarsvæðisins. Hækkun
veiðigjalds er mest í Norðvestur kjördæmi, rúm 142%, en rúmlega helmingi minni í Reykjavík, eða 67%.

„

Hjá mörgum
fyrirtækjum
er veiðigjaldið nú
orðið næst stærsti
einstaki gjaldaliðurinn, á eftir
launum.

Þá getur einnig verið athyglisvert
að skoða sveitarfélögin hvert í sínu
lagi. Á tímabilinu september til desember árið 2017 greiddu fyrirtæki í
Grindavík rúma 451 milljón króna í
veiðigjald, sem svarar til um 140 þúsundum króna á hvern íbúa í sveitarfélaginu. Til samanburðar greiddu
fyrirtæki í Reykjavík rúmar 634
milljónir eða um 5 þúsund krónur á
hvern íbúa í sveitarfélaginu.

Burðarstólpar sveif last til og
frá

Hjá mörgum fyrirtækjum er veiðigjaldið nú orðið næst stærsti einstaki
gjaldaliðurinn, á eftir launum. Hækkunin kemur sér eðli máls samkvæmt
illa fyrir öll fyrirtæki. Þó má vera ljóst
að fyrirtæki eru misvel í stakk búin til
þess að takast á við svo mikla hækkun á einum gjaldalið. Og mörg þeirra
sem hvað lökust voru stödd, hafa
fengið á sig mesta hækkun.
Fjöldi fólks; sveitarstjórnarfólk,
smábátaeigendur, sjómenn, fiskverkafólk og fjölmargir íbúar sveitarfélaga sem reiða sig á einn eða annan hátt á sjávarútveg hafa kvatt sér
hljóðs og lýst áhyggjum af hækkuðu
veiðigjaldi. Það er full ástæða til þess
að hlusta á raddir þeirra, því „…
þegar öllu er á botninn hvolft þá er
lífið þó umfram allt saltfiskur…“.
Friðrik Þór Gunnarsson, hagfræðingur Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi (SFS).

AB VARAHLUTIR – UMBOÐ EGILSSTÖÐUM

Hestaferđir

Við bjóðum upp á stuttar hestaferðir alla daga sem henta
knöpum á öllum aldri og með mismunandi reynslu.
Kaffi og kökur fylgja í lok hverrar ferðar.
www.polarhestar.is
Vinsamlegast bókið með fyrirvara: 89 6 1879
Pólar Hestar – Grýtubakki II – 601 Akureyri
Upplagt að líta við á Grenivík í leiðinni:
www.grenivik.is

7. tölublað
7. árgangur

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

síðan 1996

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Kristín Ingólfsdóttir

Auglýsingar: Sími 578 1190 og auglysingar@fotspor.is Ritstjórn: Sími 864 5585 og magnushafsteins@simnet.is

SIGLUFJÖRÐUR:

Strandmenning á
Sigló
Frönsk skúta á Austfjörðum
seint á 19. öld. Ljósm.: Frederick
Howell.

Sverrir Einarsson

Margrét Ásta Guðjónsdóttir

Símar allan sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is
Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar ef óskað er.

Öflugar viftur

Iðnaðarviftur fyrir íslenskar aðstæður
Loftviftur - Þakviftur - Reykviftur - ATEX viftur og bara venjulegar viftur

N

orræna strandmenningarhátíðin „Nordisk kustkultur“
verður haldin á Siglufirði dagana 4. – 8. júlí 2018. Hátíðin er sú sjöunda í röðinni. Hún ber yfirskriftina:
„Tónlist við haf og strönd.“
Á sama tíma fer Þjóðlagahátíðin fram. Au þess fagnar Siglufjörður
100 ára kaupstaðarafmæli og 200 ára
verslunarsögu. Þjóðin heldur svo upp
á aldarafmæli sjálfstæðis og fullveldis
Íslands.
Markmið hátíðarinnar er að vekja
athygli á strandmenningu þjóðarinnar sem einum merkasta hornsteini í
menningararfi hennar og sögu. Þetta er
gert með því að gefa sérfræðingum og
almenningi tækifæri á að hittast, læra,
miðla og skapa tengsl. Markmiðið er
einnig að styðja strandmenninguna í
allri sinni fjölbreytni og kynna hana fyrir almenningi.
Á hátíðinni fara fram sýningar og
vinnustofur, allir -börn og fullorðnirgeta verið þátttakendur og notið þeirrar
dagskrár sem í boði er. Á hátíðinni verður sýnt handverk, bæði gamalt og nýtt,
og hvernig hægt er að nýta söguna til
atvinnu og nýsköpunar. Handverksfólk
verður við vinnu sína og sýnir og kynnir
verk sín. Bátar verða smíðaðir og sýndir
og boðið er upp á kvikmyndasýningar,
tónlist, myndlist, leiklist og dans og börn
geta sótt vinnusmiðjur.
Hátíðin er haldin í samstarfi við
Þjóðlagahátíðina, Síldarminjasafnið og
sveitafélagið Fjallabyggð. Hafir þú áhuga
á þátttöku eða viljir fá nánari upplýsingar vinsamlegast hafðu samband við
Sigurbjörgu Árnadóttur í síma 823 4417
eða með tölvupósti á netfangið sibba.
arna@gmail.com.

viftur
.is
-andaðu léttar

Þú færð viftuna hjá okkur:
S:566 6000 ∑ ishusid@ishusid.is ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur
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Gleðilegt sumar!
Húsið býður ykkur velkomin til Ísafjarðar

