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Í búum Borgar fjarðar hrepps, Djúpa
vogs hrepps, Fljóts dals héraðs og 
Seyðis fjarðar kaup staðar er boðið til 

í búa funda til að móta til lögur að nýju sam
einuðu sveitar fé lagi á Austur landi. Mark
mið fundanna er að heyra sjónar mið íbúa 
áður en til lögur verða full mótaðar. 

Undan farnar vikur hafa starfs hópar 

unnið hug myndir og til lögur að fram
tíðar sýn fyrir Sveitar fé lagið Austur land. 
Í búar fá tæki færi til að kynna sér þær, og 
koma sínum hug myndum, á bendingum og 
sjónar miðum á fram færi. 

Fundirnir fara fram milli klukkan 18 
og 21 og verður þátt tak endum boðið upp á 
léttar veitingar. 

Mánu dagur 1. apríl
Borgar fjarðar hreppur 
Þriðju dagur 2. apríl
Seyðis fjarðar kaup staður 
Mið viku dagur 3. apríl
Djúpa vogs hreppur 
Fimmtu dagur 4. apríl
Fljóts dals hérað

Austfirðingar funda um 
sameiningu fjögurra  
sveitarfélaga
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Íbúar á Djúpavogi funda um sameiningu 3. apríl nk.a

– Steinsagir, kjarnaborvélar, gólf- og vegsagir
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ALLT FYRIR ATVINNUMANNINN

HUSQVARNA
FS 400 LV
Sögunardýpt 16,5 sm

HUSQVARNA
K 760
Sögunardýpt 12,5 sm

HUSQVARNA
K 2500
Sögunardýpt 14,5 sm

HUSQVARNA
DM 230
Bordýpt 15 sm

HUSQVARNA
K 3600 MK II
Sögunardýpt 27 sm

HUSQVARNA
Steinsagarblöð
og kjarnaborar

Framtak-Blossi  er orðinn umboðsaðili fyrir 
Volvo penta rafstöðvar og skrúfuvélar á Íslandi

Dvergshöfða 27 - 110 Reykjavík
www.blossi.is - blossi@blossi.is

Sala á Volvo Penta 
varahlutum og 
viðgerðarþjónusta

Framtak-Blossi  er orðinn umboðsaðili fyrir 
Volvo penta rafstöðvar og skrúfuvélar á Íslandi

Dvergshöfða 27 - 110 Reykjavík
www.blossi.is - blossi@blossi.is

Sala á Volvo Penta 
varahlutum og 
viðgerðarþjónusta

Framtak Blossi mun á næstu dögum flytja alla 
starfsemi sína að Vesturhrauni 1. Garðabæ. 
Bjóðum alla viðskiptavini okkar velkomna

ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?
Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-, 
mótorhjóla og snjósleðasætum. 
Húsbílaklæðningar og öll almenn 
bólstrun. Við erum þekktir fyrir 
fljóta og góða þjónustu.

Hamraborg 5 kóp, Hamrabrekkumegin S. 544 5750  www.hsbolstrun.is
Formbólstrun

FINNUR
ÞÚ     ?
Þú gætir unnið 20.000 kr. í einum hvelli!
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FRÁBÆRIR TÓNLEIKAR Í TÓNLISTARMIÐSTÖÐINNI Á ESKIFIRÐI

Glys, glamour, elegans, glitur… 
og auðvitað frábær tónlist 
og söngur var einkenni 

nýársskemmtunar laugardaginn 16. 
febrúar sl. Í Tónlistarmiðstöðinni 
á Eskifirði. Þar komu fram á  
nýársskemmtun Þorbjörn Rúnarsson 
tenór, Erla Dóra Vogler mezzósópran 
og Eva  Þyri Hilmarsdóttir píanóleikari 
í leikstjórn Unnars Geirs Unnarssonar.

Fluttir voru margvíslegir slagararar, 
lög úr heimsþekktum óperettum og 

söngleikjum. Smá væmið, smá sem 
allir þekkja, smá sexí, smá sorglegt, 
dálítið mikið yfirfljótandi af ást, en 
ávallt skemmtilegt! Vel var mætt 
á þessa frábæru skemmtun enda 
kunna Austfirðingar að meta svona 
menningarviðburð.

Nýársglamourgleðin var sett upp 
í samstarfi við Tónlistarmiðstöð 
Austurlands og styrkt af 
Uppbyggingarsjóði Austurlands, 
Fjarðabyggð og Alcoa Fjarðaáli.

Framfarafélagið
,,Frumkvæði til framfara"

 Í Austurlandi í janúar birtist 
mynd sem var efni greinarinnar 
óviðunandi en barst blaðinu 
með sama tölvupósti. Myndir 
var ekki af gjaldkera félagsins að 
útskýra reikninga heldur af Guðný  
Harðardóttir að flytja erindi á 
fundinum, um fyrirtæki sitt, 
,,Breiðdalsbita.“

Guðný Harðardóttir.

Dúndrandi fjör og lífsgleði!

Brúarhandrið þjóna flest 
ekki sínu hlutverki

Brúarhandrið á Íslandi standast 
í allflestum tilfellum engin 
viðmið sem aðrar þjóðir 

nota í dag, nema þær allra nýjustu.  
Afleiðingarnar eru skelfilegar eins og 
á nýleg dæmi sanna við Núpsvötn og 
hættan á enn verri slysum er vissulega 
hangandi yfir þeim sem um þjóðvegi 
landsins fara. Benda má á nýlega 
brú yfir Þjórsá en enginn þyrfti að 
kemba hærurnar sem færi gegnum 
handriðið og í ána.

Brú yfir Reykjadalsá í Dölum. Ný brú með öruggt handrið.

Brúin yfir Lagafljót. ,,L“ prófílar boltaðir við tréverk. Alls engin 
fyrirstaða ef ekið er út af þessu fjölfarna vegamannvirki. 

Flott föt, fyrir flottar konur

Netverslun www.belladonna.is

Hringhella 12, 221 Hafnarfjörður · Sími 565 1489 · isror@isror.is · www.isror.is

Hjá Ísrör færðu einangruð
hitaveiturör frá LOGSTOR

– Stálrör
– Stálfittings og samsetningar

– Pexrör
– Pexfittings og samsetningar

– PexElextra sveiganlegri plaströr
– Pexfittings og samsetningar

Og svo allt annað sem þarf til 
hitaveitulagna

Nýtt hjá ÍSRÖR
 
Bjóðum nú kaldavatnslagnir
PE-100 og PE-80 ásamt 
tilheyrandi fittings
 
Bjóðum einnig snjóbræðslurör 
PP og PE



FRÁBÆRT ÚRVAL AF RÚMUM, 
SÓFUM OG HVÍLDARSTÓLUM

RÚM • SÓFAR • HVÍLDARSTÓLAR • HEILSUKODDAR • LJÓS • HÚSGÖGN • GJAFAVÖRUR • BORÐ • SÆNGUR

SITTING VISION
hvíldarstólar

ISABELLA hægindasófi.
Sjá nánar á lur.isRICCARDO rafstillanlegur tungusófi

Brunstad 
hvíldarstóll

Svefnsófar í miklu úrvali.

ERMES hægindasófi. Sjá nánar á lur.is GRACE hægindastóll ORACOL tungusófi

Öll sæti 

stillanleg

Öll sæti 

stillanleg

Stillanleg
rúm

Öll sæti 

og bak 

stillanlegt

Stillanlegur

höfuðpúði

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

JACOB stóll frá Calia Italia

NÝTT
Í LÚR

LÁTTU ÞÉR 
LÍÐA VEL

NÝTT
Í LÚR
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Hinn heilagi réttur

Það er tvennt sem markar hornstein verkalýðsbaráttu um heim 
allan. Rétturinn til að bindast samtökum í stéttarfélögum og 
rétturinn til að leggja niður störf til að knýja á um betri kjör. 

Þessi réttindi eru varin í lögum og stjórnarskrá og er grundvöllur 
alþjóðasáttmála um vinnumarkað. Það er mjög 
alvarlegt að vega að þessum rétti og reyna að 
dempa eða komast hjá aðgerðum sem launafólk 
á sannanlega rétt á að beita. Það er einhver 
misskilningur í gangi um að verkföll eigi helst ekki 
að bitna á neinum. Verkföll eru neyðarúrræði sem 
stéttarfélög beita til að knýja á um samninga og 
eðli málsins samkvæmt bitna þau á fyrirtækjum 
og almenningi. 

Mörg fyrirtæki bera sig illa þessa dagana og 
auðvitað eru blikur á lofti í ferðaþjónustunni eins 
og öllum er kunnugt. Það hefur hins vegar verið ljóst um langt skeið 
að vinnandi fólk er að rísa upp og krefjast virðingar og bættra kjara 
og aukins jöfnuðar. Það er því ekki bara krafa dagsins í dag heldur til 
framtíðar að fyrirtæki og stjórnvöld hlusti og taki mark á þessum kröfum 
í öllum sínum störfum. Það er hættuspil að hlusta ekki á almenning og 
mæta ekki kröfum um aukinn jöfnuð, ekki bara hér á landi heldur um 
heim allan. Í því sambandi má minna á mikinn stuðning almennings við 
þá kröfu ASÍ að nýta skattkerfið til jöfnunar frekar en nú er gert. Í nýrri 
skoðanakönnun sem Gallup gerði fyrir ASÍ kom fram að 83% aðspurðra 
eru fylgjandi því að fólk með tekjur undir 500 þúsund á mánuði fái 
meiri skattalækkun en aðrir. Það er mjög afgerandi niðurstaða. Benda 
má á að fjölgun fólks á örorku má að einhverju leiti rekja til þessa 
og því er það afar mikilvægt að fólk hafi aðgengi að hlutastörfum og 
verði ekki veikt af vinnuálagi og ranglæti. Ljóst er að þetta er eitt af 
stóru verkefnunum sem bíður beggja deiluaðila, verkalýðsforystunnar 
og Samtaka atvinnulífsins. AFL Starfsgreinafélag á Austurlandi hefur 
ítrekað stuðning við verkfallsaðgerðir Eflingar og VR svo og annarra 
félaga,  sem boðaðar hafa verið.  AFL hefur beint því til félagsmanna 
sem starfa kunna utan félagssvæðis AFLs og sinna störfum sem falla 
undir kjarasamninga þessara félaga og undir boðuð verkföll  að virða 
löglega boðuð verkföll og sinna ekki þeim störfum sem undir þau falla.

Í verkfalli SGS félaga 2015 bar nokkuð á því að t.d. bílstjórar sem 
óku á Austurlandi og tilheyrðu t.d. Eflingu, töldu sig ekki þurfa að 
virða verkfall AFLs.  Það var þá einróma skilningur allra aðildarfélaga 
Alþýðusambandsins að þó svo að starfsmenn tilheyrðu ekki því félagi 
sem boðað hafði verkfall  tók verkfallsboðunin til viðkomandi ef hann 
vann starf sem féll undir verkfallsboðun og á félagssvæði þess félags sem 
boðað hafði verkfall.

 Virðum verkfallsréttinn unantekningalaust, sterkasta vopn hinna 
vinnandi stétta til að sækjast eftir mannsæmandi launum.

 Geir A. Guðsteinsson
ritstjóri
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öll heimili og fyrirtæki á Austurlandi.

Fermingardagurinn minn

Ég sé að María leið að gröfinni 
gengur, 

og grætur,  því Kristur 
hann er þar ei lengur. 

Vinurinn besti sem bar þeirra 
á hyggjur allar, 

aldrei hann framar í mynd sinni til 
þeirra kallar. 

Að gröfinni kemur og greinir þar 
engil er segir: 

,,Guð hefur sigrað og máttugir eru 
hans vegir. 

Farið og segið þeim Pétri og 
fleirum sem bíða, 

að frelsarinn hafi allt þetta orðið 
að líða". 

Upp risinn er hann og fylgir 
honum nú friður, 

farinn til Galíleu  hann fer á 
undan yður. Amen. 

Nú þegar liður að fermingum á 
þessu vori, hef ég fallist á að svara 
viku blaðinu Austur landi í nokkrum 
setningum, hvernig ég man ferminga
daginn minn. Vil ég hér rifja upp 
örfá minningar brot er koma upp í 
hugann varðandi þennan dag. Auð
vitað er margt fallið í gleymsku, en 
þegar hugsað er til baka eru líka 
nokkrar minningar sem sitja eftir og 
vil ég reyna að koma þeim á blað. Ég 
er fæddur árið 1951 og þetta var árið 
1965. 

Fermingar dagurinn var hvíta
sunnu dagur 27. maí Við vorum þrjá

tíu börn sem fermdumst. Hópurinn 
skiptist í 14 drengi og 16 stúlkur.. 
Presturinn sem fermdi okkur var sr. 
Árni Sigurðs¬son þá verandi sóknar
prestur hér. Undir búningur fyrir 
ferminguna var búinn að vera í gangi 
frá haustinu áður, og nánast fram að 
fermingu. Við gerðum vinnu bók, 
sem við máttum skreyta að vild, en 
hún var annars um gjörð utan um þá 
sálma sem við áttum að læra. Alls 
voru sálmarnir um tuttugu talsins og 
ég man að fremst í vinnu bókinni var 
lögð á hersla á að Þjóð¬söngurinn 
væri vel fram settur, og þá teiknaður 
fáni eða fána litirnir látnir ráða. Eftir 
stendur að mörg okkar eiga þessa bók 
enn í dag og hún verið dregin fram á 
fermingar mótunum síðar. 

Dagurinn var bjartur og fagur og 
fermt var í tveimur hópum. Fyrir há
degi fermdist helmingurinn eftir staf
rófs röð og eftir há degið seinna hollið. 
Ég man að við vorum klædd í kyrtlana 
í verslun SÚN í Steininum, gegnt 
kirkjunni, og gengið þaðan í hóp
göngu til kirkjunnar. 

Í kirkjunni var at höfnin hefð
bundin, en fæst af því situr eftir. Þó 
minnir mig að presturinn hafi við
haft ein hver heil ræði til okkar um að 
fara var lega út í lífið, og lagt á herslu 
á reglu semi og á byrgð. Síðan flutti 
hvert fermingar barn þann ritningar
texta sem það hafði valið af þessu til
efni. Ég valdi texta úr Davíðs sálmum 
sem er: ,,Þeir sem leita Drottins fara 
einskis góðs á mis.“ Að sjálf sögðu 
hlakkaði maður til veislunnar á eftir 
og hugurinn efl aust leitað heim, en 
altaris ganga var þá við höfð og viss 
léttir að vera kominn heim eftir þessa 
miklu at höfn. 

Veislan var haldin heima og 
frændur og vinir mættu prúð búnir í 
veisluna. Ég var í svörtum jakka fötum 
sem höfðu verið pöntuð að sunnan, 
í skyrtu og með þver slaufu. Skyrtan 
hafði verið keypt í Dan mörku en þar 
var fjöl skylda frænda míns bú sett 
þá. Skyrtan var með fal legri tví litri 
blúndu að framan á hnappa röðinni og 
að auki var ég í tá mjóum skóm, sem 
báru keim af Bítla menningunni, sem 
þá var að komast á skrið. 

Gjafirnar voru svo auð vitað aðal

at riði, sem maður hafði beðið með 
spenningi að fá. Ég fékk fínan danskan 
leksi kon á dönsku (Al fræði orða bók ), 
sem ég á enn. Þetta fannst mér góð gjöf, 
og varð minn stuðningur og á hugi við 
dönsku nám. En að auki fékk ég bækur 
og peninga. Peningarnir komu sér vel, 
því ég var búinn að panta mér glæ
nýjan hnakk frá söðla smiði á Horna
firði. Upp hæðin sem ég fékk var eitt
hvað á milli 30 40 þúsund og dugði 
rúm lega fyrir hnakknum. Bækurnar 
voru líka nokkuð margar og flestar 
hafa fylgt mér síðan. Þegar ég hugsa 
til baka er minningin um þennan dag 
björt og ein læg, og dagurinn í heild 
bjartur og fagur. 

Fram tíðin var auð vitað ó ráðin. 
Mig grunaði ekki að ég ætti eftir 
að starfa hér í mínum fæðingar bæ 
sem sóknar prestur. En þegar ég stóð 
svo siðar í sporum sóknar prestsins 
í mínum heima bæ, að ferma mín 
fyrstu fermingar börn hér í sókninni, 
vorið 2000, þá fann ég svo lítið inni
lega til þessa at burðar. Mér finnst nú 
að kirkjan hafi aldrei verið mér fjarri 
miðað við það vegar¬nesti sem fylgdi 
með fermingar starfinu og þakk læti 
ríkir í huga varðandi þennan dag. Ég 
hef vissu lega hug leitt margt um gildi 
fermingarinnar, en reyni sjálfur að 
leið beina unga fólkinu sem er á hraðri 
leið inn í fram tíðina, að fara sér hægt 
og meta í raun hvert fót spor. Við erum 
ein mitt nú að lifa breyti lega tíma og 
við mið og gildi breytast hratt og jafn
vel of hratt. 

Því með því að leggja grunninn 
skyn sam lega fyrir fram tíðina er 
svo margt sem hægt er öðlast og ná 
sínum mark miðum, ef rétt er haldið 
á málum. Góð menntun, heil brigð 
hugsun og kristinn kær leikur og gagn
kvæmur varðandi aðra, ætti að geta 
orðið það besta vega nesti sem maður 
leggur sér í hendur sjálfur þegar upp 
er staðið. Kannski var ein hver fyrir
hugun í ritningar¬textanum sem ég 
hafði valið og fór með í kirkjunni á 
fermingar daginn minn. 

Með kærum hamingju óskum til 
allra fermingar barna.

Sigurður Rúnar Ragnarsson
sóknarprestur í 

Norðfjarðarprestakalli

UMSKIPUNARHÖFN Í BÍGERÐ Í FINNAFIRÐI

Sveitar fé lögin Langa nes byggð og 
Vopna fjarðar hreppur hafa um 
ára bil unnið að risa vöxnu verk

efni sem al þjóð leg um skipunar höfn í 
Finna firði. Þarna munu vera fyrir tæki 
stað sett sem eru í hafn sækinni starf
semi en land rými þarna leyfir allt að 
1200 hektara at hafna svæði og 6 kíló
metra langa við legu kanta sam tals. 
Fyrir nokkrum árum var rætt um að í 
Finna firði yrði að dráttar og þjónustu
höfn fyrir hugsan lega olíu leit norður af 
landinu á Dreka svæðinu, en lítið hefur 
heyrst af því, lík lega eru þær raddir 
þagnaðar. 

Heyrst hefur að að innan skamms 
tíma verði tvö fé lög stofnuð um verk
efnið, annars vegar hafnar samalag og 
form legt þróunar fé lag hins vegar. Þá 
verði hætt að vinna með hug mynd og 

þess í stað unnið með kerfis bundnum 
hætti að form legu verk efni. Verk efnið 
varðar fyrst og fremst um skipunar höfn 
fyrir vörur annars staðar frá. Horft er til 
þeirra veður fars legu breytinga sem eiga 
sér stað en ísinn á norður hveli er smám 
saman að hverfa. Gáma flutningur um 
pólinn eru þó ekki á næstu árum, lík
lega fyrst eftir u.þ.b. 40 ár þegar ís hellan 
er að fullu horfin. 

Sú stað reynd að ísinn norðan við 
okkur skuli vera að hverfa opnar á ýmsa 
mögu leika saman ber gáma flutninga 
yfir pólinn en sam tímis hljótum við 
að staldra við og spyrja okkur þeirrar 
á leitnu spurningar hver fram tíð 
jarðarinnar er? Öfgar í veður farinu er 
bein á hrif hnatt rænnar hlýnunar. 

Ís hellan sem þekur milli 1214 
milljón m2 að vetri hefur þynnst 

gríðar lega á sl. ára tugum, verður varla 
þykkri en 1,5 metri og minnkar í ca. 
5 milljón m2 að sumri. Ís brjótar sigla 
í gegnum þennan ís án vand kvæða 
og með bráðnun verður hægt að sigla 
beint yfir pólinn. Þetta er mikið svæði 
eða á stærð við Afríku og það mun 
örugg lega gerast að leitað verði í þær 
auð lindir sem þarna er að finna. Skipa
siglingum fylgja marg vís legar á hættur, 
fara verður með gát en hafið er að súrna 
með til heyrandi breytingu á líf ríki 
sjávar. Fyrir sam fé lög sem lifa einkum 
á 5 upp sjávar teg endum er brýnt að leita 
nýrra leiða til at vinnu sköpunar. 

Að Finna fjarðar verk efninu koma 
m.a. þýska fé lagið Bremen port, sveitar
fé lögin Vopna fjarðar hreppur og Langa
nes byggð, verk færðistofan EFLA og 
ís lenska ríkið. Ekki er stefnt að upp
byggingu stór iðju heldur geymslu en 
mý mörg störf munu skapast sam fara 
þeirri upp byggingu. Vetnis fram leiðsla 
er væn legur kostur fyrir Ís lendinga og 
gæti verið fundinn staður þarna og það 
flutt utan í bundnu amóníaks formi. 

Stór verk efni taka tíma, ára tugur er 
skammur tími í því sam hengi. Hvað 
varðar fram hald verk efnisins er sam starf 
við land eig endur af gerandi og því brýnt 
að eiga við þá gott sam starf og halda 
þeim vel upp lýstum sem og öðrum sem 
hyggjast að verk efninu koma.

VILTU AUGLÝSA Í 
AUSTURLANDI?

AUGLÝSINGADEILDIN ER OPIN ALLA 
VIRKA DAGA FRÁ KL. 9:00 – 17:00.

AUGLÝSINGASÍMINN ER 578-1190

NETFANG: AUGLYSINGAR@FOTSPOR.IS



GLÆNÝR MAZDA3 FRUMSÝNDUR

U P P L I F Ð U  E I N S T A K A  T I L F I N N I N G U
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AKSTURSEIGINLEIKAR SAMEINA MANN OG BÍL

Markmið verkfræðinga Mazda er að gera mann og bíl að einu við aksturinn en á japönsku 

útleggst það sem Jinba Ittai, forn japönsk hugmyndafræði, eða „maður og hestur verða eitt“. 

Nýjasta SkyActiv bíltækni Mazda3 leysir þetta á magnaðan hátt sem þú upplifir strax í fyrsta akstri. 

G-VECTORING PLUS akstursstjórnunartæknin er önnur kynslóð þessa afar fullkomna kerfis. 

Kerfið skynjar fyrirætlanir ökumannsins eins og hesturinn skynjar knapann sem leiðir til 

einstakrar upplifunar ökumanns og farþega. Prófaðu.

FRAMÚRSKARANDI SAMSKIPTATÆKNI

Nýtt stafrænt mælaborð auðveldar aksturinn ásamt uppfærðum 8,8” skjánum sem er vel staðsettur 

svo hann trufli ekki aksturinn. Samskiptatæknin Mazda-Connect hefur verið endurhönnuð og er nú hraðvirkari 

og hjálpar þér að fylgjast með umferðinni. Bose hljómtækin skila einstökum hljómi með tólf hátölurum sem 

eru staðsettir á úthugsuðum stöðum í farþegarýminu. Apple CarPlay, Android Auto og GPS vegaleiðsögn eru 

staðalbúnaður í nýjum Mazda3. Vertu í sambandi.

FÖGUR HÖNNUN OG EINSTAKT SAMSPIL GÆÐAEFNA INNRÉTTINGAR

Ytri hönnun Mazda3 er einstaklega fögur þar sem flæðandi línur, ljósabúnaður og margvísleg önnur natni við 

smáatriði gefa bílnum einstaka lúxusásýnd. Þegar inn er komið upplifir þú magnaða hönnun innréttingar með 

samspili gæðaefna með einstakri áferð sem gælir við skynfærin. Mazda3 býður upp á einstaklega hljóðlátt 

innra rými þar sem veghljóð hefur verið lágmarkað. Snertu og prófaðu.

Verð frá 3.490.000 kr.

Brimborg frumsýnir glænýjan og ríkulega búinn Mazda3 á laugardaginn á Akureyri og í Reykjavík kl. 12-16. 

Upplifðu einstaka tilfinningu.

Nýr Mazda3 frumsýning Akureyri 255x380 20190325.indd   1 27/03/2019   11:19
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Vetrarpakki 1
Gisting, morgunmatur, geymsla á bíl 

og skutl upp á völl.
 Pakki fyrir tvo kr. 18.900

   Pakki fyrir einn kr. 16.500

Vetrarpakki 2
Gisting, tveggja rétta kvöldverður, 

morgunmatur, geymsla á bíl 
og skutl upp á völl.

   Pakki fyrir tvo kr. 28.700 
    Pakki fyrir einn kr. 21.000

Tilboðið gildir út maí 2019 Innifalið er allt að þriggja 
vikna geymsla fyrir bílinn í hituðum bílakjallara.

parkinn.com/airport-hotel-keflavik

Bókanir 421 5222
info.airport.keflavik@parkinn.com

taktu 
forskot 
á fríið

Byrjaðu fríið í rólegheitum með gistingu á Park Inn by 
Radisson í Keflavík og kvöldverð á veitingastaðnum 
okkar Library Bistro. Á meðan þú dvelur erlendis 
bíður bílinn þinn hjá okkur í upphitaðri bílageymslu

Kolefnisspor laxeldis á Íslandi 
- Losun gróðurhúsalofttegunda frá laxeldi er með því lægsta sem þekkist við framleiðslu dýrapróteina til manneldis

Á ráðstefnunni ,,Strandbúnaður 
2019“ sem haldin var 
nýlega ræddi Stefán 

Gíslason umhverfisfræðingur um 
kolefnisspor laxeldis á Íslandi, en þema 
ráðstefnunnar var fiskeldi, skeldýra 
og þörungarækt. Niðurstöður sem 
birtust í erindi Stefáns vöktu verulega 
athygli og ættu m.a. að gleðja þá aðila 
sem stunda laxeldi í sjókvíum, m.a. 
á Austurlandi. Kolefnisspor vöru og 
þjónustu segja okkur hversu mikill 
útblástur gróðurhúsalofttegunda 
fylgir framleiðslu og notkun þeirra. 
Á síðasta ári reiknaði Environice 
kolefnisspor laxeldis á Íslandi fyrir 
Landssamband fiskeldisstöðva. 
Liður í verkefninu var þróun 
reiknilíkans sem reiknar kolefnisspor 
einstakra laxeldisfyrirtækja á hvert 
kíló framleiddrar matvöru út frá 
upplýsingum um aðföng, auk þess að 
sýna möguleika framleiðenda til að 
draga úr losun og auka bindingu. Í 
erindinu var sagt frá helstu niðurstöðum 
og þær bornar saman við kolefnisspor 
annarrar matvælaframleiðslu.

Kolefnisspor laxeldis á Íslandi
Hvar stendur laxeldi á Íslandi?
Kerfismörk;
Áður en hafist er handa við 

útreikning á kolefnisspori tiltekinnar 
vöru þarf að taka ákvörðun um hvar 
kerfismörkin ( system boundaries ) 
skulu dregin, þ.e. hvaða þættir í lífsferli 
vörunnar skuli tekin með í reikninginn.
 Það getur verið við eldið fram að 
slátrun;

 Losun bvegna framleiðslu og 
flutnings aðfanga
 Óbein losun vegna orkunotkunar
 Bein losun vegna eldsneytis, 
kælimiðla o.fl. í rekstrinum
 Losun vegna meðhöndlunar úrgangs.

Eftir slátrun getur það þá 
verið;
 Losun vegna meðhöndlunar, 
kælingar og flutnings
 Losun vegna rýrnunar í verslun
 Losun vegna frekari útvinnslu og 
eldunar
 Losun vegna úrgangs sem fellur til 
,,handan við hliðið”

Aðgerðargreinin
Aðgerðargreinin felur í sér 

lýsingu á þeirri grunnþjónustu sem 
er til skoðunar og er sú eining sem 
umhverfisáhrif aðfanga og frálags 
miðast við.  Liggur þar beinast við að 
gefa upp kolefnissporið fyrir hvert 
kg. matvæla, en þá skiptir máli hvar í 
ferlinu varan er veginn. Kolefnisspor 
hvers kg af nýveiddum laxi er t.d. lægra 
en kolefnisspor hvers kg. af roðlausu og 
beinlausu flaki. Þar er gjarnan miðað 
við kg. af ,,ætum mat.”

Áhrif loftslags
Heildarframleiðsla eldislaxa er 

sögð nær 9.700 tonn. Áhrif loftslags 
er sagt liggja fyrst og fremst í starfsemi 
sem fer utan laxeldisstöðvanna sjálfra 
(erlendis). Stefán Gíslason var spurður 
hvað átt er við með því?

 Fullyrt er að hægt er að 
kolefnisjafna alla losun með 

landbótaaðgerðum. Hvað er átt við 
með því, og hvernig?

„Heildarlosun gróðurhúsa
lofttegunda frá laxeldi á Íslandi var 
um 31.000 tonn koldíoxíðígilda 
samkvæmt skýrslu Environice. Þar sem 
langstærstur hluti þessarar losunar á 
sér stað erlendis eins og áður segir, 
hafa stöðvarnar sjálfar takmarkaða 
möguleika á að minnka losunina. Bætt 
nýting fóðurs væri mikilvægt skref í 
þessa átt, en fóðurnýting í greininni er 
nú þegar nálægt því besta sem gerist. 
Hins vegar er hægt að kolefnisjafna alla 
þessa losun með mótvægisaðgerðum, 
svo sem landbótaaðgerðum sem duga 
til að draga úr losun og/eða binda 
kolefni sem samsvarar 31.000 tonnum 
koldíoxíðígilda árlega. Þetta er hvort 
sem er hægt að gera með landgræðslu, 
skógrækt eða endurheimt votlendis. 
Síðastnefnda aðgerðin er líklegust til að 
skila mestum árangri með minnstum 
tilkostnaði, en með því að endurheimta 
1 ha af votlendi má að meðaltali 
koma í veg fyrir losun 19,5 tonna af 
koldíoxíði árlega skv. niðurstöðum 
íslenskra vísindamanna. Með því að 
endurheimta 1.590 ha væri þannig 
hægt að kolefnisjafna allt laxeldið, 
miðað við tölur frá 2017. Þessi aðgerð 
myndi minnka losun frá íslenskum 
votlendum um 31.000 tonn á hverju ári 
um langa framtíð.“

Heildarframleiðsla eldislaxa er 
sögð nær 9.700 tonn. Áhrif loftslags 
er sagt liggja fyrst og fremst í starfsemi 
sem fer utan laxeldisstöðvanna sjálfra 

(erlendis). Hvað er átt við með því?

,,Heildarframleiðsla eldislax 
á Íslandi árið 2017 var um 9.700 
tonn (af slægðum laxi með haus). 
Losun gróðurhúsalofttegunda 
vegna framleiðslunnar var um 3,21 
kg koldíoxíðsígilda á hvert kg af 
framleiddri vöru. Þessi losun liggur 
að langstærstum hluta (um 93%) í 
framleiðslu og flutningum á fóðri, 
sem er nánast allt innflutt. Um 6% 
losunarinnar verður í flutningi á 
aðföngum og framleiðsluvöru, en 
losun í starfseminni sjálfri er aðeins um 
1% af heildarlosuninni.“

 Eru takmörk fyrir því að þínu 
mati hvað laxeldi getur orðið mikið 
hérlendis á komandi árum? Hversu 
mikið?

,,Vöxtur laxeldis á Íslandi er eflaust 
háður ýmsum takmörkunum. Losun 
gróðurhúsalofttegunda er þó ekki ein af 
þeim, þar sem losun frá laxeldi er með 

því lægsta sem þekkist við framleiðslu 
dýrapróteina til manneldis, og jafnvel 
samkeppnishæf við plöntuafurðir að 
teknu tilliti til næringarinnihalds og 
orkugildis.“

 Hvar stendur laxeldi í samanburði 
við aðrar tegundir fisks og einnig 
kjöts þegar kemur að útblástri 
gróðurhúsalofttegunda sem fylgja 
framleiðslu og notkun þeirra?

,,Losun gróðurhúsalofttegunda 
frá laxeldi er með því lægsta sem 
þekkist við framleiðslu dýrapróteina 
til manneldis. Losunin er þannig 
svipuð og við veiðar á villtum fiski. 
Uppsjávarfiskar á borð við síld eru 
þó með minna kolefnisspor (rúmlega 
1 kg CO2íg á hvert kg af matvöru), 
þorskur er á svipuðu róli og eldislaxinn 
(25 kg CO2íg á hvert kg af matvöru), 
kjúklingur og svínakjöt nokkru 
hærri (46 kg) og kjöt af jórturdýrum 
(lambakjöt og nautakjöt) mun hærra, 
um 30 kg.“ segir Stefán Gíslason.

Stefán Gíslason, 
framkvæmdastjóri 
Umhverfisráðgjafar Íslands 
í Borgarnesi (Environice).
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Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. Fyrirvari við 7 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. Gildir eingöngu um bíla sem fluttir eru inn af Toyota á Íslandi ehf. Birt með fyrirvara um villur.

HÚN ER KOMIN AFTUR
NÝ COROLLA

Mest seld í heimi
Nýjasta kynslóð Corollu er komin í þremur glæsilegum gerðum sem taka sig best út með þig undir stýri. 
Mátaðu þig við kraftmiklar Hybrid útfærslur hlaðbaksins, Corolla Hatchback; stallbaksins, Corolla Sedan 
eða langbaksins, Corolla Touring Sports. Hver er þín týpa? 

2 ára þjónustupakki fylgir með nýrri Corollu, viðskiptavinum að kostnaðarlausu.

Nú er 7 ára ábyrgð á öllum nýjum Toyota bifreiðum.

 3+4 ÁBYRGÐ 2 ÁRA ÞJÓNUSTA

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 

Verð frá: 3.990.000 kr.
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Norðfirðingafélagið í Reykjavík 
hálfrar aldar gamalt
Norð firðinga fé lagið í Reykja

vík var stofnað 20.nóvember 
árið 1968. Þann 24.nóvember 

s.l. hélt fé lagið upp á 50 ára af mælið 
í tón listar húsinu Hörpu með tón
leikunum Nes rokk 2018. Í upp hafi 
tón leikanna var fyrsta stjórn fé lagsins 
heiðruð. Stofn endur fé lagsins voru: 
Frið jón Guð röðar son, Svavar Lárus
son, Ragna Jóns dóttir, Anna Jóns
dóttir, Birgir D. Sveins son, Guð laugur 
Stefáns son og Ey þór Einars son. 

Stjórnin fékk Jón Hilmar Kára son 
tón listar frömuð i Nes kaup stað til að 
taka að sér að vera fram kvæmdar stjóri 
há tíðarinnar og sá hann um skipu
lagningu og undir búning í sam starfi 
við stórn fé lagsins. Lagt var upp með 
að fá norð firskt tón listar fólk sem hefði 
gefið út eigið efni. Kynnir kvöldsins 
var Draupnir Rúnar Draupnis son. 
Kvöldið var sér lega vel heppnað og 
sóttu um 370 manns tón leikana og 
má alveg hugsa sér að gera þetta að 
ár legum við burði því af nægu er að 
taka tón listar lega séð þó ein göngu hafi 
verið um norð firska tón listar menna 
að ræða. Styrktar aðilar há tíðarinnar 
eiga mikla þökk skilið fyrir að styðja 
við fram kvæmdina en þeir voru: SÚN, 
Síldar vinnslan og Hljóð færa húsið. 

,,Starfs semi fé lagsins er í nokkuð 
föstum skorðum og hefur verið svo 

um ára bil. Árið byrjar með aðal fundi 
og Sólar kaffi í kringum 20.janúar. 
Fyrsta laugar dag í hverjum mánuði 
hafa Jón Karls son og Hákons Aðal
steins son staðið fyrir laugar dags kaffi 
á Kaffi tár í Kringlunni og mætir fólk 
þangað í spjall yfir góðum kaffi bolla. 
Um miðjan maí hefur fé lagið staðið 
fyrir vor göngu sem er ca klukku
stundar ganga, gjarnan ein hvers 
staðar á höfuð borgar svæðinu og svo 
er sest á kaffi hús eða veitingar stað og 
fengið sér gott í gogginn. 

Sjó manna dagurinn er alltaf haldin 
há tíð legur og hafa fé lags menn og gestir 
þeirra hist undan farin ár á veitinga
staðnum Rio þar sem gestum býðst 
að kaupa sig inn á hlað borð og höfum 
við fengið að selja Sjó manna dags
blað Austur lands á staðnum. Mjög vel 
hefur verið mætt á þennan við burð og 
sjást gjarnan and lit að heiman sem eru 
á ferð í höfuðs staðnum. Undan farin ár 
hefur fé lagið staðið fyrir menningar
kvöldi um miðjan nóvember og þann 
20.desember hittumst við í Fellaog 
Hóla krikju og eigum nota lega stund 
og bjóðum upp á kaffi og pipar kökur. 
Við gefum út daga tal og þá er þemað 
myndir úr firðinum okkar fagra og 
fólkinu þaðan. Fé lagið býr svo vel að 
fá að eiga sama stað í Fellaog Hóla
kirkju þar sem sr. Svavar Stefáns son, 

fyrrum sóknar prestur á Norð firði, 
hefur þjónað í mörg ár og hefur hann 
verið okkur innan handar hvað hús
næði snertir og höfum við haft bæði 
tón leika og aðal fundi þar í mörg ár. 
Stefna nú verandi stjórnar er að fjölga 
yngri fé lags mönnum og fá þá inn í 
stjórn fé lagsins svo það leggist ekki af. 
Þegar við tölum um yngri fé lags menn 
þá erum við að tala um fólk kannski 
í kringum 40 ára og sem er upp alið 
heima í firðinum fagra og telur sig eiga 
rætur þangað enn þá. Þetta er gefandi 
og skemmti legt starf og ekki mikil 
kvöð en gefur mikla á nægju að hitta 
gamla vini síðan í gamla daga og rifja 
upp gamla tíma og kannski koma með 
nýjrar og ferskar hug myndir. Næst 
á dag skrá fé lagsins er sem sagt vor
gangan sem verður laugar daginn 11. 
maí nk. Allir við burðir eru aug lýstir á 
face book síðu fé lagsins: Norð firðinga
fé lagið í Reykja vík,“ segir Guð rún K. 
Einars dóttir Í stjórn fé lagsins sitja 
núna: 

Í stjórn fé lagsins sitja núna: Guð
rún K. Einars dóttir , for maður 
(Gunna Stína), Kristján T. Högna son, 
gjald keri, Fjóla Warldorf  Karls dóttir, 
Vil mundur Tryggva son, Olga Hrund 
Sverris dóttir, Guð laug Ragnars dóttir, 
Jón Karls son, Sig þór Hjartar son og sr. 
Svavar Stefáns son.

Norðfirðingar á góðri stund. Elín Guðmundardóttir fyrrverandi 
formaður til vinstri og Guðrún K. Einarsdottir núverandi formaður til 
hægri.

Þetta eru þeir stofnendur Norðfirðingafélagins í Reykjavík sem 
komust á afmælishátíðina. F.v.:  Eyþór Einarsson ,  Birgir D. Sveinsson, 
Guðlaugur Stefánsson  og Anna Jónsdóttir. Svavar Lárusson var 
erlendis en aðrir stofnendur eru látnir.

Í sjómannadagskaffinu 2017.

Galvaskir gítarleikarar.

Jens Garðar 
Helgason ráðinn 
framkvæmdastjóri 
Laxa fiskeldis

Stjórn Laxa 
fiskeldis hefur 
ráðið Jens Garðar 
Helgason í starf 
f r a m k v æ m d 
astjóra félagsins. 
Jens Garðar hóf 
störf 1. Febrúar 

sl. Jens Garðar var framkvæmdastjóri 
útflutningsfyrirtækisins Fiskimiða ehf. 
á árunum 2002 til 2018. Þá hefur hann 
verið formaður Samtaka fyrirtækja 
í sjávarútvegi frá stofnun þeirra árið 
2014. Jens Garðar stundaði nám í 
viðskiptafræði við Háskóla Íslands 
á árunum 1997 – 2000 og stundar 
MBA námi í Seafood Management við 
Norwegian School of Economics.
Laxar fiskeldi er með 3 starfsstöðvar á 
Suðurlandi, sjókvíaeldi í Reyðafirði og 
höfuðstöðvar á höfuðborgarsvæðinu. 
Starfsemi og umsvif Laxa fiskeldis hafa 
aukist hratt á síðustu misserum og er 
fyrirtækið nú að ala fjórar kynslóðir 
laxa í starfstöðvum sínum. Starfsmenn 
Laxa fiskeldis á Íslandi eru 35 talsins.

EVA BJARNADÓTTIR HLAUT 
MENNINGARVERÐLAUN HORNAFJARÐAR
Menningarverðlaun sveitarfélagsins 

Hornafjarðar voru afhent fyrir skömmu 
á mikilli og metnaðarfulltri hátíð. Á 

hátíðinni voru einnig veitt umhverfisverðlaun 
og styrkir. Menningarverðlaunin í ár hlaut Eva 

Bjarnadóttir en hún hefur ásamt manni sínum 
byggt upp gamla sláturhúsið á Fagurhólsmýri 
og opnaði þar vinnustofu við hátíðlega athöfn 
í ágúst síðastliðnum. Eva hefur einnig leiðsagt 
gestum og gangandi um Sláturhúsið og verið aðal 

driffjöðurin í bókakynningu Ungmennafélags 
Öræfa. 

Fjölmargir hlutu styrki og er það lýsandi 
yfir þá miklu grósku sem ríkir í menningar og 
fræðastörfum í sveitarfélaginu Hornafirði.

Hópurinn sem hlautl verðlaun og styrki. 
Bróðir Evu, fremst fyrir miðri mynd, tók við 

viðurkenningunni fyrir hennar hönd.
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FLUGSAMGÖNGUR TIL HORNAFJARÐAR 
NAUÐSYNLEGAR SAMFÉLAGINU

Sam göngu og sveita stjórnar ráðu
neytið hefur lagt fram drög að 
stefnu um al mennings sam göngur. 

Mark mið stefnunnar eru að stuðla að sam
þættu kerfi al mennings sam gangna á sjó, 
landi og lofti. 

Sam hliða því var unnin góð greinar
gerð á al mennings sam göngum. Í greinar
gerðinni kemur fram að flug leiðin frá 
Reykja vík til Hafnar er styrkt af ríkinu 
um 100 milljónir króna á ári. Einnig er 
gerð greining á far þega fjölda á flug leiðinni 
og kemur í ljós að far þegum hefur fjölgað 
frá árinu 2012 og hlut fall niður greiðslu 
á hvern far þega er lægst miðað við aðrar 
ríkis styrktar leiðir. Þrátt fyrir þetta er 
leiðin til Hafnar talin þjóð hags lega ó hag
kvæm, án frekari rök stuðnings, og er lagt 
til ríkis styrkurinn verði lagður af. Rekstur 
al mennings vagna er einnig styrktur af 
ríki í gegnum Vega gerðina og þykir starfs
hópnum ó eðli legt að reka tvær ríkis styrktar 
leiðir til Hafnar og bent á nauð syn þess að 
tengja akstur leið frá Höfn við brot hætta 
byggð í Vestur Skafta fells sýslu. Jafn framt 
á Höfn að vera einn af tengi stöðum í kerfi 
al mennings sam gangna. Í sam göngu á ætlun 
20192033 sem var lögð fyrir Al þingi á 
haust þingi voru lögð fram metnaðar full 
mark mið. Meðal þeirra var lagt fram það 
mark mið að í búar lands byggðarinnar eigi 
kost á að komast til höfuð borgarinnar á um 
3,5 klst. með sam þættum ferða tíma, akandi, 
með ferju og/eða í flugi. Á sama tíma er 
lögð fram um rædd drög að stefnu mörkun 
í al mennings sam göngum þar sem lagt er 
til að leggja af ríkis styrk á innan lands flugi 
til Hafnar og lögð á hersla á að styrkja al
mennings vagna. Ofan greind á form og 
mark mið fara ekki saman. 

Öku tími til Reykja víkur  
7 klst. 

Öku tími frá Höfn til Reykja víkur er 
7 klst. í strætó miðað við tíma á ætlun en 
flug tíminn er um 50 mín. með inn ritun er 
ferða tíminn um 1,5 klst. Það er ekki nokkur 
leið að upp fylla það mark mið að ferðast 
til höfuð borgarinnar á 3,5 klst. ef akstur
leiðin er farin. Ferð með strætó frá Höfn til 
Reykja víkur kostar 13.630 kr. en flug ferðin 
kostar 27.700 kr. fullu verði. Þeir sem greiða 
í stéttar fé lög eiga þess kost að kaupa flug
miða á lægra verði eða frá um 12.000 kr. Til 
saman burðar er hægt að kaupa flug miða frá 
Kefla vík til Kaup manna hafnar á um 25.000 
kr. báðar leiðir. Stjórn völd hafa verið að 
skoða að fara svo kallaða „skosku leið“ þar 
sem í búar eiga kost á niður greiðslu á flug
leiðum. Ekki er að finna frum varp frá Al
þingi um skosku leiðina og því ó víst hvernig 
fram kvæmdin verður. 

Fyrir Horn firðinga er gríðar lega mikil
vægt að al mennings sam göngur séu góðar. 
Sveitar fé lagið er víð feðmt og um langan 
veg að fara í næstu þétt býlis kjarna, eða 
200 km. á Kirkju bæjar klaustur og 100 

km á Djúpa vog. Ef 
sækja þarf þjónustu 
lækna, stjórn sýslu 
eða annað tengt at
vinnu lífinu Reykja vík 
næsti þjónustu kjarni. 
Erfitt getur verið að halda uppi öflugri 
heil brigðis þjónustu á lands byggðinni en 
vel hefur tekist til á Horna firði, það er 
gert með dyggri að stoð flug sam gangna 
þar sem heimilis læknar, sér fræði læknar, 
sál fræðingar, tal meina fræðingar og fleiri 
sér fræðingar koma til Hafnar flug leiðis og 
vinna um skemmri tíma á staðnum. Ekki 
er hægt að gera þær kröfur að allir þessir 
sér fræðingar geti haft fasta bú setu á Höfn 
þar sem í búa fjöldi er tæp lega 2.400. Einnig 
eru flug sam göngur mikil vægar fyrir þá sem 
vilja sækja menntun og endur menntun. 
Fjar nám eykst með aukinni tækni væðingu 
sem krefst þess að nem endur þurfa að 
ferðast til Reykja víkur reglu lega í náms
lotur. 

Far miði í dauða dalinn! 
Horn firðingar treysta á að flug sam

göngur haldist tryggar þó flug far gjöld séu 
allt of há. Ef ríkis styrkur verður afl agður 
má búast við því að flug far gjöld hækki 
veru lega eða að flug leiðin leggist af. Heil
brigðis þjónustan treystir á sjúkra flug en 
fjöldi sjúkra fluga hefur farið ört vaxandi 
á undan förnum árum eða um 100% frá 
árinu 2012. Um ferð um Suður lands veg 
hefur aukist hratt á undan förnum árum 
og slysum sömu leiðis. Á síðustu tveimur 
mánuðum hafa t.a.m. verið tvö mjög al
var leg um ferða slys á þjóð veginum. Í um
fjöllun fjöl miðla nú fyrir stuttu hafa vegir 
í AusturSkafta fells sýslu verið kallaðir far
miði í dauða dalinn! Þannig hefur á standið 
á vegum Suður lands austan Víkur verið í 
vetrar færðinni. 

Á fundi bæjar ráðs Horna fjarðar 18. 
febrúar mót mælti bæjar ráð harð lega þeim 
á formum sem koma fram í drögum að 
stefnu um al mennings sam göngur að leggja 
af ríkis styrk á innan lands flug til Hafnar í 
Horna firði. Verði þetta að veru leika er veru
leg hætta á að flug sam göngur til Hafnar 
munu leggjast af. Bæjar ráð leggur á herslu á 
að drögin verði skoðuð gaum gæfi lega og í 
sam hengi við aðra stefnu mótun ríkisins, s.s. 
byggða á ætlun 20182024 þar sem lagt er til 
að innan lands flug verði raun hæfur kostur 
fyrir íbúa lands byggðarinnar og sam göngu
á ætlun 20192033 þar sem lögð eru fram 
mark mið um að ferða tími innan lands til 
höfuð borgarinnar verði aldrei meira en 3,5 
klst. Einnig bókaði bæjar ráð um að á huga
vert væri að fá upp lýsingar um hvað ríkið 
fær til baka í formi skatta og gjalda af flug
leiðinni. 

Matt hildur Ás mundar dóttir 
bæjar stjóri Sveitar fé lagsins 

Horna fjarðar

Dómsmálaráðneytið skoðar 
nú beiðni um að Halldóra 
Jónsdóttir sem drekkt var í 

Bessastaðaá á Fljótsdal fyrir næstum 
300 árum verði náðuð. Hún var dæmd 
til dauða fyrir blóðskömm og dulsmál 
eftir að faðir hennar nauðgaði henni 
og fyrirkom barni þeirra.

Í sunnanverðum Seyðisfirði má 
enn sjá gamlar tóftir, leifar af búskap 
á bænum Þórarinsstöðum. Í einhverju 
húsanna á þessari jörð fæddist 
Halldóra Jónsdóttir árið 1700 að talið 
er. Hún missti móður sína ung og bjó 
með föður og yngri systkinum í mikilli 
einangrun. Kristín Amalía Atladóttir, 
sem býr á Hólshjáleigu á Fljótsdal, og er 
forstöðumaður Menningarmiðstöðvar 
Fljótsdalshéraðs, vill vekja athygli á 
örlögum Halldóru Jónsdóttur. Kristín 
er með BA gráðu í leikhúsfræðum 
frá University of Glasgow auk þess 
sem hún stundaði framhaldsnám í 
kvikmynda og leikhúsfræðum við 
Stockholms Universitet. Hún hefur 
einnig meistaragráðu í félagshagfræði 
með áherslu á nýsköpunar og   
frumkvöðlafræði og doktorsgráðu í 
menningarhagræði.

,,Árið 1724 kemur upp sá kvittur 
um að hún hafi alið barn og þegar 
málið er skoðað nánar að þá kemur 
í ljós að hér hefur fæðst barn sem að 
síðan finnst grafið í gólfið. Þau eru 
handtekin feðginin Halldóra og Jón 
Eyjólfsson faðir hennar. Jón játar við 
fyrstu yfirheyrslu að hafa nauðgað 
dóttur sinni og síðan að hafa tekið 
barnið að henni óaðvitandi og grafið 
það í gólfið. Þannig að í raun að veru 
er hún algjörlega saklaus af báðum 
glæpum sem þau eru dæmd fyrir,“ 
segir Kristín. Jón faðir hennar var 
hálshöggvinn á Alþingi og Halldóra 
dæmd til dauða. Til greina kom 
að konungur mildaði dóminn en í 

samráði við guðfræðinga staðfesti 
hann dauðadóm því Halldóra hafði 
ekki sagt til föður síns. Ekki var 
tekið tillit til aðstæðna hennar og 
valdaójafnvægis.

Halldóra var flutt að Skriðuklaustri 
í Fljótsdal og 17. ágúst árið 1729 var 
dómnum framfylgt í Bessastaðaá 
skammt frá. Halldóra var ein af 48 
íslenskum konum sem vitað er að 
var drekkt fyrir blóðskömm og/eða 
dulsmál; það er að leyna barnsburði 
og láta barnið deyja. Konurnar voru 
leiddar fram á árbakkann og þar var 
steypt yfir þær sekk eða einhvers 
konar poka sem var síðan reyrður í 
mittið og hendurnar náttúrulega fyrir 
innan. Síðan fer einhver einstaklingur 
út í á eða á klett út með ánni og kippir 
í spottann sem var vafinn um miðjuna 
og þeim var kippt út í hylinn. Svo 
stendur þá einhver við árbakkann 
og heldur henni niðri með stjaka 
eða einhverju slíku þangað til að yfir 
lýkur,“ segir Kristín.

Sálumessa við Bessastaðaá
Dys Halldóru hefur aldrei fundist 

en árið 1989 fundust mannabein 
í grjóturð við ána sem óljóst er 
hvar nú eru niðurkomin. Kristín 
skrifaði forseta og forsætisráðherra 
bréf, bað um náðun og er málið hjá 
dómsmálaráðherra. „Nú er ég að 
vonast til þess að náðunin nái fram 
að ganga. Síðan er ég að vinna að því 
að fjármagna gerð útilistaverks sem 
verður reist hér í minningu Halldóru 
og fleiri kvenna sem hlutu þessi sömu 
örlög og gerð veraldlegrar sálumessu. 
Mig langar til þess að það verði flutt hér 
við Bessastaðaá sálumessa yfir sálum 
þessara kvenna og að minnisvarði um 
þær standi hér um ókomna tíð,“ segir 
Kristín Amalía Atladóttir.

Eftir 1710 mildaði konungur 

langflesta dauðadóma í refsivist til 
lífstíðar í Kaupmannahöfn, sem 
raunar jafngilti dauðadómi því fáir 
lifðu dvölina af. Í fáeinum tilvikum 
staðfesti konungur dauðadóma og er 
svakalegasta dæmið úrskurður árið 
1728 um líflát Halldóru Jónsdóttur 
frá Þórarinsstöðum í Seyðisfirði 
fyrir barneign með föður sínum Jóni 
Eyjólfssyni fjórum árum fyrr, en hann 
hafði nauðgað henni og tók síðan á 
móti barninu og gróf það í húsgólf. 
Hann var hálshöggvinn á Alþingi 
1724, en sök hennar vísað til konungs, 
sem ákvað að hún skyldi líflátin. Það 
var gert í héraði haustið 1729.

,,Ég fer fram á að Halldóra verði 
náðuð af þessum glæp sem hún var 
dæmd fyrir, því hún var saklaus. Hún 
hefur líklega verið dæmd samsek þar 
sem hún tilkynnti ekki hvað gerst 
hafði og hefur reyndar ekki vitað 
hvað henni bæri að gera, þó hún 
hafi vitað að nauðgun væri mikið 
ofríki. Konur áttu ekki mikinn rétt á 
þessum tíma. Halldóra var næstelst 
syskinanna á Þórarinsstöpum sem 
voru 4 talsins, öll ólæs og ófermd 
sem og faðir þeirra. Ekki er kunnugt 
um neinn afkomanda barnanna á 
Þórarinsstöðum. Getið er um búsetu 
á Þórarinsstöðum í Landnámu og 
þar hafi verið stafkirkja en líklegt er 
að Jón Eyjólfsson hafi verið leiguliði, 
ekki eigandi jarðarinnar.

Mannskepnan á ekki að þola svona 
óréttlæti eins og þarna átti sér stað þó 
nær 300 ár séu liðin síðan. Ég er ekki 
viss um að náðunarbeiðni mín nái 
fram að ganga en það ætti afsökun 
að gera af hendi forsætisráðherra, 
dómsmálaráðherra eða jafnvel 
forseta Íslands. Sýkna kemur ekki 
til greina því þá þyrfti málið að fara 
fyrir dómstóla,“ segir Kristín Amalía 
Atladóttir.

SÁLUMESSA VERÐI FLUTT VIÐ BESSASTAÐAÁ 
Í MINNINGU HALLDÓRU JÓNSDÓTTIR OG FLEIRI 
KVENNA SEM VAR DREKKT AÐ ÓSEKJU

Kristín Amalía Atladóttir.
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Í síðasta tölublaði Vesturlands fyrir 
sumarfrí, sem kom út 21. júní sl., var 
greint frá því að fornleifafræðingar 

frá Fornleifastofnun Íslands hefðu fund-
ið skála frá 9. eða 10. öld í Ólafsdal við 
Gilsfjörð í Dalasýslu.  Í sumar var skál-
inn rannsakaður með uppgrefti í fjórar 
viku undir stjórn Howell M. Roberts og 
Birnu Lárusdóttur fornleifafræðinga. 

Birna lýsir því sem gert hefur 
verið:  
„Í sumar tókum við fyrst og fremst ofan 
af minjunum. Við fjarlægðum mikið af 
torfhruni, jarðvegi sem hafði hrunið og 
fokið yfir rústina í tímans rás. Þetta er 
stórt svæði eða alls um 200 fermetrar 
sem við höfum nú hreinsað með þess-
um hætti. Þannig má segja að við séum 
búin að afhjúpa og draga fram megin-
drættina. Við erum byrjuð að reyna að 
skilja hvers konar mannvirki það er sem 
við höfum fundið. Þetta er dálítið flókið. 
Við sjáum ekki bara einn skála, heldur 
fleiri byggingarstig. Tvö ef ekki fleiri.“ 

Fornleifafræðingarnir hafa gert upp-
drátt af rústinni og birt á fésbókarsíðu 
verkefnisins sem ber heitið „Fornleifar-
annsóknir í Ólafsdal.“

Áfram grafið næstu tvö sumur
Fornleifastofnun Íslands hefur fengið 
fjármagn frá Minjavernd og Fornleifa-
sjóði til að stunda rannsóknir á þessum 

rústum í Ólafsdal næstu tvö sumur 2019 
og 2020. 

„Næsta sumar munum við snúa aft-
ur  og hefjast handa við mjög spennandi 
hluti. Þá munum við rannsaka það sem 
við sjáum rétt glitta í núna, svo sem 
mögulegar stoðaholur, það sem gæti 
verið eldstæði, far eftir sá eða kerald 
sem geymdi væntanlega matvæli, sjálf 
gólflögin og áfram mætti telja. Þannig 
byrjum við þá að grafa í lög innan 
skálans sem við getum tekið sýni úr og 
greint og þau munu eflaust færa okkur 
mikið af upplýsingum. Vonandi finnum 
við einhverja gripi líka. Í sumar fundum 
við aðeins hvernig örlaði á að þessi gólf-
lög skálans veittu okkur upplýsingar. 
Meðal annars fundum við einn hníf.“

Gætu fundið fleiri rústir
Ekkert bendir til annars en að þarna sé 
fundinn bær frá fyrstu öldum Íslands-
byggðar. 

„Flest bendir til að þetta hafi verið 
hús fyrir heils árs búsetu en ekki sel frá 
höfuðbóli sem stóð utar í Ólafsdal. En 
þetta á allt eftir að koma betur í ljós,“ 
segir Birna. 

Vísindamenn Fornleifastofnunar 
vinna nú að því að átta sig betur á því 
hvaða leyndardómar gætu falist á þessu 
forna bæjarstæði. „Það eru þarna rústir 
af fleiri húsum. Það stendur til að stækka 
uppgraftarsvæðið en við erum ekki al-

veg búin að ákveða enn hvert við för-
um út frá því sem við höfum fundið nú 
þegar. Þarna er m.a. rúst sem gæti verið 
af jarðhýsi sem væri þá líkt öðrum sem 
hafa fundist í gömlum víkingaaldarbæj-
um hér á landi. Í þeim finnast oft merki 
um að hafi verið fengist við vefnað,“ seg-
ir Birna Lárusdóttir fornleifafræðingur. 

Afhjúpa leyndardóma landnámsskálans í Ólafsdal
ÓLAFsDALuR:

Skálarústin í Ólafsdal eins og hún horfir við í dag. Búið er að breiða jarðvegsdúk yfir hana og skálinn bíður núi þess að hafist 
verið handa við næsta stig rannsóknanna sumarið 2019.

 Mjög mikill áhugi er á hinum forna skála sem nú er fundinn í Ólafsdal. Síðastliðinn laugardag leiddi Birna hundrað manna 
hóp gesta á Ólafsdalshátíð að skálarústinni þar sem hún gerði grein fyrir uppgreftinum og því sem þar hefur fundist. Hér 
stendur hún í miðri rústinni og lýsir aðstæðum fyrir fólki. 

Fyrsti uppdráttur af skálanum sem ljóst er að hefur verið endurbyggður. Veggir sem 
hér eru blálitaðir sýna það sem líklega er elsta byggingarstigið. Bleiku veggirnir 
virðast vera yngri, eða eru endurbyggðir og breyttir. Rauðlituð eru ýmis fyrirbæri: 
sáfar, eldstæði og fleira sem enn er óljóst hvernig ber að túlka. Grænu veggirnir sýna 
líklega einhverskonar anddyri. 

Varahlutaverslun 
og þjónusta
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Fyrsti uppdráttur af skálanum sem ljóst er að hefur verið endurbyggður. Veggir 
sem hér eru blálitaðir sýna það sem líklega er elsta byggingarstigið. Bleiku 
veggirnir virðast vera yngri, eða eru endurbyggðir og breyttir. Rauðlituð eru 
ýmis fyrirbæri: sáfar, eldstæði og fleira sem enn er óljóst hvernig ber að túlka. 
Grænu veggirnir sýna líklega einhverskonar anddyri.

Birna Lárusdóttir fornleifafræðingur. 
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BÆJARRÁÐ FJARÐABYGGÐAR 
MÓTMÆLIR HARÐLEGA SKERÐINGUM 
Í JÖFNUNARSJÓÐ SVEITARFÉLAGA

Bæjarráð Fjarðabyggðar tekur 
undir með stjórn Sambands 
íslenskra sveitarfélaga í bókun 

hennar vegna boðaðrar skerðingar 
á framlögum í Jöfnunarsjóð 
sveitarfélaga. Í bókuninni segir m.a.; 
stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga 
samþykkti á fundi sínum fyrr í dag, 
harðorða bókun vegna skerðinga sem 
fjármála og efnahagsráðherra hefur 
lagt til á framlögum til Jöfnunarsjóðs 
sveitarfélaga. Stjórnin krefst þess 
að teknar verði upp viðræður við 
fjármála og efnahagsráðherra og 
ráðherra sveitarstjórnarmála. Leiði 
þær viðræður ekki til ásættanlegrar 
niðurstöðu fyrir sveitarfélögin, verður 
gripið til róttækra aðgerða af hálfu 
sambandsins. Segir í bókun stjórnar 
m.a. að um einhliða aðgerð sé að ræða, 
sem gangi þvert á samstarf ríkis og 
sveitarfélaga í opinberum fjármálum. 
Ráðherra og ríkisstjórn hafi brugðist 
trausti sveitarfélaga á mjög alvarlegan 
hátt og veikt fjárhagslegan grundvöll 
þeirra, ekki aðeins gagnvart þeim 
þjónustuverkefnum sem jöfnunarsjóði 
er ætlað að standa undir, heldur 
einnig getu þeirra til að standa 
undir launakostnaðarhækkunum 
að kjaraviðræðum loknum. Þá er 
bent á, að aðgerðin hafi engin áhrif á 
heildarafkomu hins opinbera, enda 

þótt bæta megi afkomu ríkissjóðs með 
þessu móti á kostnað sveitarfélaganna.

Ekki verður við unað
Bæjarráð Fjarðabyggðar segir 

augljóst að við þetta verður ekki unað 
og hvetur bæjarráðið stjórnvöld til 
að hverfa frá þessari ákvörðun. Þess 
í stað verði teknar upp viðræður við 
sveitarfélögin um hvernig skuli mæta 
þeim forsendubresti í fjármálum 
þeirra, sem nú blasir við m.a. vegna 
aðstæðna í sjávarútvegi. Það hlýtur að 
vera sameiginlegt áherslumál þessara 
tveggja stjórnsýslustiga að afkoma 
þeirra sé viðunandi, en ekki einungis 
að afkoma ríkissjóðs sé jákvæð á 
kostnað sveitarfélaganna.

Hvert fór loðnan?
Ljóst er að fjárhagsleg áhrif þess að 

ef loðna finnst ekki í nægjanlegu magni 
á Íslandsmiðum á yfirstandandi vertíð 
verða mikil á mörg sveitarfélög, þar 
sem uppsjávarvinnsla er mikilvægur 
þáttur í sjávarútvegi þeirra. Óvíða 
er uppsjávarvinnsla meiri en í 
Fjarðabyggð og ljóst er að loðnubrestur 
mun hafa mikil áhrif á fjárhag 
sveitarfélagsins. En spurningunni um 
það hvert fór loðnan, eða var hún 
ofveidd, er ósvarað.

Eydís Ásbjörnsdóttir 
er formaður bæjarráðs 
Fjarðabyggðar.

Jón Björn Hákonarson, forseti bæjarstjórnar Fjarðabyggðar á rökstólum 
við bæjarstjóra Akranesbæjar, Sævar Frey Þráinsson, á fjármálaráðstefnu 
sveitarfélaga.

FJARÐABYGGÐ YFIRTEKUR GÖTULÝSINGARKERFI BÆJARFÉLAGSINS

- stefnt að orkusparandi lýsingu

Sveitarfélagið Fjarðabyggð og 
RARIK hafa undirritað samning 
þess efnis að Fjarðabyggð 

yfirtekur og eignast götulýsingarkerfið 
í því ástandi sem það er við undirritun 
samnings.

Samningurinn tók gildi þann 1. 
febrúar 2019. Frá þeirri dagsetningu 
eiga allar ábendingar varðandi 
götulýsingarkerfið að beinast til 
framkvæmdasviðs Fjarðabyggðar í 
síma 470 9000, eftir lokun skiptiborðs 
fæst sambandi við bakvakt samkvæmt 
símsvara.

Skv. raforkulögum nr. 65/2003 
fellur götulýsing ekki undir 

einkaleyfisstarfsemi dreififyrirtækja 
eins og RARIK og er ekki inn í 
tekjuheimild þeirra.  Það hefur því 
bara verið tímaspursmál hvenær 
sveitarfélagið yfirtæki þessa starfsemi. 
Fjarðabyggð er vel í stakk búið til að 
taka við þessu verkefni og með því 
opnast tækifæri t.a.m. í nútímavæðingu 
með orkusparandi lýsingu.

Frá undirritun samnings við RARIK. Karl 
Óttar Pétursson, bæjarstjóri og Helga 
Jóhannsdóttir, framkvæmdastjóri 
rekstrarsviðs Rarik ohf.

 
Tæki til vetrarþjónustu 

i-t.isOpið virka daga frá 9 til 18
laugardaga 11 til 14
Ármúla 31 - Sími 588 7332

Verðdæmi 70x70 cm. 30.500

Verðdæmi 80cm. 29.544 Verðdæmi 80x80 cm. 38.900

Verðdæmi 80x80 cm. 32.107

Verðdæmi 70 cm. 26.190

Verð frá 47.630

Verðdæmi 80x80 cm 29.600

Sturtuveisla!
Sturtuhurðir
Breidd:
80 og 90 cm.
Hæð 190 cm.

Laus svunta

Sturtuklefar úr hertu öryggisgleri, rennihurðir 
með 16 hjólum. Heill hornlisti, sturtustangasett
og vatnslás fylgja.
Rúnnaðir: stærðir 80 x 80 og 90 x 90 cm.
Kantaðir: stærðir 70 x 70, 80 x 80 og 90 x 90 cm.

Sturtuvængir 
með lyftilöm
Stærðir:
80 x 80 cm.
90 x 90 cm.
100 x 100 cm.
Hæð 190 cm.

Sturtuhorn með botni
Stærðir:
80 x 80 cm.
90 x 90 cm.
Hæð 195 cm.

Sturtuhorn
Stærðir:
70 x 70 cm.
80 x 80 cm.
90 x 90 cm.
Hæð 195 cm.

Sturtuhorn
Stærðir:
80 x 80 cm.
90 x 90 cm.
Hæð 195 cm.

8 mm. hert
öryggisgler
með festingum
Stærðir 70 - 120 cm.
Hæð 200 cm.

& gott verð!
Gæði, úrval



AFHENDINGARSTAÐIR
4

ENDURGREIÐSLUFRESTUR
14 DAGAR

SENDUM UM LAND ALLT3 VERSLANIR
1 KARFA

Nike
Air Force 1 ‘06
Verð: 13.995 kr.

Vagabond
Casey
Verð: 16.995 kr.

Vagabond
Camille
Verð: 15.995 kr.

Nike
Air Force 1 ‘06
Verð: 13.995 kr.

Vagabond
Casey
Verð: 14.995 kr.

Vagabond
Zoe
Verð: 15.995 kr.

Vans
Era 59
Verð: 12.995 kr.

Vans
Era 59
Verð: 13.995 kr.

Lloyd
Jerry
Verð: 29.995 kr.

Duffy
Spariskór
Verð: 10.995 kr.

Duffy
Spariskór
Verð: 10.995 kr.

Duffy
Spariskór
Verð: 10.995 kr.

Lloyd
Jerry
Verð: 29.995 kr.

FERMING 2019
Skór fyrir alla fjölskylduna
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Alcoa Fjarðaál:

Veitti nýnema styrk á 
Nýsveinahátíð Iðnaðar-
mannafélags Reykjavíkur

Glæsileg nýsveinahátíð 
I ð n a ð a r m a n n a f é l a g s 
Reykjavíkur var haldin 

laugardaginn 9. febrúar sl. í Tjarnarsal 
Ráðhúss Reykjavíkur. Á hátíðinni voru 
22 iðnnemar úr 14 iðngreinum frá sjö 
skólum heiðraðir, ýmist með bronsi 
eða silfri auk þess sem meistarar 
þeirra fengu viðurkenningu. Þá fengu 
14 nemar styrk til framhaldsnáms frá 
ýmsum styrktaraðilum.

Alcoa Fjarðaál hefur á 
undanförnum árum veitt einum 
nýnema styrk að upphæð 300.000 
krónur til framhaldsnáms. Styrkhafinn 
í ár var Marin G. Guðmundsdóttir 
Jacobsen sem lauk sveinsprófi í 
framleiðsluiðn frá Menntaskólanum í 
Kópavogi í desember sl. Þess má geta 
að hún fékk verðlaun við útskriftina 
frá MK fyrir framúrskarandi árangur 
í vínfræði.

„Já, ég hef mikinn áhuga á 
vínfræði,“ segir Marin. Með skólanum 
tók hún einnig Level 2 Award in 
Wine and Spirits í fjarnámi hjá 
skólanum WSET (Wine and Spirits 
Education Trust) í London. Hún fór 
til London til þess að taka prófið og 
fékk einkunnarflokkinn „Pass with 
Distinction“ sem er sá hæsti.

Varðandi hvað næst tekur við segir 

Marin: „Ég er þegar byrjuð í fjarnámi 
í Level 3 Award in Wine og fer í apríl 
út til London í vikulangt prógram 
þar sem verklegi hlutinn er kenndur. 
Síðasta daginn tek ég svo próf.“

Marin stefnir enn hærra: „Eftir 
að ég hef lokið þessu námi ætla ég 

annaðhvort að taka Level 4 Diploma 
frá WSET eða taka inntökupróf fyrir 
Certified Sommelier frá Court of 
Master Sommeliers.“

Alcoa Fjarðaál óskar Marin alls 
hins besta í framtíðinni.

Hreinn Halldórsson var 
útnefndur í Heiðurshöll 
ÍSÍ í lok síðasta árs á sömu 

samkomu og tilkynnt var um val á 
Íþróttamanni ársins 2018. Hreinn 
er átjándi einstaklingurinn sem ÍSÍ 
útnefnir í Heiðurshöllina.

Hreinn Halldórsson er fæddur árið 
1949 og hóf fljótlega að leggja stund 
á kúluvarp og vakti árangur hans 
snemma verulega athygli. Árið 1976 
var Hreinn kjörinn Íþróttamaður 
ársins í fyrsta sinn, en það ár bætti 
hann Íslandsmetið í kúluvarpi 
og keppti á Ólympíuleikunum í 
Montreal. Hann hlaut þá 79 stig af 80 
mögulegum í kjörinu á Íþróttamanni 
ársins. Árið 1977 vann Hreinn sitt 
fræknasta afrek þegar hann varð 
Evrópumeistari innanhúss í San 
Sebastian á Spáni. Þar kastaði hann 
kúlunni 20,59 metra og skákaði meðal 

annars Geof Capes, margföldum 
Evrópumeistara og Vladislaw 
Komar, pólska Ólympíumeistaranum 
frá 1972. Hreinn varð um leið 
fyrsti Íslendingurinn til að verða 
Evrópumeistari í frjálsíþróttum í 27 ár.

Sama ár bætti Hreinn Íslandsmetið 
í kúluvarpi þegar hann kastaði 21,09 
metra á móti í Stokkhólmi, met sem 
stóð í þréttán ár. Hreinn var vitaskuld 
valinn Íþróttamaður ársins 1977 
og hlaut nafnbótina í þriðja sinn 
árið 1979. Það ár átti hann sjötta 
besta afrek í heiminum þegar hann 
varpaði kúlunni 20,69 metra. Á 
Ólympíuleikunum í Moskvu árið 1980 
hafnaði Hreinn í 10. sæti. Hreinn lagði 
kúluna á hilluna árið 1982. Hreinn 
hefur síðustu áratugi verið búsettur á 
Egilsstöðum þar sem hann hefur haft 
umsjón með íþróttamannvirkjum á 
Egilsstöðum og í Fellabæ.

Hreinn Halldórsson við heiðursútnefninguna ásamt Lárusi Blöndal, 
forseta ÍSÍ, og Líney Rut Halldórsdóttur, framkvæmdastjóra ÍSÍ.

HREINN HALLDÓRSSON Í HEIÐURSHÖLL ÍSÍ

BOSAL.IS EMAIL BOAS@BOSAL.IS



Hjá Merkingu færð þú
vönduð og falleg skýli
sem henta íslenskum
aðstæðum. Merking.is

Raf -
hleðsluskýli

Biðskýli

Gönguleið

Rafhleðsluskýli

Reiðhjólaskýli

Íþróttavellir

Marás ehf.
Miðhrauni 13 - 210 Garðabæ
Sími: 555 6444 - Fax: 565 7230
www.maras.is - postur@maras.is

Fagleg ráðgjöf, sala og þjónusta
Bjóðum aðeins viðurkenndan búnað

SANDFELL SU 75BJÖRG EA 7 HAFBORG EA 152

KORSØR skiptiskrúfa
VULKAN ástengi

YANMAR aðalvél
MEKANORD niðurfærslugír

NORIS viðvörunarkerfi

SLEIPNER bógskrúfa
SEAMECH vélstýring

STAMFORD ásrafali

BERG skiptiskrúfa
REINTJES niðurfærslugír

YANMAR aðalvél
YANMAR hjálparvél SCANTROL autotroll

NORSAP skipstjórastólar

Allt fyrir nýsmíðina

YANMAR aðalvél

FLOSCAN eyðslumælir
PRESTOLITE alternator

TEIGNBRIDGE skrúfa
LASDROP öxulþétti
POLY FLEX vélapúðar

SEPAR forsíur
EUROPAFILTER smursía
8" hljóðkútur
SIDE-POWER hliðarskrúfur

CENTA ástengi
SIMRAD sjálfstýring
ZF stjórntæki
ZF niðurfærslugír

Mótorpúðar fyrir flestar vélar Alternatorar og DC rafalar

TOIMIL

Löndunarkranar

Sjókopar - sjóinntök - sjósíur - lokar -zink 12V og 24V lensidælur

R

R

Stjórntæki og gírarHliðarskrúfurAðalvélar í skip og báta Rafstöðvar og ljósavélar

Allar gerðir af legum Skrúfur

Alternatorar og DC rafalar
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VÍSNAÞÁTTUR – ARNAR SIGBJÖRNSSON
Skömmu fyrir miðja síðustu 

öld safnaði Helgi Valtýsson 
ljóðum og lausavísum eftir 

Austfirðinga og birti í bókinni Aldrei 
gleymist Austurland árið 1949. 
Bókin er gagnmerk heimild um 
alþýðukveðskap á Austurlandi á fyrri 
hluta 20. aldar og er vísnaþátturinn 
að þessu sinni helgaður henni. 
Höfundar eru valdir af handahófi og 
ber síst að líta á ljóðaþátt þennan sem 
einhverskonar úrval úr bókinni.

Ferskeytlan er áberandi í þessu 
austfirska safni enda er hún "innsti 
kjarni alþýðukveðskaparins" eins og 
Helgi Valtýsson kemst að orði. Því er 
við hæfi að hefja þáttinn á tveimur 
erindum um ferskeytluna eftir 
Guðfinnu Þorsteinsdóttur frá Teigi í 
Vopnafirði eða Erlu eins og hún kaus 
að kalla sig.

Þetta votta þeir sem best
þjálfa tal og muna,
að þeir hafi, hátta mest,
heiðrað ferskeytluna.

Er hún þjóðleg, alltaf ný,

áþekk skrýddri brúði,
stakan rétta, reifuð í
ríms og stuðla skrúði.

Margir kunna að leggja lukkuna og 
gæfuna að jöfnu og álíta gæfusmiðinn 
vera lukkunnar pamfíl og öfugt. 
Benedikt Gíslason frá Hofteigi er þó á 
öðru máli í vísum sínum Tvær góðar.

Hún lofaði miklu, hún Lukka,

ég lagði eyrun við því.
En þá fór greyið hún Gæfa
að ganga mig á bý.

Svo gældi ég ögn við Gæfu, 
og gaf henni föt og mat. 
Þá labbaði Lukka burtu
eins lang og hún komizt gat.

Arnheiður Guðjónsdóttir í 
Múlahúsum á Jökuldal yrkir stöku um 
hin hægu svör.

Sumra logar beiskju bál,
þótt brosið kviki á vörum;
er sem leynist eitrað stál
undir hægum svörum.

Ríkarður Jónsson myndskeri 
og fjöllistamaður, fæddur í Tungu í 
Fáskrúðsfirði, yrkir um fegurð lífsin.

Ást og list er lífið allt,
ljós og skugga brúnir,
himinleiftur heitt og kalt,
húm og draumarúnir.

Þuríður Briem, þáverandi 

húsfreyja að Sjónarhæð á Reyðarfirði, 
veltir fyrir sér hverfulleika lífsins í 
kvæðinu Æskan.

Oss þykir sárt, þegar æskan er braut,
því unaði´ og lukku hún spáði.
En oftast fer svo, að enginn það 

hlaut,
sem áður hugurinn þráði.

Sigfús Guttormsson, þá bóndi á 
Krossi í Fellum, er á svipuðum slóðum 
þótt niðurstaðan sé ekki nákvæmlega 
sú sama.

Líf á bæði lán og böl,
lánið flestir kjósa.
Ýmsra verður ævin kvöl,
aðrir sigri hrósa.

Þórdís Einarsdóttir, fædd að 
Hofteigi á Jökuldal, yrkir ljóðið Allt er 
hégómi.

Er von um það að verði okkar 
kynning

vísir þess, sem stærra er og fegra?
Nei. Annað virðist sjáfsagt 

sennilegra:
Eftir nokkurn tíma, aðeins 

minning.

Lítið blóm í blíðum sólaryl
brekku og engi fögru skrúði vefur,
yndislega angan frá sér gefur. 
Er á morgun ekki lengur til.

Sigurjón Jónsson, Snæhvammi 
í Breiðdal, fæddist undir lok 19. 
aldar. Hann yrkir stöku sem telja má 
athyglisverða í ljósi neysluumræðu 
nútímans. Stökuna kallar hann Eldur 
og sjór.

Auðinn, sem er ekki stór,
eyðslu  malar kvörnin.
Hún er eldur, hann er sjór.
Hvernig verða börnin? 

við endum þáttinn að þessu sinni á 
vísu Antoníu Petru Jónsdóttur Kröyer, 
StóraBakka í Hróarstungu, sem ber 
heitið Gamall maður kveður.

Í lífi mínu er brotið blað,
bráðum verð ég feginn.

Villikettir hremmdir á 
Egilsstöðum og í Fellabæ
Föngun villi katta á Fljóts dals héraði dagana 18. 
febrúar til 8. mars nk. hefur vakið meiri eftir tekt 
en al mennt hefði mátt gera ráð fyrir. Á stæða þess 
að fyrir hugað er að ráðast í þessar að gerðir er sú 
að í desember á ný liðnu ári barst sveitar fé laginu 
form leg ósk frá Heil brigðis eftir liti Austur lands 
um að ráðist verði í átak til að fækka villi köttum 
á Egils stöðum og í Fella bæ með vísan til gildandi 
sam þykkta þar um. Að til lögu um hverfis og 
fram kvæmda nefndar sveitar fé lagsins sam þykkti 
bæjar stjórn Fljóts dals héraðs á fundi sínum 
mið viku daginn 6. febrúar 2019 að verða við 
ósk Heil brigðis eftir litsins og var starfs mönnum 
sveitar fé lagsins falin fram kvæmdin í febrúar og/
eða í mars í sam ræmi við fyrir liggjandi verk lag. 
Til kynnt var um þetta með aug lýsingu á heima
síðu sveitar fé lagsins sem og í staðar fjöl miðlum 
þar sem m.a. var vísað til gildandi sam þykkta 
sem og laga um vel ferð dýra. Einnig kom fram að 
eig endur ó skráðra katta væru hvattir til að skrá 
dýr sín sem fyrst hjá sveitar fé laginu. 
Í tengslum við þetta hefur í um ræðunni m.a. 
komið fram að sveitar fé lagið hafi hafnað 
samningi um sam starf við fé laga sam tökin Villi
ketti um að sinna dýra vel ferð í bæjar landi Fljóts
dals héraðs. Þarna er verið að vísa til erindis 
er sveitar fé laginu barst á sínum tíma frá um
ræddum fé laga sam tökum. Sú fag nefnd sveitar
fé lagsins sem með þennan mála flokk hefur að 
gera fyrir hönd sveitar fé lagsins á kvað að leita 
á lits annars vegar Heil brigðis eftir lits Austur
lands og hins vegar Mat væla stofnunar áður en 
af staða yrði tekin til erindisins. Að fengnum 
um sögnum um ræddra stofnana, sem í báðum 
til vikum komust að þeirri niður stöðu að á form 
fé laga sam takanna stæðust hvorki gildandi sam
þykktir né þau lög er að mála flokknum snúa, 
á kvað um hverfis og fram kvæmda nefnd sveitar
fé lagsins að hafna erindinu sem síðan bæjar
stjórn Fljóts dals héraðs stað festi á fundi sínum 
mið viku daginn 7. febrúar 2018. 
Það skal á réttað að Fljóts dals hérað hefur vel ferð 
dýra að leiðar ljósi við fram kvæmd þess verk
efnis sem fram undan er enda mótast vinnu lag 
og verk ferlar af gildandi lögum og reglum um 
dýra vel ferð. Full yrðingar um annað eiga ekki við 
rök að styðjast og ber að harma að á kveðnir fjöl
miðlar og sam fé lags miðlar skuli vera nýttir til að 
halda hug myndum um annað á lofti. 
Bæjar stjórn Fljóts dals héraðs hefur sam þykkt 
til mæli um átak til föngunar villi katta á Egils
stöðum, sem kvartað efur verið yfir. Í bókun 
fundar Heil brigðis eftir lits Austur lands er óskað 
eftir því að á vegum sveitar fé lagsins verði ráðist 
í átak til að fækka villi köttum á Egils stöðum og 
í Fella bæ í sam ræmi við sam þykkt nr. 912/2005 

um katta hald og gælu dýra hald annarra en hunda 
í sex sveitar fé lögum á starfs svæði heil brigðis
nefndar Austur lands svæðis. 
Á fundi bæjar stjórnar ný verið var eftir farandi 
til laga lögð fram og sam þykkt: 
,,Að til lögu um hverfis og fram kvæmda nefndar 
sam þykkir bæjar stjórn að fela starfs mönnum að 
ganga í átak til föngunar villi katta á Egils stöðum 
og í Fella bæ skv. fyrir liggjandi verk lagi nú í 
febrúar og/eða mars eftir því sem hentar vegna 
veðurs og annarra verk efna. Jafn framt lagt til að 
sam hliða á takinu verði í búar hvattir til að skrá 
gælu dýr sín.” 

Villi kettir á Austur landi 
brjóta ekki lög 
Stjórn Dýra verndunar fé lagsins Villi katta vill 
á rétta að Villi kettir á Austur landi brjóta ekki lög 
um vel ferð dýra 55/2013 með starfi sínu, líkt og 
Fljóts dals hérað vill meina í ný legri yfir lýsingu 
sinni varðandi fyrir huguð fjölda dráp þeirra á 
ó merktum köttum. Hafa sam tökin verið sökuð 
um að brjóta 23. gr. fyrr nefndra laga þar sem 
segir: „Ó heimilt er að sleppa dýrum sem hafa 
alist upp hjá mönnum út í náttúruna í þeim til
gangi að þau verði þar til fram búðar”. Villi kettir 
eru fæddir úti, hafa aldrei alist upp hjá mönnum 
og falla því ekki undir þessi lög. Ver gangskettir 
eru aftur á móti þeir kettir sem alist hafa upp hjá 
mönnum, átt heimili en síðan týnst eða verið 
yfir gefnir. Ver gangsketti er hæg lega hægt að 
venja við mann fólk á ný og er þeim aldrei sleppt 
út í náttúruna að nýju. Villi kettir eru hræddir við 
mann fólk, halda sig í öruggri fjar lægð og því er 
ekki hægt að mann venja þá nema þeim sé náð 
mjög ungum. 
Einnig hafa sam tökin verið sökuð um að brjóta 
16. gr. sömu laga þar sem segir: „Skurð að gerðir, 
þar á meðal fjar læging líkams hluta eða fegrunar
að gerðir, skulu ekki fram kvæmdar nema af 
læknis fræði legum á stæðum. “ Er þar vísað til 
þess að sam hliða ó frjó semis að gerð á villi köttum 
klippir dýra læknir um 35 mm af toppi vinstra 
eyra, en það er al þjóð legt merki villi katta og 
gerir fólki kleyft að sjá að þar fari köttur sem 
búið er að taka úr sam bandi og sem sinnt er 
reglu lega, m.a. með matar gjöfum. 
Mat væla stofnun (MAST) og Villi kettir hafa 
lengi verið á önd verðum meiði varðandi túlkun 
þessarar laga greinar og endaði málið hjá at
vinnuog ný sköpunar ráðu neyti sem á lyktaði 
að um túlkunar at riði væri að ræða og beindi 
því til MAST að fá álit fagráðs um vel ferð dýra, 
á því hvort eyrna klippingar á villi köttum væru 
heimilar.



Íslenska ullin er einstök
Íslenskt sauðfé hefur gefið Íslendingum skjólmikla ull sem  
náttúran hefur þróað eftir veðri og vindum í meira en 1000 ár.



3. tölublað
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Auglýsingar: Sími 578 1190 og auglysingar@fotspor.is  Ritstjórn: Sími 840 955 og geirgudsteinsson@simnet.is

Hafnarframkvæmd á 
Seyðisfirði gleymdist!

Á fundi bæjarstjórnar 
Seyðisfjarðarbæjar fyrir skömmu 
var til umræðu fundargerð  
hafnarmálaráðs Seyðisfjarðar frá 22. 
janúar 2019 sl. Til máls tók Þórunn 
Hrund  Óladóttur bæjarfulltrúi Llista 
og formaður hafnarmálaráðs, sem 
kynnti fundargerðina og lagði fram 
eftirfarandi bókun :

„Það vekur furðu nýs hafnarstjóra 
að árið 2017 var byrjað á framkvæmd 
uppá tæpar 50 milljónir króna um 
beltun Bjólfsbakka án samnings við 
verktaka eða bókunar um samþykkt 
hafnarmálaráðs. Síðan kemur í ljós að 
helmingur verksins er enn óunninn 
án þess að nokkur vissi af eftir því sem 
best verður séð og 11 milljónir króna 
frá árinu 2018 eru enn ógreiddar. 
Engar upplýsingar um málið komu 
fram við fjárhagsáætlunargerð fyrir 
árið 2019 sem er alvarlegt“. 

Fundargerðin var samþykkt með 
sjö greiddum atkvæðum, eða allra 
bæjarfulltrúa.

FYRIR OKKUR

Sérvalið fyrir íslenskar aðstæður. 
Kynntu þér úrvalið á gulimidinn.is 

Hlaupabretti, aðeins 99.000,-
Öflug græja með 3 hp mótor.
Max hraði 16 km/klst.
Breytilegur halli allt að 15°.
Hátalarar, mp3, 12 prógröm. Hámarksþyngd 
notanda 130 kg. Afgreitt alla daga.

Uppl. í síma 661-1902.
Bíldshöfða 16, bakhús.

EKKI SOFNA Á VERÐINUM
 
Láttu ekki ofþreytu sigla þér í strand. Svefnskortur er 
algeng orsök slysa á sjó. Gætum þess að fá næga hvíld 
og vökum yfir öryggi okkar.

VILTU AUGLÝSA Í AUSTURLANDI?
AUGLÝSINGADEILDIN ER OPIN ALLA VIRKA DAGA FRÁ KL. 9:00 – 17:00.

AUGLÝSINGASÍMINN ER 578-1190 NETFANG: AUGLYSINGAR@FOTSPOR.IS


