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Á Fagráð stefna skóg ræktar, sem fram 
fór á Hall orms stað 3.-4. apríl sl., var 
vakinn tíma bær at hygli á að röskun 

veðra kerfa krefst um byltingar á kerfum okkar. 
Lofts lags mál voru í brenni depli og hugur í 
skóg ræktar- og land græðslu fólki að stór auka 
bindingu kol efnis með ræktun og draga úr losun 
frá rofnu landi og vot lendi. 

Ráð stefnan var vel sótt og þótti takast hið 
besta í alla staði. Sól og blíða var báða ráð stefnu-
dagana og fóru ráð stefnu gestir í skógar ferð í 
Rana skóg í Fljóts dal þar sem standa eld gömul 
birki tré, myndar legur ræktaður skógur, reyni-
viður og fleiri trjá tegundir sá sér út og um-
hverfið er allt hið glæsi legasta við gilið sem Gils á 
rennur um. Erindin á ráð stefnunni voru hvert 
öðru betra. 

Skóg rækt mikil vægur hluti af 
lausn lofts lags vandans 

Hall dór Þor geirs son, for maður Lofts lags-
ráðs, flutti inn gangs fyrir lestur á ráð stefnunni. 
Góður rómur var gerður að máli hans og var 
fyrir lesturinn bærði upp lýsandi og inn blástur 
sóknar hugar og bjart sýni þrátt fyrir al var leika 
lofts lags málanna í heiminum sem fjallað var 
um. Hall dór sagði að þau al var legu við fangs efni 
sem blasa við í röskun veðra kerfanna krefjist 
um byltingar á kerfum okkar mannanna. Fín-
stilling nú verandi kerfa dugi ekki. Skóg rækt sé 
mikil vægur hluti af lausninni og með henni sé 
að auki hægt að skapa verð mæti. Hún sé vissu-
lega hluti af lág kol efnis sam fé lagi fram tíðarinnar 
sem unnið er að. Hall dór segir Ís lendinga hafa 

fulla burði til að ná kol efnis hlut leysi 2040. Þær 
breytingar sem þetta krefst séu breytingar til 
góðs, endur heimt vot lendis og skóg rækt, og 
einnig sé mikil þörf á stór á taki í land græðslu. 
Kol efni í jarð vegi sé undir staða frjó semi jarð-
vegs, minnkandi frjó semi jarð vegs í heiminum 
sé á hyggju efni enda leiði hún til aukinnar 
notkunar á til búnum á burði. 

Banna þarf ó sjálf  bæra beit 
Skýrt töluðu líka um lofts lags mál og tengd 

efni þeir Þröstur Ey steins son skóg ræktar stjóri 
og Árni Braga son land græðslu stjóri í erindum 
sínum á ráð stefnunni. Árni sagði brýnt að tekið 
yrði á beitar málum í landinu. Hann vill að við-
kvæmum af réttar svæðum á há lendinu verði 
hlíft við beit og unnið verði að því að hætta 
lausa göngu bú fjár á landinu. Legið hafi fyrir 
lengi að við eigum mikið af ó nýtu og rofnu landi 
sem gras bítar eigi ekki heima á og beit á þannig 
landi sé ó sjálf ær. Stór svæði hér á landi séu ekki 
hæf til beitar og Ís lendingar ættu að sjá sóma 
sinn í að banna beit á slíku landi.  Árni sendi 
sveitar fé lögum landsins líka tóninn í erindi sínu 
á Fagráð stefnu og vísaði til þess að undan farin 
misseri hefði meira verið fram ræst af vot lendi 
á Ís landi en það sem endur heimt hefur verið. 
Þetta væri ekki bara í einu sveitar fé lagi og því 
miður stæðu sveitar fé lögin sig al mennt ekki vel. 
Land græðslan skrifaði öllum sveita stjórnum 
bréf í lok árs 2017 og í trekaði það á síðasta ári en 
ekkert gerðist kom fram í máli Árna. 

Nýtt verk lag í skóg rækt 
Þröstur Ey steins son skóg ræktar stjóri 

greindi frá því hvernig skóg ræktar fólk 
á Ís landi væri nú að laga sig að þeim 
breytingum sem felast í nýjum á herslum 
stjórn valda með að gerðar á ætlun þeirra í 
lofts lags mál. Endur skoða þyrfti ýmsa hluti 
á borð við fjölda trjáa á hektara, leggja 
á herslu á fleiri hektara með skógi, hvernig 
tryggja mæti sem mestan skóg og þar með 
sem mesta kol efnis bindingu. Allt þetta yki 
þörfina fyrir rann sóknir, endur skoða ráð-
gjöf og eftir lit, efla kynningu og fleira svo 
að dæmið gengi upp. Innan skamms mætti 
búast við að til yrði komið nýtt verk lag á 
mörgum þáttum í skóg rækt á Ís landi. 

Bryn hildur Bjarna dóttir, skóg vist-
fræðingur og lektor við Há skólann á 
Akurer yri, flutti erindi um rann sóknir á 
kol efnis bindingu og losun aspar skógar 
sem ræktaður er á fram ræstri mýri. Í ljós 
kemur að skógurinn bindur mjög mikið 
kol efni og getur bindingin verið tölu vert 
meiri en sú losun sem að jafnaði er frá 
fram ræstu landi. Hún segir að öspin sé 
náttúru lega öflug tegund þó að hún sé ekki 
vin sæl alls staðar. Hún sé öflug í vexti og 
mjög góður kol efnis bindari á á kveðnum 
fasa í lífs skeiði sínu. 

Við slit Fagráð stefnunnar á Hall orms-
stað var til kynnt að næsta Fagráð stefna 
skóg ræktar yrði haldin á Hótel Geysi í 
Hauka dal 18.-19. mars 2020. Þar verða af-
urða- og úr vinnslu mál í skóg rækt megin-
við fangs efnið.

Árangursrík Fagáðstefna 
skógræktar á Hallormsstað

L200 heillar veiðimenn, hestafólk, verktaka, golfara og alla 
hina með heillri grind, háu og lágu drifi, 3,1 tonn í dráttargetu 
og 450 Nm í togkraft. Fagnaðu veiðisumrinu á nýjum L200.
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Ecophon SOLO plöturnar hafa reynst einstaklega vel
þar sem þær hafa verið notaðar t.d. á heimilum,
skrifstofum og í opnum rýmum.  Þær draga úr
bergmáli og glymjanda og hjálpa til að gera rýmið
notalegt og þægilegt án þess að spilla útlitinu.
 
Kynntu þér hljóðvist og hvernig hún getur hjálpað
þínu fyrirtæki, vinnustað eða heimili.
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www.altak.is
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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

Kvenfélagið Nanna, 
gjöf til fæðingadeildar
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KVENNFÉLAGIÐ NANNA 
STYRKIR GÓÐ MÁLEFNI

Ljósmæðurnar Ingibjörg Birgisdóttir, Jónína Salný Guðmundsdóttir og 
Hrafnhildur L. Guðmundsdóttir á fæðingardeild sjúkrahússins í Neskaupstað 
með eina af nýburavöggunum ljósmynd HMS.

Lífeindafræðingar takast 
á við þjónusturannsóknir, 
vísindarannsóknir og tækniþróun

Ljósmæðurnar með stjórn Nönnu. Ljósmynd ÞÁ

Eitt af meginverkefnum 
kvenfélagsins Nönnu í 
Neskaupstað er að styrkja góð 

málefni innan samfélagsins. Að þessu 
sinni gaf kvenfélagið fæðingardeild 
sjúkrahússins í Neskaupstað þrjár 
fullkomnar nýburavöggur, en 
kominn var tími á gömlu vöggurnar. 
Af því tilefni var stjórn Nönnu boðið 
í kaffi á sjúkrahúsinu ásamt þeim 
Jónínu Salnýju Guðmundsdóttur 

Ingibjörgu Birgisdóttur og 
Hrafnildi L. Guðmundsdóttur 
ljósmæðrum. Mjög ánægjuleg 
stund í alla staði. Stjórn Nönnu 
skipa þær Þorgerður Malmquist, 
Svala Guðmundsdóttir, Dagný 
Gunnarsdóttir, Ólöf Þorgeirsdóttir, 
Sólveig Einarsdóttir og Helga M. 
Steinsson. Stjórn Kvenfélagsins 
þakkar öllum styrktaraðilum sínum 
fyrir stuðninginn.

Hefur þú á huga á manns-
líkamanum og starf semi 
hans? Viltu öðlast þekkingu 

á sjúk dómum og greiningu þeirra? 
Viltu vinna á rann sókna stofu? BS-
nám í lífeinda fræði er þriggja ára 
fræði legt og verk legt 180e nám þar 
sem megin mark miðið er að veita 
grunn menntun í lífeinda fræði þannig 
að nemandi geti tekist á við frekara 
nám sem veitir réttindi til að starfa 
sem lífeinda fræðingur eða að gang að 
meistara námi. 

Lífeinda fræði er dýr mætur 
grunnur fyrir doktors nám. Þar læra 
nem endur öll nauð syn leg vinnu brögð 
fyrir vísinda rann sóknir og um gæða-
stjórnun rann sóknar verk efna sem 
hefur reynst ó metan legt í starfi. 

Lífeinda fræðingar takast á við 
þjónustu rann sóknir, vísinda rann-
sóknir og tækni þróun. Dæmi um 
starfs vett vang eru; 

- Heil brigðis stofnanir 
- Mat væla fyrir tæki 
- Lyfja fyrir tæki 
- Snyrti vöru fyrir tæki 
- Líft ækni fyrir tæki 
- Stór iðnaður 
- Sjálf stæðar rann sókna stofur. 

Vill rann saka krabba mein 
í fram tíðinni 

Reyð firðingurinn Ás gerður Hlín 
Þrastar dóttir stundar lífeinda fræði-
nám við Há skóla Ís lands, hefur lokið 
einu ári. BS-nám í lífeinda fræði er 
þriggja ára fræði legt og verk legt 180 
eininga nám þar sem megin mark-
miðið er að veita grunn menntun í 
lífeinda fræði þannig að nemandi geti 
tekist á við frekara nám sem veitir 
réttindi til að starfa sem lífeinda-
fræðingur eða að gang að meistara-
námi. 

Ás gerður Hlín hefur hug á að fara 
í masters nám að loknu BS-náminu og 
leggja á herslu á lyf og lækna vísindi. 
Helst stendur á huginn í dag að loknu 
námi að rann saka krabba mein. 

Sumar vinnan hjá ALCOA 
Í sumar starfar hún á rann sókna-

stofu ál versins Alcoa Fjarða ál á 
Reyðar firði og segist vera glöð með 
það að fá sumar vinnu í heima byggð.

Aðalmynd: Á Haskóladeginum 2019 
kynnti Ásgerður Hlín Þrastardóttir nám 
í lífeindafræði sem hún stundar við 
Háskóla Íslands. Ásgerður Hlín er frá 
Reyðarfirði. Fjöldi gesta sýndi náminu 
áhuga.

Til hægri: Háskóli Íslands kynnti 
margvíslega námsmöguleika á 
Háskóladeginum.

Höttur og Sindri léku í 1. deild 
körfuboltans í vetur
Höttur á Egils stöðum lék gegn 

Hamri frá Hvera gerði í um spili 
um að komast í úr slita leikinn 

gegn Fjölni um laust sæti í efstu deild leik-
tíma bilið 2019-2020. Þór á Akur eyri varð í 
efsta sæti og leikur í efstu deild næsta leik-
tíma bil. Hamar vann um spilið en tapaði 
svo fyrir Fjölni sem fylgir því Þór upp í 
úr vals deild karla í körfu bolta leik tíma bilið 
2019 – 2020. 

Sindri á Horna firði lauk keppni í 1. 
deild fyrir nokkru og urðu neðstir. Ef 
fjölgað verður í 1. deildinni næsta vetur, 
úr 8 í 10 lið, sem líkur eru á, halda Horn-
firðingarnir sæti sínu í deildinni. Lið Hattar.

Lið Sindra.

Flott sumarföt, fyrir flottar konur

Netverslun www.belladonna.is
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Heilbrigðismál og 
þungunarrof

Umræða um heilbrigðismál snýst 
þessa dagana ekki um hvar byggja 
eigi háskólasjúkrahús, hvort efla eigi 

heilsugæsluna, ekki síst á landsbyggðinni eða 
hvort landsbyggðasjúkrahúsin, t.d. á Austurlandi 
fá nægar fjárveitingar til þess að þjóna íbúum 
í heimabyggð. Nei, umræðan hefur snýst um 
þungurnarrof, hvenær leufa eigi þungunarrof 
allt að 22 viku meðgöngu og hvort konur eigi 
að ráða yfir sínum líkama. Talið era f mörgum 
að samþykkt Alþingis vikunni sé framsæknasta löggjöf í heimi, hvorki 
meira né minna. Þungunarrof er og verður hluti af samfélagsgerð okkar, 
því ef við höfum raunverulegan áhuga á því að búa í samfélagi þar sem 
jöfnuður milli kynjanna ríkir og er í hávegum hafður og virðing er borin 
fyrir sannfæringu, samvisku og sjálfsákvörðunarrétti einstaklingsins, þá 
er ómögulegt fyrir aðra en konuna sjálfa að hlutast til um það hvernig 
meðganga hennar fer. Sá málflutningur, sem margir andstæðingar 
frumvarpsins á þingi héldu á lofti, m.a. að kalla konu morðingja 
sem þurfi af lífræðilegum ástæðum að fara í þungunarrof í 21. viku 
meðgöngu, er fáránlegur í alla staði og ber vott um það litla traust sem 
þeir bera til sjálfsákvörðunarréttar kvenna.

Heilbrigðismál eru almennt í góðum höndum á Austurlandi. 
Heilbrigðisstofnun Austurlands sér um rekstur heilsugæslustöðva á 
Austurlandi, Fjórðungssjúkrahúss í Neskaupsstað, hjúkrunardeildar 
á Seyðisfirði og hjúkrunarsjúkrahúss á Egilsstöðum. Heilsugæslur, 
misjafnlega vel tækjum búnar, eru starfræktar í öllum sveitarfélögunum 
á Austurlandi nema Fljótsdalshreppi.  Fjarðabyggð rekur dvalar- og 
hjúkrunarheimilin Hulduhlíð á Eskifirði og Uppsali á Fáskrúðsfirði 
en þau fá læknisþjónustu frá HSA. Vopnafjarðarhreppur rekur 
hjúkrunarheimilið Sundabúð.

Auk þessa ber að nefna Heilbrigðiseftirlit Austurlands sem er 
byggðasamlag allra sveitarfélaganna á Austurlandi auk Hornafjarðar. 
Verkefni Heilbrigðiseftirlitsinssnúast um að vinna að eftirliti og úrbótum 
á sviði hollustuhátta og mengunarvarna, fræðslu fyrir almenning og 
eflingu á samvinnu við önnur yfirvöld í þeim málaflokkum.

Þetta allt þarf ekki að tíuna fyrir allflesta Austfirðinga, en góð vísa er 
aldrei of oft kveðinn.

Geir A. Guðsteinsson
Ritstjóri

LEIÐARI

5. tölublað, 8. 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: Geir Guðsteinsson, geirgudsteinsson@simnet.is s. 840955 

Prentun: Ísafoldarprentsmiðja.  Dreifing: Íslandspóstur. Vefútgáfa PDF: www. fotspor.is.

Fríblaðinu er dreift í 5.500 eintökum á  
öll heimili og fyrirtæki á Austurlandi.

Austfirðingar krefjast stöðugt þess að 
Reykjavíkurflugvöllur haldist óbreyttur

Nýr prófastur á Austurlandi

Fjármál sveitarfélaga eru 
krefjandi verkefni og vandasöm

Björn Ingi mars son bæjar-
stjóri Fljóts dals héraðs segir 
Aust firðinga mjög á kveðið 

þeirrar skoðunar að Reykja víkur flug-
völlur eigi að vera í Vatns mýrinni í 
náinni fram tíð, og hafa Aust firðingar 
oft bókað á lyktanir þess efnis. ,,Við 
þurfum að sækja mjög stóran hluta 
af okkar opin beru þjónustu til höfuð-
borgarinnar því afar eðli legt að 
flug völlurinn sé stað settur í höfuð-
borginni svo að gengi okkar að stjórn-
sýslunni sé í lagi. Það er verið að tala 
um að byggja upp há skóla sjúkra hús 
í ná grenni flug vallarins og ef flug-
völlurinn hverfur getum við allt eins 
stað sett á öðrum stað. Við höfum ekki 
á lyktað um það hvort sjúkra húsið sé 
rétt stað sett, en við viljum ein dregið 
að það sé drifið í því að hefja fram-
kvæmdir, hvar svo sem það verður. 
Það verður aldrei eining um stað-
setninguna. Seina gangurinn er því 
alveg ó trú legur. Minna má á að þetta 
er sjúkra hús fyrir alla lands menn.,” 
segir Björn Ingi mars son. 

Vega lagning um Öxi 
Að öðru á þínum heima slóðum, 

Björn, sem einnig varðar sam göngur. 
Hvað líður varan legri vega lagningu 
um Öxi? 

,,Það er loks að gerast að vegurinn 
um Öxi er kominn inn á vega á ætlun 
og það er búið að hanna veg línuna. 
Þetta er gríðar lega mikil væg fram-
kvæmd fyrir okkur hér fyrir austan því 
þetta er stytting um 70 km frá Horna-

firði til Egils staða fyrir flutnings aðila. 
Ég hef ekki trú á að þessi vaga lagning 
breyti miklu fyrir ferða menn því þeir 
fara eftir sem áður á þá staði sem þeir 
hafa á huga á að skoða. Ferða menn 
munu ekki hætta að fara firðina. Þetta 
skiptir miklu máli t.d. fyrir íbúa á 
Djúpa vogi sem þurfa að komast í flug 
á Egils stöðum,” segir Björn Ingi mars-
son bæjar stjóri.

VILTU AUGLÝSA Í 
AUSTURLANDI?

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

AUGLÝSINGASÍMINN ER 578-1190

NETFANG: AUGLYSINGAR@FOTSPOR.IS

Björn Ingimarsson bæjarstjóri.

Séra Sig ríður Rún Tryggva dóttir 
hefur verið valin nýr pró fastur 
Austur lands pró fasts dæmis en 

hún tekur við af sr. Davíð Baldurs syni. 
Sig ríður Rún hefur síðan 2013 þjónað 
sem prestur í Egils staða presta kalli, 
með bú setu skyldu og sér þjónustu 
á Seyðis firði en nú bætast pró fast-
skyldur við þjónustu hennar. Sig-
ríður Rún hefur lengi verið á berandi 
í æsku lýðs starfi kirkjunnar. Frá því 

að hún út skrifaðist úr guð fræði 
með Cand. Theol. próf 2003 hefur 
hún unnið í fullu starfið í kirkjunni, 
lengst af í barna- og æsku lýðs starfi í 
mörgum ó líkum söfnuðum og var 
m.a. æsku lýðs full trúi í Fella- og Hóla-
kirkju og Á bæjar kirkju. Hún var verk-
efnis stjóri á biskups stofu í verk efni 
sem heitir Lífs leikni Þjóð kirkjunnar 
og fram kvæmda stjóri Æsku lýðs sam-
bands Þjóð kirkjunnar. 

Inn setningar messa 
Sr. Sól veig Lára Guð munds dóttir 

vígslu biskup á Hólum setti sr. Sig ríði 
Rún inn í em bætti pró fasts í kvöld-
messu í Seyðis fjarðar kirkju 7. apríl 
sl. Á samt þeim þjónuðu sr. Davíð 
Baldurs son, sr. Þor geir Ara son og sr. 
Ólöf Margrét Snorra dóttir fyrir altari. 
Kór Seyðis fjarðar kirkju leiddi al-
mennan safnaðar söng en organ isti og 
kór stjóri er Rusa Petrias hvili.

Á hverju hausti setjast 
sveitarstjórnarmenn um allt 
land niður og setjast saman 

fjárhagsáætlun fyrir sveitarfélagið til 
komandi árs. Það er sjaldnast auðvelt, 
mörg verkefni bíða úrlausnar en oftar 
en ekki eru fjármunir af skortum 
skammti, og velja þarf og hafna 
verkefnum. Það er þó býsna misjafnt 
eftir sveitarfélögum, fjármálaleg staða 
er misjöfn.

Á fjármálastefnu sveitarfélaga 
mæta bæjar- og sveitarstjórnarmenn 
alls staðar að af landinu ásamt helstu 
fjármálaspekingum sveitarfélaganna 
og bera saman bækur sínar. Þegar heim 
er komið er tekið til óspilltra málanna.

Á fjármálaráðstefnu Sambands íslenskra sveitarfélaga. Austfirskar konur í 
sveitarstjórnum fylgast með umræðum. Fremst situr Hildur Þórisdóttir á Seyðisfirði, 
þá Eydís Ásbjörnsdóttir Fjarðabyggð og loks Dýrunn Pála Skaftadóttir Fjarðabyggð.



Íslenska ullin er einstök
Íslenskt sauðfé hefur gefið Íslendingum skjólmikla ull sem  
náttúran hefur þróað eftir veðri og vindum í meira en 1000 ár.
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Seyðisfirðingar stofna safn til 
heiðurs Dieter Roth

Seyðfirðingar ætla að stofna 
sérstakt safn til heiðurs 
svissneska listamanninum 

Dieter Roth sem bjó á staðnum um 
tíma. Safnið verður í yfir hundrað 
ára gömlu bryggjuhúsi, Angro, sem 
nú er verið að gera upp og glæða 
lífi. Í félagsheimilinu Herðubreið 
á Seyðisfirði er fólk saman komið 
til að fræðast um Dieter Roth og 
fyrirhugaðar sýningar á verkum hans 
í bænum. Sýnd er heimildamynd 
um listamanninn sem vann í anda 
konkret-listastefnunnar á sjöunda 
áratugnum í andspyrnu gegn 
hefðbundnum listgildum. Hann 
flutti til Íslands árið 1957 og hafði 
mikil áhrif, meðal annars á SÚM-
hópinn. Tilkynnt var um áform um 
sérstakt safn með verkum Dieters 
innan Tækniminjasafns Austurlands 
á Seyðisfirði. 

„Dieter dó 1998 á vinnustofu 
sinni í Basel í Sviss en síðustu 
árin var hann mikið á Seyðisfirði. 

Fjölskyldan; Björn Roth og 
fjölskyldan hans hafa gefið vilyrði 
um að vera okkur innan handar um 
að fá verk. Við stundum ákveðna 
rannsóknarvinnu og reynum að 
setja upp vandaðar sýningar sem 
fjalla um þennan merka listamann,“ 
segir Pétur Kristjánsson, safnstjóri 
Tækniminjasafnsins.

Dieter þykir með merkari 
myndlistarmönnum Evrópu eftir 
seinna stríð. Hann hóf ferilinn sem 
grafíklistamaður en færði sig yfir í 
efnivið sem hrörnar fljótt, svo sem 
mat og skít ýmiss konar. Hann var 
hugfanginn af prenttækni og þróaði 
eigin aðferðir. Eftir hann liggja yfir 
500 prentaðar grafíkmyndir og 
seríur. Frá árinu 1990 vandi hann 
komur sínar til Seyðisfjarðar, hvatti 
marga þar til listsköpunar. Hann 
varð upptekinn af forgengileikanum 
og hvernig allt breytist og lét meðal 
annars ljósmynda öll hús á Seyðisfirði 
með sjö ára millibili, ástand þeirra á 

tveimur tímum. „Fólk vildi helst rífa 
húsin og eyðileggja þau og á þeim 
tíma sýndi verk Dieters fegurðina 
í þessum húsum sem höfðu mörg 
gleymst eða verið vanrækt,“ segir 
Gavin Morrisson, forstöðumaður 
Skaftfells á Seyðisfirði.

Seyðisfjarðarskyggnurnar eru 
sagðar hafa markað þáttaskil í 
húsaverndunarmálum á Seyðisfirði. 
Þær voru á sínum tíma sýndar í einu 
af hinum niðurníddu húsum, Angró 
sem Otto Wathne byggði árið 1881, 
fyrir 138 árum. Þar verður Dieter 
Roth-safnið til húsa og á þessu 
ári verða þar heimsfrumsýndar 
svokallaðar sjoppumyndir Dieters. 
Einnig sýning um endurgerð húsa og 
mikilvægi fyrir menninguna. Unnið 
er að því að gera Angró upp. „Við 
ætlum að fylla það af lífi og næra það 
með gleði mannsins og menningu 
þannig að það geti haldið áfram að 
dafna og lifa með okkur,“ segir Pétur 
Kristjánsson.

Angr0-bryggjuhúsið sunnan fjarðarins og neðan Tækniminjasafns Austurlands í 
gömlu símstöðinni. Milli tækniminjasafnsins og tvilyfts hús sem nefnist Garður 
rennur Búðaráin. Þegar Ottó Wathne kom til landsins 1880, þá til að vera á 
Seyðisfirði, bjó hann fyrst á loftinu í Angro-húsinu. Hann reisti sér glæsilegt 
íbúðarhús og starfrækti þar um nær tveggja áratuga skeið blómlega verslun og 
umfangsmikla síldar- og þorskútgerð.

Sveitarfélagið Hornafjörður / Hafnarbraut 27 / S: 4708000 / www.hornafjordur.is

Dagskrá:
10:30         Skráning og kaffi. 
11:00         Málþing sett. 
11:15        “Er gott að eldast á Hornafirði?” Haukur Þorvaldsson formaður

Félags eldri Hornfirðinga. 
11:35         Hvað er öldungaráð? Sigurlaug Gissurardóttir formaður

Öldungaráðs Hornafjarðar.
11:50         Hvernig er þjónusta sveitarfélagsins í dag og framtíðarsýn?

Jörgína E. Jónsd. deildarstj. heimaþjónustudeildar., Jóna Bára Jónsd. 
hjúkr.fr. heimahjúkrunar., Guðrún Dadda Ásmundardóttir. framkv.stj. 
HSU Hornafirði.

12:15         Hádegisverður. 
13:00         Stefna sveitarfélagsins í húsnæðismálum
13:40         Búmenn kynna starfsemi sína
14:20         Heilsueflandi sveitarfélag Herdís Waage tómstundarfulltrúi
14:40  Kaffihlé í miðrými Nýheima.
15:00 Velferðartækni og nýjustu áskoranir.

Arnar Guðmundur Ólafsson frá Reykjavíkurborg.
15:20 Memaxi – bætt samskipti og þjónusta.

Ingunn Ingimarsdóttir framkvæmdarstjóri Memaxi.
15:50 Allt er áttræðum fært /Grái herinn.

Ásdís Skúladóttir fulltrúi Grá hersins.
16:10        “Er gott að eldast?”

Þórunn Sveinbjörnsdóttir formaður Landsambands eldri borgara.
Málþingstjóri
Matthildur Ásmundardóttir bæjarstjóri
Skráningar eru á netfangið hsu@hornafjordur.is eða í síma 470-8600.

“Er gott að eldast?”
Staða eldri borgara í nútíð og framtíð á Hornafirði

Málþing 22. maí í Nýheimum kl. 11:00 17:00

Óvíða á Austurlandi er list í hvers konar skilningi eins eins áberandi eins 
og á Seyðisfirði. Menningarverkefnið ,,List í ljósi“ hlaut Eyrarrósina 2019 
en viðurkenningin er veitt árlega fyrir afburða menningarverkefni utan 
höfuðborgarsvæðisins. Eliza Reid forsetafrú, verndari Eyrarrósarinnar, afhenti 
viðurkenninguna. Verðlaunin sem List í ljósi hlýtur er fjárstyrkur; tvær milljónir 
króna, auk verðlaunagrips sem hannaður er af Friðriki Steini Friðrikssyni 
vöruhönnuði. Sérstök ljósalistahátíð er nýnæmi í íslensku menningarlandslagi og 
er List í ljósi þegar farin að hafa áhrif langt út fyrir Seyðisfjörð, til að mynda með 
áhugaverðu samstarfi við Vetrarhátíð í Reykjavík. Það er einstaklega ánægjulegt að 
sjá listaverkefni á landsbyggðinni taka leiðandi hlutverk á landsvísu á sínu sviði. Þær 
Celia Harrison og Sesselja Jónasardóttir stofnendur og stjórnendur List í ljósi veittu 
viðurkenningunni viðtöku.
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Þar liggur hundurinn grafinn:

Málþing um menningar- og söguferðaþjónustu 
og tækifæri í henni á Austurlandi

Menningar- og sögu ferða-
þjónusta á Austur landi var í 
brenni depli á mál þingi sem 

haldið var á Egils stöðum í lok febrúar-
mánaðar sl. og nefndist ,,Þar ligggur 
hundurinn grafinn.“ Fram sögu erindi 
flutti Sig ný Ormars dóttir, verk efna-
stjóri hjá Austur brú, sem sagði frá 
af þreyingu sem upp lifun í ,,Á fanga-
staðnum Austur landi“ og einnig var 
rædd um menningar minja söfn sem 
á fanga staðir, sem eru reyndar svo lítið 
gleymdar perlur. 

Nem endur í Hag nýtri menningar-
miðlun við Há skóla Ís lands sem 
voru á ferð um Austur land þessa 
dagana fjölluðu um á huga verð verk-
efni annars staðar og ræddu um það 
sem þau höfðu séð í vett vangs ferð 
sinni. Þau erindi vöktu veru lega at-
hygli enda gilti það for kveðna um þau 
erindi, glöggt er gests augað. Í lokin 
voru pall borðs um ræður með þátt töku 
Sumar liða Ís leifs sonar, lektors við HÍ 
og for svars mönnum setra og safna á 
Austur landi. 

Mál þinginu stýrði Skúli Björn 
Gunnars son, for stöðu maður 
Gunnars stofnunar á Fljóts dal en að 
mál þinginu stóðu Gunnars stofnun, 
Há skóli Ís lands, Minja safn Austur-
lands, Austur brú, Skála nes, Safna-
stofnun Fjarða byggðar, Ó byggða setur 
Ís lands á Val þjófs stað I og fleiri aust-
firsk söfn og setur. Mál þingið naut 
stuðnings frá Upp byggingar sjóði 
Austur lands. 

Ó byggða setur Ís lands er stað sett 
nærri botni Norður dals í jaðri stærstu 
ó byggða norður Evrópu. Á Ó byggða-
setrinu er boðið upp á fjöl breytta upp-
lifun og af þreyingu s.s. sýningar um 
líf í ó byggðum og við jaðar þeirra, 
hesta ferðir, göngu ferðir, fjöl breyttar 
dags ferðir, lengri ferðir og sér sniðnar 

ferðir fyrir hópa og fyrir tæki, auk ein-
stakrar gistingar á bað stofu lofti og 
gömlu í búar húsi, fjöl breyttar veitingar 
í eld húsi og betri stofum heimilisins. 

Stígðu inn í for tíðina 
Arna Björg Bjarna dóttir, einn eig-

anda Ó byggða setursins, segir að um 
leið og gestir leggi bílum sínum og 
gangi yfir gamla tré brú hjá Ó byggðar-
setrinu, stígi þeir inn í ævin týri for-
tíðar. ,,Hvert smá at riði er hannað til 
að láta gestina upp lifa að þeir taki 
þátt í þessu ævin týri. Byggingar, 
innan stokks munir, matur, starf semi 
og vélar gegna allt mikil vægu hlut-
verki í þessari reynslu. Hús næðið er 
sam þætt inn í safnið, og þannig geta 
gestir okkar varið bæði nótt og degi í 
,,Ó byggðum. 

Arna Björg var spurð hver var hver 
hafi verið hvatinn að því að mál þingið 
var haldið? 

,,Skúli Björn Gunnars son á Skriðu-
klaustri var helsti hvata maðurinn en 
hann hefur verið að kenna hér hag-
nýta menningar miðlun. Okkar þáttur 
var fyrst og fremst að leggja á herslu á 
Ó byggða setrið hvernig það varð til og 
mikil vægi skapandi hugsunar og það 
sé hægt að gera mun meira en gert er 
í dag og miðla henni með skapandi og 
lifandi hætti. Það er fullt af upp lifun 
á líðandi stund og það er á skorun til 
þeirra sem miðla henni á hverjum 
tíma þannig að fólk sé virki lega að 
upp lifa eitt hvað, upp lifa söguna. 
Sagan er víða á Austur landi, af nógu 
er að taka, bæði byggðarinnar og há-
lendisins,“ segir Arna Björg Bjarna-
dóttir. 

Heim sókn á Ó byggða setið í Fljóts-
dal er vissu lega hverrrar stundar virði.

Á Óbyggðasetrinu í Norðurdal, innst í Fljótsdal er margt að sjá og njóta.

Valþjófsstaðahurðin
    - lykilgripur tímabilsins 1200-1400

Val þjófs staða hurðin er tré hurð, 
með út skurði í rómönskum 
stíl, skorin út á Ís landi. Var 

fyrir dyrum á kirkjum á Val þjófs-
stað í Fljóts dal frá um 1200 til ársins 
1852. Hurðin er merkasti forn gripur 
Ís lensku þjóðarinnar, en lá undir 
skemmdum um miðja 19. öld og var 
þá flutt til Dan merkur til varð veislu. 
Danir skiluðu henni í til efni af Al-
þingis há tíðinni 1930. Hurðin er til 
sýnis í Þjóð minja safni Ís lands. 

Forn leifa fræðingar myndu flestir 
segja að allar forn leifar séu merki-
legar og að ekki sé hægt að gera upp 
á milli þeirra – hver einasti gripur og 
bygging séu mikil væg til að hjálpa 
okkur að skilja for tíðina. Það er rétt 
svo langt sem það nær en hins vegar 
hafa forn leifar oft meira gildi en bara 
sem einingar í rök ræðu vísinda manna 
um for tíðina. Sumar forn leifar öðlast 
frægð og fá til finninga legt og tákn-
rænt gildi fyrir hópa fólks. Hér á Ís-
landi myndum við til dæmis getað 
bent á Val þjófs staða hurðina eða 
Konungs bók Eddu kvæða sem mikil-
væga forn gripi fyrir ís lenska þjóð-
ernis kennd. Sögu legir staðir eins og 
Þing vellir, Skál holt og Hólar geta líka 
haft þannig tákn rænt gildi.
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Grunnskóli Reyðarfjarðar 
stóð sig vel í Skólahreysti
Grunnskóli Reyðarfjarðar 

vann Austfjarðariðilinn 
í Skólahreysti sem fram 

fór snemma í vor, og öðluðust því 
keppnisrétt í úrslitakeppninni sem 
fram fór í Laugardalshöll í Reykjavík 
8. maí sl. Ekki bar mikið á milli efstu 
liðanna þegar upp var staðið, en 
Lindaskóli í Kópavogi bar sigur úr 
býtum, hlaut 56 stig, en Grunnskóli 
Reyðarfjarðar var í 5. sæti með 46 
stig. Öll þátttökuliðin fengu gríðarlega 
mikinn stuðning frá öflugu og afar 
skrautlegum stuðningsliðum.

Öflugur stuðningsmaður. Petra Sól Sverrisdóttir keppti í 
hreystigreip og armbeyjgjum.

Ásdís Iða Hinriksdóttir varamaður, Björgvin Þórarinsson 
bílstjóri stuðningsliðs, Kjartan Mar Garski Ketilsson 
varamaður, Ólafur Jónsson keppti í upphífingum og dýfum, 
Perla Sól Sverrisdóttir keppti í hreystigreip og armbeygjum, 
Auður Rós Þormóðsdóttir keppti í hraðabraut, Bragi 
Halldór Hólmgrímsson keppti í hraðabraut og Anna Maria 
Skrodzka-Peta íþróttakennari.

Ólafur Jónsson tekur 
á í upphífingum.

Dýrabær – Smáralind – Kringlunni – Reykjanesbæ – Akranesi – Sími 511-2022 – www.dyrabaer.is

Bragðgott, hollt og næringarríkt 

fóður fyrir HUNDA og KETTI
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KJARASAMNINGAR AFLS-
STARFSGREINAFÉLAGS SAMÞYKKTIR

Helstu atriði nýrra 
kjarsamninga verslunar-, 
skrifstofu- og verkafólks 

voru að:
- Kjarasamningarnir gilda frá 1. 

apríl 2019 - 1. nóvember 2022
- Krónutöluhækkanir - 17 þúsund 

kr. hækkun á öll mánaðarlaun 1. apríl 
2019

 - Lægstu laun hækka mest - 30% 
hækkun á lægstu taxta

 - Aukið vinnustaðalýðræði með 
möguleika á verulegri styttingu 
vinnutímans (mestu breytingar í tæpa 
hálfa öld)

 - Eingreiðsla upp á 26 þúsund kr. 
sem kemur til útborgunar í byrjun 
maí 2019

 - Skilyrði sköpuð fyrir verulegri 
vaxtalækkun á samningstímanum

 - Skattbyrði hinna tekjulægstu 
lækkar um 10 þúsund kr. á mánuði

Almenn hækkun á 
mánaðarlaun fyrir fullt starf 
verður;

 - apríl 2019 17.000 kr. á mánuði
 - apríl 2020 18.000 kr.
 - janúar 2021 15.750 kr.
 - janúar 2022 17.250 kr.

Kauptaxtar hækka 
sérstaklega 

1. apríl 2019 17.000 kr. á mánuði
1. apríl 2020 24.000 kr.
1. janúar 2021 23.000 kr.
1. janúar 2022 26.000 kr.
Lágmarkstekjur fyrir fullt starf eru 

nú 317.000 krónur og desemberuppbót 
2019 verður 92.000 krónur.

Aðgerðir ríkisstjórnarinnar 
til stuðnings 
lífskjarasamningum aðila 
vinnumarkaðarins

42 aðgerðum er lofað til 
stuðnings lífskjarasamningum og er 
heildarumfang á samningstímabilinu 
80 milljarðar króna. Meðal aðgerða 
er að fæðingarorlof er lengt í 12 
mánuði. Samanlagt geta breytingar á 
tekjuskattskerfi og barnabótum aukið 
ráðstöfunartekjur fjögurra manna 
fjölskyldu um allt að 411 þúsund 
krónur á ári. Víðtækar aðgerðir í 
húsnæðismálum og uppbygging 
félagslegs húsnæðiskerfis. Dregið úr 
vægi verðtryggingar og ný neytendalán 
miðist við vísitölu án húsnæðisliðar. 
Markvissar aðgerðir gegn félagslegum 
undirboðum. Óverðtryggð íbúðalán 
verði valkostur fyrir alla tekjuhópa.

Katrín Jakobsdóttir, 
forsætisráðherra sagði þegar 
samningar voru í höfn að aðgerðir 
stjórnvalda og þeir samningar sem 
nú hafi náðst á vinnumarkaði séu eru 

grundvöllur víðtækrar sáttar og skapi 
forsendur fyrir bæði félagslegan og 
efnahagslegan stöðugleika til langs 
tíma. Af hálfu stjórnvalda er um 
að ræða mikilvægar samfélagslegar 
umbætur, hvort sem um er að ræða 
réttlátara skattkerfi, uppbyggingu á 
félagslegu húsnæðiskerfi eða lengingu 
fæðingarorlofs; allt mun þetta styðja 
við aukna velsæld alls almennings og 
aukinn jöfnuð. Bjarni Benediktsson, 
fjármála- og efnahagsráðherra sagði 
að stjórnvöld væru í færum til að 
styðja við ábyrga kjarasamninga 
vegna styrkrar stöðu ríkissjóðs. 
Skattalækkanir þær allra stærstu 
seinni ára.

Formaður AFLS hefði viljað 
sjá nýja launatöflu

Formaður AFLS- starfsgreinafélags 
á Austurlandi, Hjördís Þóra 
Sigurþórsdóttir á Hornafirði, tók 
þátt í samningaviðræðum um nýjan 
kjarasamning alveg frá upphafi og 
er þokkalega sátt við niðurstöðuna. 
Samningurinn hefur verið 
samþykktur, kjörsókn var 22,45%, já 
sögðu 79,11%, nei 15,45% og 5,42% 
skiluðu auðu. Atkvæðagreiðslu um 
samning iðnaðarmanna lýkur 21. maí 
nk.

- Hvers er helst ábótavant 
í þessum samningi að þínu 
mati?

,,Ég hefði viljað sjá nýja launatöflu 
enda hefði hún gefið okkur meira 
enda vorum við búin að vinna töluvert 
mikið í því og komin með drög að 
nýrri launa töflu enda gamla taflan 
úrelt þar sem hún hefur svo oft verið 
hækkuð um aðeins krónutölu. Þetta e 
samningur sem á að standa í þrjú ár 
og átta mánuði, eða til loka árs 2022. 
Það er mikill áfangi að þetta skuli 
vera komið í höfn, þetta var langur og 
strangur tími.“

- Var nóg að gert í að ,,ganga í 
skrokk“ á verðtryggingunni?

,,Það eru mjög skiptar skoðanir 
um verðtrygginguna og ég tel að 
hún sé ekki alslæm. Margir vilja 
eiga val um það hvort þeir velja 
vertryggð eða óverðtryggð lán. Það 
er auðveldara fyrir lágtekjufólk að 
komast í eigið húsnæði á vertryggðum 
lánum. Ég á hins vegar erfitt með að 
meta hvort aðgerð ríkisstjórnarinnar 
í verðlagsmálum auðveldi 
almenningi kaup á fyrstu íbúð, 
a.m.k. ekki lágtekjufólki.  Aðgerðir 
ríkisstjórnarinnar í skattamálum 
koma hins vegar þeim lægstlaunuðu 
mest til góða. 

Hjördís Þóra Sigurþórsdóttir 
formaður AFLS á ASÍ-þingi.

Steinsmiðjan Rein - Viðarhöfða 1 - 110 Reykjavík - Sími 566 7878 - www.rein.is

Sköpunarkrafturinn býr innra með okkur. Við leitumst við að móta umhverfi okkar  
eftir eigin smekk og þörfum til að öðlast samhljóm og jafnvægi í daglegu lífi.

Silestone býður þér upp á fjölbreytta nálgun við þessa tjáningu þegar þú vilt móta nýtt eldhús eða  
baðherbergi á persónulegan hátt. Silestone er fáanlegt í fjölbreyttum áferðum og litum. Silestone  
bjóða einir upp á borðplötur með varanlegri bakteríu- og sveppavörn.

Gefðu heimilinu ferskleika og líf á þínum forsendum með Silestone. www.silestone.com
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„Ég vel ecco því þeir eru einfaldlega þægilegastir“ 
Ólafía Þórunn Kristinsdóttir atvinnukylfingur. 

ecco er stoltur styrktaraðili 
Ólafíu Þórunnar. 

ECCO GOLF SOFT 
19.995 KR.

BIOM HYBRID 3 
24.995 KR.

DÖMUR HERRAR

BIOM HYBRID 3 
24.995 KR.

BIOM HYBRID 3
26.995 KR.

BIOM HYBRID 3 BOA
28.995 KR.

BIOM HYBRID 3 BOA
28.995 KR.

ECCOGOLF TRAVEL COVER
19.995 KR.

20% AFSLÁTTUR 
AF GOLFVÖRUM ÚT MAÍ

notið kóðann

GOLF2019
til að fá afsláttinn
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Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.:

Er kjördæmapólitíkin úreld?

Þing flokkur Við reisnar átti fyrir 
skemmstu á huga verðan fund 
með full trúum sam starfs-

nefndar á vegum Fljóts dals héraðs, 
Djúpa vogs hrepps, Seyðis fjarðar og 
Borgar fjarðar hrepps. Það var mikill 
kraftur í hópnum og virki lega á huga-
vert að fræðast um stöðu mála. Mark-
mið nefndarinnar er að undir búa til-
lögu að sam einingu sveitar fé laganna 
til af greiðslu sveitar stjórna og at-
kvæða greiðslu um sam einingu meðal 
íbúa á þessu ári. Ljóst er að sam eining 
sveitar fé laganna fjögurra myndi leiða 
af sér nýtt 5000 manna sam fé lag. Slíkt 
hefur að öllum líkindum í för með 
sér tæki færi til að bæta þjónustu, efla 
stjórn sýsluna og eykur líkur á árangri 
í byggða- og sam göngu málum til 
fram tíðar. Það verður því fróð legt að 
fylgjast með þróun mála. 

Af mörgu er að taka 
Í árs byrjun áttum við í þing flokki 

Við reisnar lær dóms ríka daga í Norð-
austur kjör dæmi. Fyrst á Akur eyri og 
Húsa vík og svo í Fljóts dals héraði og 
Fjarðar byggð. Við nýttum tímann 
til hlusta á heima menn, heim sækja 
fyrir tæki, taka púlsinn á stofnunum, 
pólitíkinni og héldum opna fundi 
með í búum þar sem mál efni gjald-
miðilsins og nær sam fé lagsins voru 
efst á baugi. Eftir stóð að það sem 
helst brennur á fólki eru nauð syn legar 
úr bætur á sam göngum og þar efst á 
óska listanum göng undir Fjarðar heiði 
og efling Egils staða flug vallar sem al-
þjóða flug vallar. Einnig var mikið rætt 

um að bæta þurfi heil brigðis þjónustu 
á svæðinu, tækja búnað og öryggi 
sjúk linga vegna langra vega lengda í 
um dæminu. Einnig var mikið talað 
um að auka þurfi að gengi að geð heil-
brigðis þjónustu á svæðinu. Jöfnun 
flutnings kostnaðar og mikil vægi þess 
að byggja enn frekar undir ferða-
þjónustuna, aukin tæki færi til ný-
sköpunar og menningar starfs og svo 
margt fleira brann á í búum svæðisins. 
En krafturinn í fólkinu og náttúrunni 
var eftir minni legastur og heim sóknin 
vægast sagt mikil vægt vega nesti í 
þing störfin sem voru að hefjast á þeim 
tíma. 

Hlustum á heima menn 
Það voru margir hissa að sjá allan 

þing flokkinn mættan þrátt fyrir að 
„eiga ekki þing mann“ í kjör dæminu. 
Við í Við reisn lítum svo á að mál-
efni sem geta styrkt sam fé lagið um 
allt land eigi að ráða för, ekki hvort 
flokkurinn „eigi“ þing mann á svæðinu 
eða ekki. Því breiðari sam staða og 
skilningur sem er til staðar meðal 
allra þing manna á mál efnum og verk-
efnum við komandi kjör dæmis því 
betra. Verk efni sem tengjast til teknum 
land svæðum koma oftar en ekki til af-
greiðslu á Al þingi og þá skiptir máli 
að þing menn séu upp lýstir um stöðu 
mála. Það stuðlar að sam fé lags legri 
á byrgð og eykur líkur á þver pólitískri 
sam stöðu og skilningi á mál efnum 
lands hlutanna. Þannig höfum við að 
minnsta kosti kosið að horfa hlutina. 

Fyrst og fremst eiga þing menn 
að hlusta á for svars menn sveitar-
fé laganna, hags muna sam tökin og 
ekki síst heima menn, því þar liggur 
reynslan, vit neskjan og skilningurinn 
á því hvað á að vera í for gangi á 
svæðinu og hvað ekki. Kjör dæma-
pólitíkin getur því miður allt of oft 
komið niður á brýnum verk efnum, 
þess vegna eiga lands menn skilið nýjar 
á herslur, þar sem al manna hags munir 
eru settir framar sér hags munum og að 
við látum af þeirri gamal dags nálgun 
að besti vinur nái yfir leitt sínu fram. 
Fyrir því viljum við að minnsta kosti 
standa.

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir
alþm. og formaður Viðreisnar

Um alda mótin 1900 er Seyðis-
fjörður einn grósku mesti 
kaup staður landsins með um 

850 íbúa, kröftugt at hafna líf og blóm-
lega blaða út gáfu. Enginn vafi lék á hver 
væri þá höfuð staður Austur lands. En 
síðan hefur í búa fjöldinn staðið nokkuð 
í stað, ó líkt mörgum öðrum þétt býlis-
stöðum landsins. Seyðis fjarðar blaðið 
Austri, aðal blað Aust firðinga í meira 
en aldar fjórðung hætti að koma út í 
árs lok 1917. Í bókina ,,Hinir út völdu” 
eftir Gunnar Þór Bjarna son er hér m.a. 
vitnað í texta með leyfi höfundar. 

Á Seyðis firði var sæ strengurinn 
frá Skot landi lagður í land árið 1906. 
Fyrsta skeytið var sent Kristjáni Dana-
konungi X (og Ís lendinga) og var mikið 
um dýrðir á Seyðis firði af því til efni og 
dansað langt fram á nótt. Það var líka 
fullt til efni, þetta var gríðar lega mikil-
vægur á fangi í sögu þjóðarinnar, enda 
Ís land komið í beint sam band við um-
heiminn og er lendar fréttir tóku að 
berast til landsins á hverjum einasta 
degi. Um líkt leiti var lokið við að leggja 
síma línu frá Seyðis firði til Reykja víkur. 
Það undir strikaði enn fremur hvað 
staða Seyðis fjarðar í aust firsku sam fé-
lagi var mikil væg. 

Norð menn voru mjög at hafna samir 
á Seyðis firði á þessum árum og atti 
stóran þátt í vel gengni kaup staðarins. 
Þeirra um svifa mestur var Otto W at hne 
sem gerði m.a. út síldar skip og stóð 
fyrir ýmsum öðrum fram kvæmdum. 
Þegar hann lést skömmu fyrir aldar-
mótin 1899-1900 var sagt fullum fetum 
að ef ævi saga hans yrði rituð yrði það 
jafn framt saga Austur lands í aldar-
fjórðung, jafn vel meira. 

Hval veiðar Norð manna voru einnig 

afar um svifa miklar á þessum árum, 
fyrst á Vest fjörðum, s.s. með hval-
stöðvar við Önundar fjörð og Hest-
eyrar fjörð en síðar á Aust fjörðum, ekki 
síst við Mjóa fjörð. Hval veiðarnar höfðu 
marg háttuð á hrif á ís lenskt sam fé lag, 
m.a. hafði lands sjóðir af þeim tekjur og 
sveitar fé lögin út svar. 

Tenging milli í búa fjölda og 
sam gangna 

En hvað olli því fyrst og fremst 
að í búa tala Seyðis fjjarðar jókst ekki 
í réttu hlut falli við aðra þétt býlis-
staði landsins og hefur meira að segja 
dregist saman á síðustu ára tugum? 
Með vaxandi kröfum um bættar sam-
göngur á landi kom sér staða Seyðis-
fjarðar ber lega í ljós en lengi vel var 
Fjarðar heiði lokið frá hausti fram á 
sumar mál og ferða lög til Fljóts dals-
héraðs voru ein göngu með snjó bíl, 
og gátu tekið marga klukku tíma. 
Flutnings geta snjó bíls var auk þess 
afar tak mörkuð flutningur nauð-
synja til Seyðis fjarðar fyrst og fremst 
með skipum sem og flutningur unnis 
sjávar fangs frá Seyðis firði á markað 
innan lands og er lendis. Út gerð óx 
ekki að sama krafti og hún hafði gert 
um aldar mótin 1900 og þar með 
fjölgaði at vinnu tæki færum ekki að 
neinu marki. Kannski rennur upp 
nýr blóma tími í sögu Seyðis fjarðar 
þegar jarð göng gegnum Fjarðar heiði 
verða tekin í notkun, hve nær sem það 
verður. Ef Aust firðingar sýna ó rofa 
sam taka mátt í því máli kann að verða 
styttra í að fram kvæmdir hefjist en 
út lit er fyrir í dag. Á Seyðis firði búa í 
dag um 680 manns, svo staðurinn má 
muna sinn fífil fegurri.

Seyðisfjörður var einn 
gróskumesti kaupstaður landsins

Auðbrekku 6 · Kópavogi · Sími 565 8899 · www.normx.is
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GARÐHÚS 14,5 m² 

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

SUMARTILBOÐ 
10% sumarafsláttur af öllum

 GARÐHÚSUM af verðum á heimasíðunni okkar
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GARÐHÚS 4,7m²

44 mm bjálki / Tvöföld nótun

GARÐHÚS 4,4m²

GARÐHÚS 9,9 m² án gólfs
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af flutningi á 
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á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda.
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Sjá fleiri 
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á heimasíðunni 
volundarhus.is

Nánari upplýsingar á 
heimasíðu okkar 
volundarhus.is 
og í síma 864-2400.
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Vísnaþáttur Austurlands
 – Magnús Stefánsson

Ágætu lesendur;
Einar Sveinn Friðriksson 

útvegsbóndi (1878–1953) 
fæddist að Bleiksárgili við Eskifjörð 
en ólst að mestu upp á Þernunesi 
við Reyðarfjörð. Kona hans var 
Guðrún Vilborg Hálfdánardóttir 
frá Hafranesi sem er næsti bær við 
Þernunes. Þau bjuggu rausnarbúi á 
Hafranesi á árunum 1902–1932 og 
við þann bæ kenndi Einar sig jafnan. 
Eftir að búskap lauk fluttu þau til 
Reykjavíkur og þar stundaði hann 
aðallega innheimtustörf. Einar var 
vel ritfær og hagyrðingur góður og 
eftir hann liggur mikið safn frásagna, 
ljóða og lausavísna sem varðveitt 
er í Héraðsskjalasafni Austfirðinga 
á Egilsstöðum. Vísnaþátturinn 
er að þessu sinni helgaður Einari 
Friðrikssyni frá Hafranesi.

Vor og haust

Vorsól hlý er vermir kinn
vetrar- hrindi ég kvíða,
mest þó hrífur huga minn
haustsins
unaðsblíða.

Morgunn

Rís af djúpi röðull hýr,
roða slær á völlinn.
Býr sig Gríma burt og flýr
bak við vesturfjöllin.

Hækkar sól ...

Hækkar sól með bros á brá,
byrjar myrkraflóttinn.
Dagurinn vinnur alltaf á,
óðum styttist nóttin.

Sólsetur

Hverfur sól í hafsins djúp
hvannabólið undir.
Svalköld njóla svörtum hjúp
sveipar hól og grundir.

Skilningsleysi

Títt er ellin á það sljó
æskuna að skilja,
 öllu síður æskan þó
 aldraðs skilur vilja.

Heilræði

Þótt þig leiki lífið grátt
og lítið veiti gaman
skaltu bera höfuð hátt
og hlæja að öllu saman.

Til Austurlands 1949

Nú skal halda í austurátt,
undir kalda gjólu
þar sem tjaldið þokugrátt
þráfalt faldi sólu.

Hverfleiki

Flest þau blóm, sem æskan ól
unaðs síns í veldi,
liggja dauð er lækkar sól
og líða fer að kveldi.

Það er mikill munur á
mannsins æskudögum
eða þegar ellin grá
öllum ræður högum.

Æskan glöð við ást og von
unir bjarta daga,
létt og fögur lífsins spor
liggja um græna haga.

Til konu minnar

Hefir oft í hug minn slæðst,
hjartans svanninn kæri,
að ef þú hefðir aldrei fæðst
einmana ég væri.

Þú hefir lýst upp líf mitt allt
með ljúfum kostum þínum,
án þín hefði orðið svalt
oft á vegi mínum.

Þetta sýnishorn af lausavísum 
Einars verður að nægja og ég kveð, 
með þökk fyrir lesturinn.

Magnús

Eysteinn Ævarsson í úrvalslið 
1. deildar í körfubolta

Á loka hófi Körfu knatt leiks-
sam bands Ís lands 10. maí sl. 
Var Ey steinn Ævars son, leik-

maður Hattar á Egils stöðum, valinn í 
úr vals lið 1. deildar karla leik tíma bilið 
2018 – 2019.Með honum í liðið voru 
kjörnir leik menn frá Þór Akur eyri 
(2), Fjölni og Sel fossi, Þjálfari, fyrir-
liði og for maður hvers fé lags skilaði 
kosningu. 

AUSTUR LAND Óskar Ey steini til 
hamingju og vel farnaðar á körfu bolta-
vellinum í náinni fram tíð. Lið Hattar í 1. deild 2018 – 2019. Eysteinn Ævarsson er annar frá vinstri I efri röð.

Thriller – bestu ár lísins
- leiksýning Menntaskólans á Egilsstöðum

Menntaskólanemar hafa 
almennt nokkuð sterkar 
skoðanir á hlutunum en 

finnst kannski ekki alltaf hlustað á 
þá. Verkið Thriller fjallar um krakka í 
menntaskóla sem eru að reyna að eiga 
þessi “bestu ár lífs síns” sem þeim er 
ítrekað sagt að þetta séu. Nemendur 
Menntaskólans á Egilsstöðum sýndu 
þetta verk fyrr á árinu og hlaut 
sýningin frábærar viðtökur.

,,Gallinn er að þar sem skólatíminn 
hefur verið styttur í þrjú ár (án þess 
að það hafi verið rætt sérstaklega 
við þau) en námsefnið hefur ekki 

minnkað, þá eiga þau í vandræðum 
með að njóta tímans,“ segir Hildur 
Vaka Bjarnadóttir. ,, Álagið við að ná 
öllu á þremur árum sem nemendur 
sem komu á undan þeim gerðu á 
fjórum er að buga þau. Í bland við 
það eru þau svo að sjálfsögðu að eiga 
við ýmis mannleg verkefni eins og að 
móta sig sem sjálfstæða einstaklinga, 
leysa úr flækjum ástarlífsins, finna út 
úr áskorunum félagslegrar mótunar, 
persónuþroska og kynhneigð sína… 
og allt þetta á tímum snjallsíma og 
samfélagsmiðla. Já, það er svo einfalt 
þetta líf.

Í Thriller, verki Leikfélags 
Menntaskólans á Egilsstöðum 
fengum við að skyggnast inn í heim 
framhaldsskólanema árið 2019 í 
skemmtilega ýktri útgáfu. Við vonum 
að áhorfendur hafi heyrt hvað við 
erum að segja þó við gerum það á 
gamansaman hátt.

Sumar persónur og atvik 
þessarar sögu höfðu skírskotun í 
raunveruleikann en voru þó verið 
færð í stílinn í þágu listsköpunar 
og skemmtanagildi verksins,“ segir 
Hildur Vaka.
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UPPLÝSINGAR GEFUR BÓAS EÐVALDSSON
BOSAL.IS - SÍMI 777 5007 - EMAIL BOAS@BOSAL.IS - HAFNARGATA 28, 710 SEYÐISFIRÐI

MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID 230 HESTÖFL
- Nýr 2019 árgerð
- 2,4 lítra bensínvél 135 hestöfl + rafmagn
- Fjórhjóladrifnir
- Lyklalaust aðgengi og start
- Bakkmyndavél með hjálparlínum
- Snertiskjár
- Símkerfi
- Sæti 50/50 leður
- Hraðastillir
- Metalic lakk
- Þokuljós
- Aðgerðarstýri
- Hiti í framsætum
- USB innstungur

- Start/stop Automatic
- Dekkjaþrýsti kerfi
- Leðurstýri
- 18” álfelgur
- Apple CarPlay
- Blátannabúnaður
- Loftkæling 2 rása
- Regn- og ljósaskynjari
- Rafm. hitaðir speglar og aðfellanlegir
- Borðtölva
- Dráttarkúla aftengjanleg (kostar kr. 11.000 auka)
- 5 ára ábyrgð
- 8 ára ábyrgð á rafgeymum og hleðslu

Verð kr. 4.300.000 skráður

TIL SÝNIS Á 
EGILSSTÖÐUM 
NÆSTU DAGA
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5. tölublað
7. árgangur

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

Vorið 2017 aug lýsti Nor ræna 
ráð herra nefndin, á heima-
síðu Skipu lags stofnunar, til 

um sóknar þátt töku í verk efni sem 
bar titilinn „Attracti ve Towns. Green 
rede velop ment and competiti veness 
in Nor dic urban regions. Towns that 
pro vi de a good life for all.” 

Snéri verk efnið að því að efla litla og 
meðal stóra bæi á Norður löndunum, 
með auknu að dráttar afli og sjálf ærni. 
Megin mark miðið með verk efninu er 
að móta sam eigin lega nor ræna stefnu 
um hvernig þessir bæir gætu orðið 
meira að laðandi með þróun lífl egs og 
sjálf ærs þétt býlis með því að hafa að 
leiðar ljósi Heims mark mið Sam einuðu 
þjóðanna. Fjögur ís lensk sveitar fé lög 
voru sam þykkt í verk efnið, eru það 
Sveitar fé lagið Horna fjörður, Fljóts-
dals hérað, Akra nes og Mos fells bær. 
Einnig taka tólf önnur sveitar fé lög frá 
Sví þjóð, Noregi, Dan mörku og Finn-
landi þátt í verk efninu. 

Undir búnings ráð stefna verk-
efnisins var haldin í Osló í Noregi í 
septem ber 2017. Þar komu saman 
full trúar allra þátt töku sveitar fé-
laganna til að hefja veg ferðina og stilla 
saman strengi fyrir næstu tvö árin. 
Sveitar fé lögunum sex tán var skipt í 
fjóra hópa þar sem tekið var mið af 
þeim á skorunum og tæki færum sem 
bæirnir stóðu frammi fyrir og var gert 
grein fyrir í um sóknunum. Í fram-
haldi af því þróaði hver hópur verk-
efni sem sveitar fé lögin skyldu taka 
sér fyrir hendur. Þær Ár dís Erna Hall-
dórs dóttir at vinnu- og ferða mála full-
trúi og Hug rún Harpa Reynis dóttir 
for stöðu maður Ný heima Þekkingar-
seturs sóttu ráð stefnuna fyrir hönd 
Sveitar fé lagsins Horna fjarðar, og hafa 
þær í fram haldinu haldið utan um 
verk þætti sveitar fé lagsins í heildar-
verk efninu. 

Unnið hefur verið þétt með 
kjörnum full trúum í ferlinu, en á 
vinnu stofu sem haldin var með 
öllum fasta nefndum í sveitar fé lagsins 
í nóvember 2017 kom fram að mikil 
van nýtt tæki færi væru til úti vistar og 
af þreyingar, auk þess sem gæði opinna 
svæða og vist vænar sam göngur voru 
á herslu at riði sem komu í trekað fram 
á vinnu stofunni. Var því höfuð á hersla 
lögð á að vinnan fæli í sér mótun heild-
stæðs skipu lags á Höfn með á herslu á 
vist væna ferða máta (göngu- og hjóla-
stíga), opin svæði og úti vistar svæði. 

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

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

Hornafjörður 
- sjálfbært samfélag

Meltu betur!
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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

Ég fer á fjöll
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