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Pétur Stefánsson fæddist á 
Bót í Hróarstungu skömmu 
fyrir seinna stríð og kynntist 

þar búskap eins og hann hafði verið 
stundaður um aldir. Fjölskylda hans 
brá síðan búi og reisti sér hús með 
öðrum frumbýlingum í þorpskrílinu 
sem var að myndast á Egilsstöðum 
að stríðinu loknu. Pétur lýsir lífinu á 
Héraði á bernsku- og uppvaxtarárum 
sínum einstaklega vel og af mikilli 
væntumþykju.

Síðar heldur Bótarstrákurinn 
til Reykjavíkur og sækir sér 
stúdentspróf. Að því loknu hefur hann 
verkfræðinám í München, á þeim 
árum sem verið er að reisa Þýskaland 
úr rústum nasismans. Lesendur fá 

Páll Stefánsson frá Hróarstungu:

LÝSIR BERNSKU OG UPP 
UPPVAXTARÁRUNUM Í BÓKINNI 
,,HAUGSELDUR“

góða innsýn í stúdentsárin og líf 
námsmanna ytra á þessum spennandi 
umrótstímum, og kynnast jafnframt 
aðstæðum þeirra sem lifað höfðu 
hildarleik styrjaldarinnar.

Starfsævi Péturs sem verkfræðings 
spannar framkvæmdasögu 
Íslendinga á síðari hluta tuttugustu 
aldar, þegar þjóðin varð sjálfbjarga 
hvað verkkunnáttu varðar. Hann lýsir 
verkefnum sínum af verkfræðilegri 
nákvæmni en jafnframt stílkunnáttu 
þess sem alla tíð hefur sótt í lestur 
og fróðleik. Störf Péturs og Hlífar 
Samúelsdóttur, eiginkonu hans, 
gáfu þeim kost á að ferðast víða og 
kynnast aragrúa af fólki. Haugseldur 
er því öðrum þræði reisubók þeirra.

Pétur Stefánsson fæddist á Bót í Hróarstungu 
skömmu fyrir seinna stríð og kynntist þar 
búskap eins og hann hafði verið stundaður um 
aldir. Fjölskylda hans brá síðan búi og reisti sér 
hús með öðrum frumbýlingum í þorpskrílinu 
sem var að myndast á Egilsstöðum að stríðinu 
loknu. Pétur lýsir lífinu á Héraði á bernsku- og 
uppvaxtarárum sínum einstaklega vel og af 
mikilli væntumþykju. 

Síðar heldur Bótarstrákurinn til Reykja-
víkur og sækir sér stúdentspróf. Að því loknu 
hefur hann verkfræðinám í München, á þeim 
árum sem verið er að reisa Þýskaland úr 
rústum nasismans. Lesendur fá góða inn-
sýn í stúdentsárin og líf námsmanna ytra á 
þessum spennandi umrótstímum, og kynnast 
jafnframt aðstæðum þeirra sem lifað höfðu 
hildarleik styrjaldarinnar. 

Starfsævi Péturs sem verkfræðings 
spannar framkvæmdasögu Íslendinga á síðari 
hluta tuttugustu aldar, þegar þjóðin varð sjálf-
bjarga hvað verkkunnáttu varðar. Hann lýsir 
verkefnum sínum af verkfræðilegri nákvæmni 
en jafnframt stílkunnáttu þess sem alla tíð 
hefur sótt í lestur og fróðleik. Störf Péturs og 
Hlífar Samúelsdóttur, eiginkonu hans, gáfu 
þeim kost á að ferðast víða og kynnast ara-
grúa af fólki. Haugseldur er því öðrum þræði 
reisubók þeirra.

Bókin er búin fjölmörgum ljósmyndum.
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Langar þig í frí á morgun? 
Hugaðu eitt augnablik um 
hvað þú ert að biðja um. Það 

eru 365 mögulegir vinnudagar í árinu 
sem gera 52 vinnuvikur. Þú hefur 
þegar tveggja daga frí hverja helgi, sem 
eftirjaskilja 261 mögulegavinnudaga. 
Og þar sem þú eyðir 16 tímum daglega 
frá vinnu, gerir það samtals 170 daga, 
og þá er 91 dagur eftir til vinnu.

Þú eyðir 30 mínútum dag hvern í 
pásur, sem samtals gera 23 daga á ári, 
og skilja þá eftir 68 dagar til vinnu. 

Get ég fengið frí á morgun, kæri vinnuveitandi?

Leikfélag Fljótsdalshéraðs 
frum sýndi 5. nóvember sl.  
barna leikritið Línu Langsokk 

í hátíðarsalnum í Alþýðuskólanum 
á Eiðum í leikstjórn Jóels Sæmunds-
sonar. Síðasta sýning var 13. 
nóvember sl. Sjónarhóll var sem sagt 
á Eiðum í nóvember, þar sem Lína var 
með apa sinn herra Níels og hestinn.  
Hún er sjóræningjadóttir sem er 
prakkari en líka hjartahlý stúlka sem 

LÍNA LANGSOKKUR VAR Á EIÐUM
elur sig sjálf upp með harðri hendi.  
Lína á fulla tösku af gullpeningum og 
er sterkasta stelpa í heimi. Í hlutveri 
Línu landssokks á Eiðum var Karen 
Ósk Björnsdóttir.

Þessi skemmtilega saga eftir Astrid 
Lindgren lifir í hugum okkar allra en 
hún varð til á rúmstokki höfundar 
1941 þegar dóttir hennar var lasin 
og hún stytti henni stundirnar með 
sögum af rauðhæðum ólátabelgi  

Þú eyðir einni klukkustund á dag í 
mat, sem gerir samtals 46 daga á ári 
og eru þá 22 dagar eftir til vinnu.

Þú tekur að jafnaði tvo 
veikindadaga á ári og þá skilja 20 
dagar til vinnu. Þú færð frí á 9 
hátíðisdögum á ári, og þá eru 11 
dagar eftir til vinnu. Þú hefur tekið 
10 daga frí á ári og þá er aðeins einn 
dagur eftir til vinnu. Það er því alveg 
útilokað að þú fáir frí þann dag!

með freknur og stelpan skýrði hana 
Pippi, sem varð að Línu á íslensku. 
Leikfélagið er stolt af því að setja 
þetta gamalkunna barnaleikrit á svið. 

Menningarlífð blómstar á 
Fljótsdalshéraði sem aldrei fyrr. 
Áhugamannaleikfélög eiga þakkir 
skyldar fyrir óeigingjarnt starf 
sem seint eða jafnvel aldrei verður 
fullþakkað.

Nú er búið að kveikja á 
fyrsta aðventukertinu og 
jólaundirbúningurinn er 

farinn á fullt skrið. Jólaskrautinu er 
mokað úr geymslunni og plantað 
á stofuborðinu. Þar næst taka 
skreytingameistarar heimilanna við og 
töfra fram jólaskapið í heimilisfólkinu 
með glæsibrag. Ljósameistararnir 
og seríusnillingarnir gera sitt og 
lýsa upp skammdegið að innan sem 
utan. Kaupmennirnir, blómasalarnir, 
hárgreiðslumeistararnir, skrifstofu-
fólkið og kirkjuverðirnir taka sig 
líka til og skreyta vinnustaði sína 
til að tryggja það að enginn detti úr 
jólaskapinu. Laddi syngur í útvarpinu 
um snjókornin sem falla á allt og alla, 
fréttamenn og fjölmiðlar óska öllum 
gleðilegra jóla og ungir prestar æfa 
hátíðartón sr. Bjarna Þorsteinssonar í 
bílnum á leiðinni í vinnunna. Það eru 
að koma jól!

Er það ekki rétt að snjókornin 
sem falla, þau falla á allt og alla? 
Ef þú ert staddur á stað þar sem 
snjóar þá munu þau falla á þig hvort 
sem þér líkar betur eða verr. Sumir 
elska snjó aðrir ekki, sumir elska 
að horfa á snjóinn falla og fyllast 
tilhlökkun í að fara á sleða, skíði,  
snjóbretti, búa til snjókarla og fara 
í snjókast á meðan aðrir hrylla við 
þeirri tilhugsun að þurfa að skafa 
af bílnum næst þegar þeir þurfa að 
nota bílinn sinn og blotna á höndum 

,,SNJÓKORN FALLA, Á ALLT OG ALLA.“

Sr. Benjamín Hrafn Böðvarsson.

og fótum. Já, snjókornin þau falla 
á okkur öll einhvern tímann og við 
bregðumst á ólíkan hátt við þeim. 
Það er líka þannig með jólin. Eins 
og með snjóinn sem fellur þá finnum 
við fyrir því þegar jólin eru að koma. 
Við einfaldlega ráðum ekki við það 
en jólin koma hvort sem okkur líkar 
betur eða verr. 

Fyrir flest okkar trúi ég að jólin 
séu tími gleði og friðar. Tími ljóssins 
þar sem við minnumst fæðingu 
frelsarans og því ljósi sem hann birtir 
í heiminum, ljósið sem skín bjart í 
hinu eilífðarskammdegi heimsins. 
Við minnumst Maríu og Jósefs sem 
lögðu á sig gríðarlega erfitt ferðalag 
til þess að láta skrásetja sig í ættborg 
Jósefs, Betlehem, í borginni sem Jesús 
fæddist. Við minnumst hirðanna 
sem fyrstir fengu fréttirnar um 
fæðingu frelsarans, englanna sem 
færðu fréttirnar og vitringanna sem 
gáfu gull, reykelsi og myrru. Við 
gleðjumst með fjölskyldum okkar í 
undirbúningnum, sækjum kirkju, 
sjáum helgileiki, syngjum jólalög, og 
síðast en ekki síst njótum góðs matar 
saman og opnum pakka.

En gleymum því ekki að það geta 
ekki allir haldið gleði og friðarjól, 
eins og Pálmi Gunnarsson söng í lagi 
Magnúsar Eiríkssonar. Sum okkar 
kvíðum jólunum, finnum fyrir meiri 
einmannaleika en áður og finnum 

fyrir aukinni sorg. Það eru þau 
okkar sem hafa misst tengsl, tengsl 
við fólkið sem færði okkur jólin. 
Ömmur, afar, mömmur, pabbar, 
systur, bræður, makar, börn og vinir. 
Þetta er fólkið sem færir okkur jólin 
og þegar við höfum misst eitthvert 
þeirra verða jólin aldrei þau sömu 
og þau voru. Þess vegna skulum við 
minnast þess að biðja fyrir þeim 
sem við vitum að eiga erfitt um jólin, 
gefum þeim okkar dýrmætustu gjöf 
í jólagjöf, tíma okkar. Sækjumst eftir 
því þessi jól að elska hvert annað. 
Guð blessi ykkur öll og gefi ykkur 
gleðileg jól.

Sr. Benjamín Hrafn Böðvarsson

Hamrahlíð 17
Hús Blindrafélagsins

Sími • 552-2002
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Lífið er saltfiskur, 
líka á aðventunni

LEIÐARI

11. 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: amundi@fotspor.is.  
Ritstjóri: Geir Guðsteinsson, geirgudsteinsson@simnet.is s. 840 9555 

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

VILTU AUGLÝSA Í 
AUSTURLANDI?

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

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

Fjórðungur gjaldeyristekna þjóðarinnar kemur frá sjávarútvegi. 
Margir hafa tekjur af störfum við sjávarútveg, ekki síst íbúar á 
Snæfellsnesi, og þar er hlutfall sjómanna af heildaríbúatölunni 

býsna hátt enda byggir atvinnulífið á landsbyggðinni á sjósókn og 
vinnslu sjávarafurða að stórum hluta. Sjávarútvegurinn er í dag á 
ofboðslega skemmtilegum tímapunkti þar sem þróun í afurðum er 
að skila okkur gríðarlega auknum tekjum, segir framkvæmdastjóri 
LÍÚ. Hann vísar þar m.a. í framleiðslu á lækningavörum og lyfjum 
úr afurðum á borð við slóg, rækjuskel, þörungum og roði, sem 
fyrir skömmu þóttu úrgangur. Öll takmörkun á fjárfestingagetu 
sjávarútvegsins hefur áhrif á þetta. Ef við setjum þetta í samhengi 
og tökum veiðigjöldin eins og þau eru lögð á núna fyrir þetta ár og 
reiknum það upp og hugsum um sjávarútveginn bara eins og aðrar 
atvinnugreinar, sem við eigum að gera, þá er venjulegt fyrirtæki 
að greiða 20% í tekjuskatt. Ef við reiknum tekjuskattinn sem 
útgerðin greiðir og leggur veiðigjöldin ofan á útgerðarhlutann þá er 
sjávarútvegurinn að greiða um það bil 60 prósent í tekjuskatt. Þetta 
hlýtur að hafa áhrif á vaxtarmöguleika sjávarútvegsins. Nauðsynlegt 
er að þjóðin setji ekki fjárfestingar í sjávarútvegi í þannig skorður að 
hann geti ekki áfram verið það flaggskip sem hann er í dag í alþjóðlegu 
samhengi. Sjávarútvegur myndi nú þegar skila samfélaginu miklum 
tekjum og hann ætti að fá að njóta sannmælis um það og í tengslum 
við allar aðrar greinar. Umræðan um veiðigjöldin á að mínu viti á að 
snúast um aðferðarfræði, þannig að sjávarútvegurinn fái að dafna og 
skila þjóðarbúinu sem mestum tekjum segir framkvæmdastjóri LÍÚ 
og undir það skal heilshugar tekið. Í Sölku Völku segir Halldór Kiljan 
Laxness ,,Þegar öllu er á botninn hvolft þá er lífið þó umfram allt 
saltfiskur en ekki draumaríngl.”

En af hverju að tala um sjávarútveg þegar jólin nálgast. Aðventan 
eða  jólafasta spannar síðustu fjórar vikur fyrir jól. Þetta er sá tími 
sem kristnir menn taka frá til að undirbúa komu frelsarans og til 
að minnast fæðingar hans. Aðventukransinn sem nú sést víðast er 
Norður-Evrópsk hefð. Hið sígræna greni táknar lífið sem er í Kristi 
og hringurinn táknar eilífðina. Fyrsta kertið nefnist spádómakertið, 
annað kertið nefnist Betlehemskertið, þiðja kertið nefnist hirðakertið 
en snauðum og ómenntuðum fjárhirðum voru sögð tíðindin góðu á 
undan öllum öðrum og fjórða kertið nefnist englakertið og minnir 
okkur á þá sem báru mannheimi fregnirnar. Aðventukransinn er 
upprunninn í Þýskalandi á fyrri hluta 19. aldar, barst til Suður-
Jótlands og varð algengur í Danmörku eftir 1940. Frá Danmörku 
barst þessi siður til Íslands. Í fyrstu var aðventukransinn aðallega 
notaður til að skreyta búðarglugga en á sjöunda áratugnum fór hann 
að tíðkast á íslenskum heimilum. Fyrir rúmlega 40 árum orti norski 
rithöfundurinn Sigurd Muri ljóð um aðventukertin fjögur sem kallast 
„Nå tenner vi det første lys” og er það sungið við sænskt lag frá 1898 
eftir Emmu Christinu Köhler, á íslensku nefnist það „Við kveikjum 
einu kerti á.” Næsti sunnudag er fjórði sunnudagur í aðventu, en þá 
er sungið:

Við kveikjum fjórum ertum á
brátt kemur gesturinn
og allar þjóðir þurfa að sjá
að það er frelsarinn.

VESTURLAND sendir sendir öllum lesendum sínum nær og fjær 
hugheilar jóla- og nýárskveðjur.

Geir A. Guðsteinsson ritstjóri

Guðný Marínósdólttir gaf 
nýlega út ljóðabókina ,, 
Eins og tíminn líður.“ Þetta 

er fyrsta bók Guðnýjar, 68 síður að 
stærð. (Ljóðaþýðingarnar eru 144 
síður). Bókakápuna prýðir mynd 
af listaverki Guðnýjar en hún er 
textíllistamaður. Guðný er fædd 
og uppalin á Seyðisfirði, átti heima 
bæði á Hallormsstað og Eiðum 
en flutti til Akureyrar árið 1996. 
Bækurnar eru prentaðar í Leturprenti. 
Uppbyggingarsjóður Austurlands 
veitti félaginu góðan fjárstyrk til 
bókaútgáfunnar á þessu ári. Nítjánda 
bókin í flokknum Austfirsk ljóðskáld 
kom út í júní, Minning þess gleymda 
eftir Svein Snorra Sveinsson.

Ljóð Guðnýjar eru afar athyglisverð 

Eins og tíminn líður
enda hefur hún 
nostrað við og fágað. 
Hún dregur upp 
grípandi myndir úr 
náttúrunni og af því 
sem í huga býr. Ljóðin 
eru litlar perlur – 
um ást og hatur, 
undarlegar leiðir 
lífsins, söng vindsins 
og fugla sumarsins, 
tært regnið og 
blómailminn í 
brekkunni en einnig 
um þjáningu og 
einsemd. Og Guðný 
áréttar að við erum 
hluti af órofa heild 
tilverunnar.

Guðný G. H. Marinósdóttir

G
uðný G

. H
. M

arinósdóttir

Guðný Marinósdóttir 
fæddist á Seyðisfirði 1944 
og ólst þar upp. Hún lauk 
handavinnukennaraprófi 
frá Håndarbejdets Fremme 
í Kaupmannahöfn 1970 
og BA prófi í textillist 
frá Middlesex University 
í London 2012. Guðný 
starfaði við kennslu um 
árabil og  hefur samhliða 
unnið að textíllist, haldið 
nokkrar einkasýningar og 
tekið þátt í samsýningum. 
Hún hefur búið á Akureyri 
frá 1996.
Þetta er fyrsta ljóðabók 
Guðnýjar en ljóð eftir 
hana hafa áður verið birt í 
blöðum og tímaritum.

áin hægt til sjávar

Eins og tím
inn líður

9 789935 510266

Reykjavíkurborg hefur 
skrifað undir samkomulag 
við ríkisvaldið um að 

fullkanna Hvassahraun sem næsta 
innanlandsflugvöll og flytja þangað 
flugstarfsemi af Reykjavíkurflugvelli. 
Þetta er tímamótasamkomulag milli 
Reykjavíkurborgar og ríkisins um 
flugvallarmálið.

Arfavond frétt fyrir landsbyggðina

Myndtxt: Reykjavíkurflugvöllur.

Kjarni þess felst í eftirfarandi 
setningu: ,,Aðilar eru sammála um að 
stefnt skuli að því að flytja núverandi 
flugstarfsemi af Reykjavíkurflugvelli 
yfir á nýjan flugvöll í Hvassahrauni, 
reynist það vænlegur kostur og fyrir 
liggi niðurstaða um fjármögnun.” 
Meirihluti borgarstjórnar fagnar 
auðvitað þessum áfanga en 
fyrir landsbyggðina var þettta 

sorgardagur. Hvort Hvassahraun 
muni teljast hagkvæmur kostur til 
flugvallargerðar mun svo síðar koma í 
ljós. Reykjavíkurborg er ekki að sinna 
hlutverki sínu um höfuðborg allra 
landsmanna í þessu máli, svo mikið 
er víst.

Sigríður Dóra Sverrisdóttir, 
starfsmaður leikskólans á 
Vopnafirði, stendur uppi 

sem sigurvegari í deilum við 
Vopnafjarðarhrepp. Sigríður, sem 
hefur lengi verið trúnaðarmaður 
AFLs stéttarfélags á leikskólanum 
og virk í starfi félagsins, uppgötvaði 
2016 að Vopnafjarðarhreppur var 
ekki að greiða umsamið mótframlag 
í lífeyrissjóð og hafði ekki gert allt 
frá því að samið var um hærra 
mótframlag 2005.  Fyrri sveitarstjóri 
hafði gefið yfirlýsingu um að 
starfsmenn Vopnafjarðarhrepps yrðu 
jafnsettir - þ.e. að hreppurinn myndi 
greiða vangreidd iðgjöld og með 
vöxtum sem dyggðu til að starfsmenn 
væru jafnsettir þeim sem rétt hefði 
verið greitt af.  Málið hefur síðan 
tekinn mikinn tíma - m.a. þar sem 
reikna þurfti það sem greiða skyldi og 
síðan voru sveitarstjórnarkosningar 
og ný meirihluti tók þá við.  Nýji 
meirihlutinn vildi ekki standa við 
yfirlýsingar fyrri sveitarstjóra og 
greiddi iðgjöldin en án vaxta en síðan 
,,ófyrnda» skuld með vöxtum. Sigríður 

Starfsmaður leikskóla á Vopnafirði 
vann mál gegn sveitarfélaginu

Skrifstofur AFLs, Starfsgreinafélags á 
Vopnafirði.

sagði upp starfi sínu á leikskólanum til 
að fylgja málinu eftir.

Á opnum borgarafundi fyrir 
skömmu varði sveitarstjóri 
Vopnafjarðarhrepps, Þór Steinarsson, 
ákvörðun hreppsins og vitnaði m.a. 
til talnaefnis sem hreppsnefndin 
hefur látið gera sem átti að sýna 
að ,,meðaltali” munaði starfsmenn 
hreppsins ekkert um að tapa þessum 
réttindum - þau færu hvort sem 
er að mestu í skatt og skerðingu 
lífeyrisgreiðslna almannatrygginga.  
Í kjölfar fundarins gerði lögmaður 
AFLs í umboði nokkurra félagsmanna 
kröfu um að hreppurinn, í samræmi 
við upplýsingalög afhenti öll 
gögn er varða málið - s.s. afrit úr 
fundargerðarbókum, minnisblöð, bréf 
og tölvupósta og annað er varðaði 
þessa afgreiðslu málsins.

Vangreidd lífeyrissjóðsgjöld gerð 
upp
Vopnafjarðarhreppur hefur tilkynnt 
að vangreidd lífeyrisiðgjöld verði 
greidd að fullu þannig að sjóðsfélagar 
væru jafnsettir.  Væntanlega er þá 

þetta mál til lykta leitt.
Eftir stendur að Vopna-

fjarðarhreppur og lífeyrissjóðurinn 
Stapi hafa ekkert verið að kanna 
hvort greiðslur á mótframlaginu hafi 
staðist lög, og má það furðu sæta. 
Lífeyrissjóðurinn Stapi hefur allan 
þennan tíma ekkert kannað hvort 
upphæð mótframlagsins sé rétt. 
Afstaða Stapa er því ekki forsvaranleg.



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 GENIUS LOCI 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

OPIÐ
ALLA DAGA 

TIL JÓLA

Danskt handverk
síðan 1939

Dönsk
gæði

Margar

stærðir

FRÁBÆRT ÚRVAL AF RÚMUM, 
SÓFUM OG HVÍLDARSTÓLUM

LÁTTU ÞÉR 
LÍÐA VEL

LUR.IS



6   5. desember 2019

Nýlega lagði undirritaður fram 
þingsályktunartillögu um 
þjóðarátak í landgræðslu. 

markmið hennar er að auka 
kolefnisbindingu, koma í veg fyrir 
jarðvegsrof og græða upp örfoka land 
með aukinni þátttöku almennings í 
landgræðslu.

Okkur hættir stundum til að líta 
á jarðveg sem sjálfsagða auðlind. 
Það er hann langt í frá. Jarðvegur 
er takmörkuð auðlind sem getur 
gengið til þurrðar, eins og allt annað, 
ef við hlúum ekki sérstaklega að 
honum. Hann gegnir mikilvægu 
hlutverki við ræktun fæðu, stuðlar að 
hreinsun vatnsins sem við neytum og 
loftsins sem við öndum að okkur. En 
jarðvegur hefur líka annað hlutverk 
sem skiptir máli í glímunni við 

AUÐLINDIN SEM OFT 
VILL GLEYMAST

Þórarinn Ingi Pétursson.

hnattræna hlýnun. Í Kyoto bókuninni 
er kolefnisbinding með landgræðslu 
skilgreind sem mótvægisaðgerð gegn 
hnattrænni hlýnun. Möguleikar 
til landgræðslu eru ótvíræðir hér 
á landi og er tillögunni ætlað að 
vera vítamínsprauta með þátttöku 
almennings. Tillagan rímar vel við 
loftslagskafla ríkisstjórnarinnar um 
aðgerðaráætlun í loftslagmálum fyrir 
árin 2018-2030 og heimsmarkmið 
Sameinuðu þjóðanna um aðgerðir í 
loftslagsmálum.

Samvinnuvettvangur í baráttunni 
gegn landeyðingu 
Jarðvegseyðing er ein mesta ógn sem 
mannkynið stendur frammi fyrir og 
þar er Ísland engin undantekning. 
Íslendingar þekkja vel til eyðingar 

gróðurs og jarðvegs sem um 
langa hríð hefur verið eitt helsta 
umhverfisvandamálið hérlendis. Oft 
er sagt að bændur séu vörslumenn 
landsins. Í gegnum tíðina hafa þeir 
nýtt, verndað og hlúð að þessari 
mikilvægu auðlind okkar. Það er ljóst 
að gróið land er mun verðmætara 
en götótt og rofið. Í tillögunni er 
umhverfis- og auðlindaráðherra 
falið að sjá til þess að koma á fót 
vettvangi fyrir samstarf stjórnvalda, 
Landgræðslunnar, bænda, atvinnulífs 
og almennings sem miði að því 
að auka þátttöku almennings í 
kolefnisbindingu með landgræðslu 
fyrir lok árs 2020. Samstarfsverkefni 
bænda og Landgræðslu ríkisins, 
„Bændur græða landið“, er í anda 
þessarar tillögu en það hefur verið 

starfrækt frá árinu 1990 og gefið 
góða raun. Íslendingar, ekki síst, 
unga fólkið, eru sífellt meðvitaðri 
um umhverfisvernd. Unga fólkið vill 
vera ábyrgir neytendur og umgangast 
náttúruna af meiri nærgætni en áður 
hefur verið gert. Með því að opna á 
þátttöku almennings í landgræðslu 
með víðtækri og breiðri samvinnu má 
ná góðum árangri á þessu sviði.  

Fræðsla og umhverfisvitund 
Sífellt fleiri fyrirtæki bjóða 
viðskiptavinum upp á að kolefnisjafna 
viðskipti sín. Allir geta lagt eitthvað 
að mörkum til að vinna gegn og 

Sameining sveitarstjórna 
S e y ð i s  f j a rð a r k aup s t a ð a r, 
Djúpa  vogshrepps, Borgar-

fjarðarhrepps og Fljótsdalshéraðs 
var samþykkt með afgerandi hætti í 
kosningum sem fram fóru 26. któber 
sl.  Forsvarsmenn sveitarfélaganna 
lýstu yfir ánægju með niðurstöðuna 
strax og hún lá fyrir. Almennt er litið 
svo á að framundan séu spennandi 
tímar á Austurlandi.

Niðuratöður atkvæðagreiðslunnar 
voru eftirfarandi; þ.e. þeir sem greiddu 
með sameiningunni:

Seyðisfjörður 86,7%
Djúpivogur 63,7%
Borgarfjörður eystri 64,7%
Fljótsdalshérað 92,9%.

Við sameiningu sveitarfélaganna 
verður til nýtt sveitarfélag með um 
fimm þúsund íbúa. Sveitarfélagið 
verður landfræðilega langstærsta 
sveitarfélag landsins sem nær yfir um 

Almenn ánægja með sameiningu 
fjögurra sveitarfélaga á 
Austurlandi
verður landfræðilega stærsta 
sveitarfélag landsins

11 þúsund ferkílómetra. Áætlað er 
að nýtt sveitarfélag taki formlega til 
starfa á fyrri hluta næsta árs. Fram að 
þeim tíma starfa sveitarfélögin fjögur 
og sinna þeim verkefnum og þeirri 
þjónustu sem sveitarfélögin bera 
ábyrgð á.

Sveitarstjórnirnar fjórar munu, 
í samræmi við sveitarstjórnarlög 
nr. 138/2011, skipa fulltrúa í 
sérstaka stjórn til undirbúnings nýs 
sveitarfélags. Sú stjórn skal semja 
samþykkt um stjórn og fundarsköp 
hinnar nýju sveitarstjórnar sem gilda 
mun fyrir hið nýja sveitarfélag þar til 
því hefur verið sett sérstök samþykkt. 
Hún skal einnig taka ákvarðanir um 
fjárhagsmálefni hins nýja sveitarfélags, 
taka saman yfirlit yfir allar samþykktir 
og reglugerðir sem gilda í þeim 
sveitarfélögum sem sameinuð hafa 
verið og hefja vinnu við endurskoðun 
þeirra og samræmingu.

Stjórn Málms – samtaka 
fyrirtækja í málm- og skipa-
smíði, heimsótti Verk-

menntaskóla Austurlands fyrir 
skömmu en skólinn er eini 
verknámsskólinn á svæðinu frá Höfn 
í Hornafirði að Akureyri. Markmiðið 

MÁLMUR Á FERÐ UM AUSTFIRÐI

Stjórnarmenn Málms, Bjarni Thoroddsen, Stefán Sigurðsson, Helgi Guðjónsson, 
Guðlaugur Þór Pálsson, Reynir Eiríksson ásamt Magnúsi Helgasyni frá Launafli á 
Reyðarfirði sem situr í stjórn Samtaka iðnaðarins og Guðrúnu Birnu Jörgensen, 
viðskiptastjóra á framleiðslusviði SI.

með heimsókninni var að kynnast 
kennsluháttum í málmgreinum 
og skoða aðstæður í skólanum. Í 
sömu ferð heimsótti stjórnin einnig 
fyrirtækin G. Skúlason á Neskaupstað, 
Launafl og Alcoa á Reyðarfirði.

draga úr loftslagsbreytingum. Þátttaka 
atvinnulífsins í verkefninu gæti falist 
í því að bjóða upp á kolefnisjöfnun 
viðskipta með landgræðslu. Þannig 
yrði þátttaka almennings tvíþætt, 
annars vegar með beinni þátttöku 
í landgræðslu undir leiðsögn 
Landgræðslunnar, hins vegar með 
kolefnisjöfnun viðskipta sinna. Við 
höfum verk að vinna fyrir komandi 
kynslóðir.

Þórarinn Ingi Pétursson
situr á Alþingi sem varaþingmaður í 
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Í tilefni af 60 ára afmæli 
Veiðiklúbbsins Strengs hefur 
Strengur skrifað undir styrktar-

samninga til þriggja ára við þrjú 
verðug verkefni í heimabyggð 
sinni, Vopnafirði. Framlög renna til 
Björgunarsveitarinnar Vopna, yngri 
deilda fótbolta hjá Ungmennafélaginu 
Einherja, og til Ísoldar Fannar 
Vilhjálmsdóttur, ungs listhlaupara á 
skautum, sem stefnir að því að keppa 
á næstu vetrarólympíuleikum sem 
haldnir verða 2022. 

„Það gleður okkur að geta stutt 
þessi góðu málefni í heimabyggð. 
Við vinnum að verkefni sem tengist 
uppbyggingu áa og vernd laxastofna 
í Vopnafirði og erum því hluti af 
samfélaginu hér. Stuðningur okkar 
við þessi verkefni endurspeglar 
einlægan vilja okkar til að vera virkir 
þátttakendur í samfélagi íbúanna 
hér á svæðinu með því að axla okkar 
ábyrgð á vexti þess og velferð,“ segir 
Gísli Ásgeirsson, framkvæmdastjóri 
Strengs. 

„Vopnafjarðarhreppur fagnar því 
að stutt sé við hið mikilvæga starf, 
sem unnið er hjá björgunarsveitinni 
Vopna, og öllum þeim stuðningi sem 
stuðlar að vexti og velgengni Einherja 
og annars afreksfólks á sviði íþrótta 
á svæðinu,“ segir Þór Steinarsson, 
sveitarstjóri Vopnafjarðarhrepps. 

Styrkveitinguna nú ber upp á 
sama tíma og Strengur stendur að 
einu umfangsmesta verkefni sem 
um getur til stuðnings villtum 
laxi. Verkefnið „Verndarsvæði 
laxa á Norðausturlandi“, einstætt 
náttúruverndarverkefni sem 
fjármagnað er af Sir Jim Ratcliffe, 
hefur að markmiði að vernda 
Atlantshafslaxinn á Norðausturlandi. 
Atlantshafslaxinum hefur hnignað 
um alla Norður-Evrópu og má sem 
dæmi nefna að á mörgum svæðum 
snúa einungis 3-5% af laxa aftur í ár 
sínar til hrygningar, samanborið við 
25% fyrir tuttugu árum. 

„Stofni Atlantshafslaxins er 

Veiðiklúbburinn Strengur á Vopnafirði
fagnar afmæli með styrkjum í heimabyggð

Þorgrímur Kjartansson frá Einherja, Ísold Fönn Vilhjálmsdóttir listhlaupari á skautum, Sölvi Kristinn 
Jónsson frá Vopna og Gísli Ásgeirsson framkvæmdastjóri Strengs.  ljósm. Dagný Steindórsdóttir.

ógnað, en hér á Norðausturlandi 
hefur verið gripið til varna. Verkefnið 
„Verndarsvæði laxa“ er í eðli sínu 
frumkvöðlastarf sem unnið er að með 
beinum stuðningi við viðgang laxins 
í ánum en einnig með framkvæmd 
nýrra rannsókna sem vonandi geta 
af sér niðurstöður sem styðja við 
vernd stofnsins á heimsvísu,“ segir 
Jón Magnús Sigurðarson, formaður 
Veiðifélags Hofsár.  

Þá hefur Sir Jim einnig 
hleypt af stokkunum alþjóðlega 
mikilvægu rannsóknarverkefni 
til stuðning starfinu sem unnið er 
til verndar villtum laxastofnum 
á Norðausturlandi. Markmið 
rannsóknanna er að finna leiðir til að 
stöðva þá hnignun sem ógnar tilveru 
stofns Atlantshafslaxins á Norðurhveli. 
Með aðkomu Imperial College 
London og Hafrannsóknastofnunar 
leitast rannsóknarteymið við að 
komast að því af hverju hnignun 
stofnsins stafar og hvað hægt sé að 
gera til að snúa þróuninni við. 

Verkefnið Verndarsvæði laxa hófst 
með mörg hundruð milljóna króna 
kaupum á Veiðiklúbbnum Streng og 
nokkrum bújörðum við ár með það 
fyrir augum að stofna einstætt og 
sjálfbært verndarsvæði, þar sem allur 
afrakstur af starfinu rynni aftur til 
verndar vistkerfis, áa og laxa. 

Í svo umfangsmiklu verndarstarfi 
sem þessu felst m.a. stækkun 
göngusvæða laxins með nýjum 
laxastigum, stuðningur við stofna með 
greftri frjóvgaðra hrogna úr fiskum 
af svæðinu, stórtæk ræktun trjáa og 
gróðurs, ásamt styrkingu innviða við 
árnar og byggingu veiðihúsa af háum 
gæðum. Allt eru þetta aðgerðir sem 
krefjast hæfs staðbundins vinnuafls og 
aðkomu sérfræðinga á sviði vísinda. 

Ein grundvallarforsenda árang-
urs af verndarstarfinu er líka að 
hefðbundinn landbúnaður haldi 
áfram. Bændur hafa því verið studdir 
til áframhaldandi búsetu á jörðum, 
með innheimtu lágmarksleigu, 

með það fyrir augum að styðja við 
viðkvæmt samspil náttúrufars og 
hefðbundinnar landnýtingar. 

Fyrir tilstuðlan þessa verkefnis 
verður Norðausturland fyrirmynd og 
miðstöð verndarstarfs laxa á heimsvísu, 
þar sem niðurstöðum rannsókna og 
hagnýtum aðgerðum verndarstarfsins 
verður miðlað til samfélags vísinda 
og verndunar um allan heim til að 
stuðla að viðgangi villta laxastofnsins 
á Íslandi og endurheimt stofna í 
Bretlandi, Bandaríkjunum, Kanada og 
Skandinavíu. 

„Stofnstærð Atlantshafslaxins er 
nú einungis um fjórðungur þess sem 
hún var upp úr 1970. Flestar tegundir 
sem orðið hefðu fyrir slíkri hnignun 

væru skilgreindar í útrýmingarhættu. 
Þetta er rannsóknar- og 
náttúruverndaráætlun með mikilvægi 
yfir landamæri og með samspili 
sem er áður óþekkt að umfangi. Í 
ljósi þess vandaða vísindastarfs sem 
hér er unnið að og mikilvægi þess 
fyrir náttúrvernd almennt, standa 
vonir okkar til þess að ríkisstjórnir 
landanna sem málið varðar komi 
einnig að borðinu með stuðningi 
sínum við verkefnið,“ segir Dr. Peter 
Williams, tæknistjóri INEOS Group. 

Sir Jim Ratcliffe hefur um langa 
hríð verið forvígismaður þess að 
vernda Atlantshafslaxinn og er 
sannfærður um að góður árangur 

hér á landi muni geta af sér þekkingu 
til hagsbóta öðrum sambærilegum 
verkefnum annars staðar í heiminum. 
„Ég er staðráðinn í að gera allt sem 
ég get til að stuðla að vernd þessara 
stórkostlegu fiska sem komnir eru 
hættulega nálægt útrýmingu. Mín 
trú er að verkefnið um verndarsvæði 
laxa og rannsóknir Imperial College 
og Hafrannsóknastofnunar komi til 
með að styðja við viðgang laxanna 
í þessum ám, ekki bara til skemmri 
tíma litið heldur einnig fyrir komandi 
kynslóðir,“ segir Sir Jim Ratcliffe.

NORÐFIRÐINGAR OG ESKFIRÐINGAR Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU SAMEINUÐUST Á MENNINGARKVÖLDI

Sigríður Vigfúsdóttir og dætur hennar, Svanhildur, Ingibjörg og Guðný Óskarsdætur.

 Frábær hljómsveit sem Ellert Borgar Garðarsson hélt utan um. F.v. Bjarni Freyr 
Ármannsson,( sonur Agga á Skorrastað), Ellert Borgar, föðurbróðir Agga og 
Guðjóns og Guðjón Þorláksson (sonur Lalla á Skorrastað).

Hákon Aðalsteinsson og Elín Guðmundardóttir.

Fjölmennt var á menningarkvöldi 
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Skömmu eftir miðja 19. öld 
urðu þáttaskil í íslenskri 
atvinnusögu þegar norskir 

timburkaupmenn, sem stunduðu 
viðskipti hér á landi, hófu síldarveiðar 
fyrir Austfjörðum og í Eyjafirði. Fram 
að þeim tíma hafði ekki verið litið á 
síldina sem nytjafisk á Íslandi og það 
haft til marks um eymd og vesöld að 
síld væri notuð til matar. Framan af 
voru síldveiðarnar norsk atvinnugrein 
þó Íslendingar nytu um margs góðs af 
veiðunum, en þegar fram á 20. Öldina 
kom færðust umsvifin á hendur 
Íslendinga sjálfra. Á tillögulega 
skömmum tíma urðu síldveiðar og 
síldarvinnsla, söltun og síðan bræðsla, 
undirstöðuatvinnuvegur sem skilaði 
þjóðarbúinu gífurlegum arði. Ekki 
einasta færði þessi silfraði fiskur 
björg í bú, heldur var yfir síldinni, 
veiðum og söltun, ævintýraljómi sem 
aldrei gleymist þeim sem reyndu. 
Þess vegna hefur þessi hundrað ára 
saga manns og síldar í landinu verið 
nefnd Síldarævintýrin miklu. Það er 
réttnefni.

Um miðbik 19. aldar voru 
síldveiðar Íslendinga enn heldur 
smáar í sniðum og tilviljanakenndar. 
Ekki var hægt að tala um síldveiðihefð 
nema helst við innanverðan Eyjafjörð 
þar sem síldveiðar í lagnet og litlar 
fyrirdráttarnætur voru fastar í sessi 
og næsta árvissar. Þeir Íslendingar 
sem fylgdust með veiðum annarra 

Síldarsaga Íslendinga – silfur hafsins
Síldveiðarnar á 19. og 20. öldinni mörkuðu djúp spor í atvinnusögu Íslendinga

þjóða voru farnir að koma auga á 
hversu mikilvægar síldveiðar hér við 
land gætu orðið og hvöttu til þess að 
landinn reyndi meira fyrir sér við 
þær en verið hafði. Þar fóru nokkur 
landsmálablöð fremst í flokki og þó 
einkum blaðið Norðri sem gefið var 
út á Akureyri og hóf göngu sína 1853.

Síldin hafði djúpstæð og 
umskapandi áhrif á íslenskt mannlíf og 
samfélag. Þegar hæst stóð má segja að 
síldarútvegurinn hafi ráðið úrslitum 
um afkomu þjóðarinnar. Síldin gerði 
útvegsmenn ýmist að milljónerum 
eða beiningarmönnum. Þúsundir 
karla og kvenna af alþýðustétt áttu allt 
sitt undir að vel veiddist. Og síldarárin 
voru sveipuð ævintýraljóma sem fól 
meðal annars í sér vonir ungs fólks um 
aukið frelsi, ást og velsæld.

Snurpubátar
Skínandi bjart í hugum allra um 
borð, drekkhlaðið skip á leið til lands, 
stundum teflt á tæpasta vað með 
hleðslu, fylgst með aflafréttum rétt 
eins og um íþróttakeppni væri að 
ræða. Á þessu bar nokkuð á síðustu 
árum 20. aldarinnar þegar frystiskipin 
kepptust um að koma með sem mest 
aflaverðmæti að  landi og vera með 
sem mest aflaverðmæti eftir árið.

Nafn Eggerts Gíslasonar á 
hringnótabátnum Víði II úr Garði 
kemur mjög við sögu á síðustu 
árum sumarsíldveiða, eða allt til 

hruns norsk-íslenska síldarstofnsins 
árið 1968. Árið 1959 veiðir Eggert 
Gíslason mest allra, eða 19.638 mál og 
hann varð aftur aflakóngur 1962 með 
32.475 mál og 1963 með 31.916 mál. 
Árið 1966 er Eggert skipstjóri á Gísla 
Árna úr Reykjavík með 12.962 tonn 
og aflahæstur en þá var farið að mæla 
aflann í tonnum.

Söltunarstöðvar á 20. öld
,,Hún þrífur síld eldsnöggt upp úr 
stampinum með vinstri hendi, skilar 
henni í hina höndina og leggur 
hana í tunnuna eftir settum reglum. 
Vinnuhraðinn svo mikill að u með leið 
og hún leggur síld frá sér í tunnuna 
með hægri hendi er önnur síld komin 
úr stampinum í vinstri hönd. Hún þarf 
ekki að líta í söltunartunnuna, hún 
raðar í hana með því að þreifa fyrir 
sér og virðist vita nákvæmlega hvar 
hún lagði niður síðustu síld.“ Fljótustu 
síldarsöltunarstúlkurnar voru afar 
snöggar eins og sést á þessari lýsingu 
og og uppskáru góð laun.

Síld var víða söltuð á Vestfjörðum 
áður en hún færðist austur fyrir land. 
Flateyri var vestasti síldarstaðurinn 
þar sem sérstök fyrirtæki eru stofnuð 
um síldarvinnslu. Um aldarmótin 
1900 er síld aðeins veidd í lagnet til 
beitu í Önundarfirði en stórútvegur 
hófst á Flateyri þegar hvalveiðistöð var 
byggð á Sólbakka við Flateyri. Síld var 
víða unnin á Vestfjörðum á þessum 

tíma, m.a. á Uppsalaeyri í Seyðisfirði 
við Djúp og í Súðavík og einnig 
mætti nefna staði eins og Hesteyri, 
Ingólfsfjörð, Reykjafjörð, Drangsnes 
og Óspakseyri, allt staðir sem ekki eru 
svo mjög kenndir við síldarvinnslu í 
dag. Höfuðstöðvar síldarvinnslu 
fyrir Norðurlandi voru á Siglufirði 
en þar gekkst Snorri Pálsson fyrir 
stofnun síldveiðifélagsins árið 1880. 
Fyrst síldin var söltuð á Siglufirði 
8. júlí 1903 ef undanskilin eru lítil 
umsvif Snorra Pálssonar um skeið 
1880. Þar voru starfandi allt að 24 
söltunarstöðvar þegar best lét áður 
en síldin hvarf árið 1968, m.a. vegna 
ofveiði Norðmanna á ungsíld. Saltað 
var á flestum stöðum Norðanlands 
á 20. öldinni en að Siglufirði 
undanskildum varð Raufarhöfn 
fljótlega mjög stór  síldarvinnslubær.

Mest saltað á Raufarhöfn 1951
Sumarið 1951 sló Raufarhöfn í gegn 
sem söltunarstaður en söltunin 
nam 27.165 tunnum, hún var 
hæsti söltunarstaðurinn og þar 
voru þrjár hæstu söltunarstöðvar 
landsins. Árið 1967, þegar síldveiðar 
voru hvað mestar hér við land 
eða á fjarlægari miðum og allir 
töldu síldina vera óþrjótandi, 
komu 10% af gjaldeyristekjum 
landsins frá Raufarhöfn en alls 
nam verðmæti síldarafurða 
44% af útflutningsverðmætum 
sjávarútvegsins en að þessari 
verðmætasköpun stóð aðeins 4% 
þjóðarinnar. Þetta sama ár týndist 
síldarskipið Stígandi frá Ólafsfirði á 
leið til landsins frá síldarmiðunum 
við Jan Mayen, sennilega vegna 
oflestunar, og ekkert fréttist 
um afdrif skipsins fyrr en fimm 
sólarhringum síðar þegar það átti 
að vera í höfn í Ólafsfirði. Við 
leit sem þá hófst fannst áhöfnin í 
gúmmíbjörgunarbátum. Þetta var 
upphafið að tilkynningarskyldunni.

Uppgrip urðu í síldveiðum í 
Hvalfirði og Kollafirði 1947 og 1948 
og þá hugðust margir græða vel en 
það fór sannarlega á annan veg þar 
sem ekki varð frekar um síldveiði á 
þessum slóðum. Græða átti á kaupum 
á bræðsluskipinu Hæringi en aðeins 
brædd 550 mál þar sem síld var ekki 
lengur að hafa fyrir sunnan og engin 
þörf á skipinu sumarið 1949. Víða voru 
reistar verksmiðjur suðvestanlands 
sem og norðan heiða, gullæði virtist 
fara um eins og eldur um sinu. 
Til viðbótar bættist aflabrestur 
norðanlands allt til loka sjötta 
áratugarins. Síldarverksmiðjurnar 
lentu í miklu basli og skuldir 
hrönnuðust upp. Afkastagetan var 
svo mikil 1949 að í aflaleysinu það 

ár hefði bræðslusíldarmagn þess árs 
nægt til vinnslu í fjóran og hálfan 
sólarhring. Það var allt og sumt.

Offlestun og fleira á þessum árum
Síldaraflinn árið 1965 var 763 þúsund 
tonn, hvorki meira né minna og árið 
seinna var hann 770 þúsund tonn.  Árið 
1968 varð síðan hrun í síldveiðunum 
en græðgin var þá stundum svo mikil 
að skip voru oflestuð og sukku, t.d. 
Reykjaborg RE á Vopnafjarðardýpi 
og áðurnefndur Stígandi. Síldarleysið 
var algjört reiðarslag sem þjóðin var 
lengi að rétta sig úr. Ekkert var t.d. 
gert árum saman eftir það á Siglufirði, 
beðið var aðstoðar frá ríkisstjórninni 
til að skapa ný atvinnutækifæri, 
allt drabbaðist niður á staðnum, 
síldarplön, bryggjur sem og annað. 
Þetta andvararleysi átti reyndar við 
um fleiri bæi og þorp sem höfðu malað 
gull á síldarárunum. Þegar norsk-
íslenski síldarstofninn hrundi tóku 
við efnahagsörðugleikar, atvinnuleysi 
og landflótti. Íslensku síldarstofnarnir 
tveir, vorgotssíldin og sumargotssíldin 
voru líka hrundir en með friðun og 
nákvæmri vísindalegri stjórnun tókst 
að byggja sumargotssíldina upp aftur 
en vorgotssíldin náði sér aldrei. Í 
dag skila veiðar úr þessum stofnum 
ekki nema brotabroti af þeim tekjum 
sem áður var og í dag er áhrif þeirra 
á mannlífið hverfandi lítið miðað við 
það sem áður var.

Söltun færðist einnig síðar til 
Suðurlands þegar síldin var nokkuð 
seinna mikið t.d. á Rauða Torginu og 
árið 1980 voru saltaðar 27.489 tunnur 
í Þorlákshöfn.

Vík verkstæði 
Funahöfða 17, 110  Reykjavík

Löggilding, skoðun og ísetningar á ökuritum og hraðatakmörkurum

Ágúst Magni, sími 896 1083, agustm@vikverkstaedi.is, vikverkstaedi.is

Endilega hafið samband og sjáið hvort við getum ekki leyst ykkar mál.

Mælar á allar 
gerðir vagnaVið erum með nýjustu og fullkomnustu 

tæki sem boðið er upp á frá VDO til að mæla 
og stilla allar gerðir af digital og analong ökuritum
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Lífmassaver er íslensk þýðing 
á orðinu biorefinery sem 
skilgreina má sem verksmiðju 

sem framleiðir virðisaukandi vörur 
aðrar en matvörur úr lífmassa.  Orðið 
hefur skírskotun til hugtaksins oil 
refinery  eða ólíuhreinusnartöðvar sem 
á sama hátt framleiðir virðiðsaukandi 
efnavörur úr  jarðefnaeldsneyti 
til ýmiss nota. Lífmassaver byggja 
fjölþættri tækni, og leggja áherslu 
á umhversvæna framleiðsluferla og  
beitingu líftækni, við umbreytingu 
á lífmassa í  endanlegar vörur. Vísað 
er til lífmassavera sem ýmist fyrstu, 
annarrarog þriðju kynslóðar eftir 
því hver er uppruni lífmassans. 
Fyrstu kynslóðar lífmassaver nýta 
og eru í samkeppni um hráefni við 
matvælaiðnaðinn s.s. korn, sykur 
og jurtaolíur. Annarrar kynslóðar 
lífmassaver nýta hráefni sem ekki eru 
hentug til framleiðslu matvæla, en 
koma úr fiskiðnaði, landbúnaði eða 
skóg-iðnaði. Þetta getur verið meðafli 
fiskveiða og enfremur  hliðarafurðir 
úr landbúnaði eða fiskvinnslu t.d. 
afskurður, innyfli og annað sem 
fellur til við vinnslu matvæla.  
Þessar hliðarafurðir  innihalda oft á 
tíðum mikið prótein og fitu, en geta 
jafnframt verið auðugar af sérstökum 
fjölsykrum eins og t.d  rækjuskel sem 
er að meginuppistöðu fjölsykran kítin. 
Lífmassi með sérstakar viðarsykrur 
fellur til  í miklu magni sem hálmur 
frá ýmiss konar kornvinnslu eða sem 

HVAÐ ER LÍFMASSAVER?
leifar frá vinnslu skógafurða s.s. sag, 
afklipptar greinar, börkur eða sem 
afgangs sykrustraumar frá pappírs- 
og kvoðu vinnslu. Lífmassaver sem 
nýtir lífmassa úr þangi eða þara hafa 
verið flokkuð sem þriðju kynslóðar 
lífmassaver. 

Lífmassaver stefna að fullnýtingu 
lífmassa og  sjálfbærri framleiðslu.   
Vörur fyrir ólíka markaði má taka 
úr virðiskeðjunni á ýmsum stigum 
ferlisins í mismunandi magni og á 
mismunandi verðum.  Sem dæmi 
má nefna  efni til  að auka hollustu 
eða breyta áferð matvæla og fóðurs,  
grunnefni fyrir efnaiðnað sem 
koma í stað samsvarandi efna frá 
olíuhreinsunarstöðvum, sérstök lífefni 
sem nota má sem byggingareiningar 
í niðurbrjótanlegt lífplast og að  
auki lífeldsneytis. Afgangsefni úr 
lífmassaverum eru síðan notuð við 
framleiðslu á lífgasi eða til  áburðar. 
Miðað við ströngustu skilgreiningar er 
ekkert samþætt lífmassaver á Íslandi 
með alla virðiskeðjuna á sinni hendi, 
frá frum-lífmassa til fullunninar vöru.  
Þó eru til staðar framleiðslueiningar 
sem eru mikilvægir í fullnýtingu 
hráefnis  á Íslandi og eru þær flestar 
reknar í tengslum fiskvinnslu og nýta 
hliðarefni sem þar  falla til.

Gumundur Óli Hreggviðsson
faglegur leiðtogi - könnun og hagn. 

erfðaauðlinda hjá Matís

vogir@vogir.is - 433-2202

Við eigum vogina fyrir þig!
  Allar vogir fyrir iðnaðinn.

Einstaklega góðar og  
ljúffengar pönnukökur



Sendum sjómönnum og fjölskyldum þeirra hugheilar jóla- og 
nýárskveðjur með ósk um gæfuríkt komandi ár.

Marás ehf.
Miðhraun 13 - 210 Garðabær
Sími: 555 6444 - Fax: 565 7230
www.maras.is

Allt fyrir sjávarútveginnAllt fyrir nýsmíðina

Fagleg ráðgjöf, sala og þjónusta
Bjóðum aðeins viðurkenndan búnað

Kraftur
Ending

Sparneytni
Áreiðanleiki

Hliðarskrúfur

Alternatorar og DC rafalar Legur Ál fórnarskaut og zink Sjóinntök, lokar, sjósíur og fl.

Stjórntæki og gírar
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Kirkjuþing samþykkti fyrr 
á árinu að Djúpavogs-, 
Heydala-, Kolfreyjustaðar-, 

Eskifjarðar- og Norðfjarðarprestaköll 
í Austurlandsprófastsdæmi yrðu 
sameinuð í eitt prestakall sem mun 
bera heitið Austfjarðaprestakall. 
Sr. Jóna Kristín Þorvaldsdóttir á 
Fáskrúðsfirði var eini presturinn á 
svæðinu sem hélt áfram þjónustu 
og er hún sóknarprestur í nýju hinu 
nýju Austfjarðaprestakalli. Við hlið 
hennar starfa fjórir prestar. Þau eru;

Sr. Erla Björk 
Jónsdóttir, héraðsprestur í 
Austurlandsprófastdæmi, er kjörin 
sem prestur 1 og var skipuð frá og 
með 1. september.

Benjamín Hrafn Böðvarsson, 
mag. theol., kjörinn sem prestur 2. 
Var skipaður frá og með 1. október.

Dagur Fannar Magnússon, mag. 
theol., kjörinn sem prestur 3, með 
aðsetur í Heydölum. Var skipaður frá 
og með 1. nóvember.

Alfreð Örn Finnsson, cand. theol., 
kjörinn sem prestur 4, með aðsetur á 
Djúpavogi. Var skipaður frá og með 
1. nóvember.

Fjórir prestar 
settir í embætti í 
Austfjarðaprestakalli

Áður höfðu þann 27. október þau Erla Björk Jónsdóttir og Benjamín Hrafn 
Böðvarsson verið sett í embætti í Eskifjarðarkirkju.

Innsetning þeirra Dags Fannars Magnússonar og Alfreðs Arnar Finnssonar 
fór fram í Stöðvarfjarðarkirkju 10. nóvember sl. Með þeim er prófastur 
Austfjarðaprófastdæmis, sr. Sigríður Rún Tryggvadóttir.

Sr. Erla Björk Jónsdóttir og sr. 
Benjamín Hrafn Böðvarsson 
voru sett inn í embætti presta 

í Austfjarðaprestakalli við hátíðlega 
athöfn í Eskifjarðarkirkju. Sr. Jóna 
Kristín Þorvaldsdóttir sóknarprestur 
Austfjarðarprestakalls ræddi þær 
breytingar sem nú ganga í gegn, 

Innsetningarmessa í 
Eskifjarðarkirkju

þakkaði fráfarandi prestum gott 
og farsælt samstarf og bauð nýju 
prestana velkomna við upphaf messu. 
Sameiginlegir kórar safnaðanna 
sungu undir stjórn organistanna og 
börn úr tónlistaskóla Eskifjarðar léku 
forspil og eftirspil. 

Rafiðnaðarsamband Íslands sendir 
jóla- og baráttukveðjur til allra 

landsmanna á nýju ári.
 

Kveikjum á perunni og krefjumst 
hærri launa, styttri vinnutíma 

og húsnæðis fyrir alla!

Rafiðnaðarsamband 
Íslands í 50 ár

KVEIKJUM 
Á PERUNNI

Rafiðnaðarsamband Íslands 
er stoltur bakhjarl UN Women

Aðildarfélög
sambandsins:
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VÍSNAÞÁTTUR AUSTURLANDS – Magnús Stefánsson

Bragi Björnsson frá 
Surtsstöðum í Jökulsárhlíð 
(1929–2011) varð strax á unga 

aldri þekktur sem snjall hagyrðingur. 
Hann var einn þeirra fjölmörgu 
höfunda sem ekki flíkuðu kveðskap 
sínum og hafði ekki forgöngu um 
birtingu ljóða sinna eða lausavísna. 
Hann var kominn yfir miðjan aldur 
þegar almennt varð kunnugt að hann 
var ekki aðeins hagyrðingur heldur 
einnig afbragðsgott og afkastamikið 
ljóðskáld. Menningarsamtök 
Héraðsbúa gáfu út úrval úr stökum 
Braga, bókina Agnir (1985) og Félag 
ljóðaunnenda á Austurlandi gaf út 
ljóðabók hans, Laðar nótt til ljóða 
(1999). Þessar bækur geyma aðeins 
lítið brot af þeim mikla fjársóði 
sem Bragi skildi eftir sig í bundnu 
máli. Lítið sýnishorn af vísnagerð 
hans fyllir þáttinn að þessu sinni.     
 

Ýmis fyrirbrigði náttúrunnar urðu 
Braga iðulega að yrkisefni og hann 
fjallaði gjarnan um þau sem lifandi 
verur. Hann smíðaði sín eigin nýyrði 
eins og sést í fyrstu vísunni.

Sólarylur dagsins dvín,
daprast vilja þráin, 
golan þylur þytmál sín, 
þetta skilja stráin. 
    *
Orðafá er auðnin grá.  
Elfar bláum straumi 
sefur hjá og segir frá  
sinni þrá og draumi.
    *
Hallar óttu, hélurós
hjúfrar rótt við glerið raka.  
Tendrar nóttin norðurljós.  
Nú er hljótt og gott að vaka.
     *
Við fallamót flóðaldan stígur 
um fjöru þó hafi lægt.
Að ströndinni sælægjan sígur, 
sækin – þó fari hægt.
    *
Máninn býður tónleiks til,
takt slær norðurljósaferðin,
geislar annast undirspil,
ímynd kórs er stjarna mergðin.  

Um þrastahjón 1989 
 
Henni er gauragangur kær,
goggar maur af næsta kvisti. 
Litla aura að launum fær
ljósastaura sólóisti.

Margar snilldar mannlýsingar er 
að finna í lausavísum Braga og oft 
má greina brodd í þeim sem vafalaust 
hefur stundum sviðið undan. 
Hann kunni líka vel að lýsa góðum 
eiginleikum samferðamanna sinna.

 
Eftir því sem inn sér vann
ávöxtun sá hlýtur,
illra og góðra gerða hann 
geldur eða nýtur.
      *
Mjúk og rauð sem rós að sjá,
rýr til sannra arta.
Svo er mikill munur á
meyjarvör og hjarta.

      *
 

Oft gaf svöngum eigin verð,  
eyddi föngum glaður. 
Er samt löngum einn á ferð,
útigöngumaður.
     *

Það er gæfa þessa manns, 
þar um vitni berið,
hve útgeislun frá heila hans
hefur lítil verið.
      *
ótt ekki sértu illa gerður,   
eigir gilda sjóði vits,
ertu tæpast viðtalsverður
vegna mikils sjálfsálits.
      *
Sjaldan varstu viðbragðsfljótur,
var þín leti um sveitir spurð
en þér var aldrei þungur fótur
þyrfti mann í söguburð.

 
Tæknin að halda innreið sína í 

sveitina 
 

Eflist búsins yndi og gagn,
ilmi sætum fanginn
traktorinn með töðuvagn 
tifar lestarganginn.

Mannlífið og jafnvel eigin ævi 
voru meðal algengra yrkisefna hans

Mikið er hve margur sneri
af mannlífs dyggðavegi sönnum.
Nú er eins og enginn beri
ábyrgð fyrir guði og mönnum.
    *

Mér var lífið starfastutt
stöðugt þó ei svæfi
enda aldrei fengið flutt
fjöll um mína ævi.

Þá er komið að lokavísu 
þáttarins. Brottflutt hugsar 
skáldið til heimasveitar sinnar, 
Jökulsárhlíðarinnar

 
Í Hlíðinni var heiðið tærast 
– hríð þar gerði mesta á foldu. 
Mér var ávallt einna kærast
allt sem greri þar í moldu. 

Kærar kveðjur, með þökk fyrir 
lesturinn.

Magnús

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

- Start/stop Automatic
- Dekkjaþrýsti ker
- 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

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 hestö  + rafmagn
- Fjórhjóladrifnir
- Lyklalaust aðgengi og start
- Bakkmyndavél með hjálparlínum
- Snertiskjár
- Símker
- Sæti 50/50 leður
- Hraðastillir
- Metalic lakk
- Þokuljós
- Aðgerðarstýri
- Hiti í framsætum
- USB innstungur

- Start/stop Automatic
- Dekkjaþrýsti ker
- 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

SINGAR GEFUR BÓAS EÐVALDSSON
 SÍMI 777 5007  EMAIL BOAS BOSAL.IS  HAFNARGATA 28, 710 SEYÐISFIRÐI

- Fjórhjóladrifnir
- Lyklalaust aðgengi og start
- Bakkmyndavél með hjálparlínum
- Snertiskjár
- Símker
- Sæti 50/50 leður
- Hraðastillir
- Metalic lakk
- Þokuljós
- Aðgerðarstýri
- Hiti í framsætum
- USB innstungur

- Dekkjaþrýsti ker
- 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

TIL SÝNIS Á
EGILSSTÖÐUM
NÆSTU DAGA

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 hestö  + rafmagn
- Fjórhjóladrifnir
- Lyklalaust aðgengi og start
- Bakkmyndavél með hjálparlínum
- Snertiskjár
- Símker
- Sæti 50/50 leður
- Hraðastillir
- Metalic lakk
- Þokuljós
- Aðgerðarstýri
- Hiti í framsætum
- USB innstungur

- Start/stop Automatic
- Dekkjaþrýsti ker
- 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

UPPLÝSINGAR GEFUR BÓAS EÐVALDSSON
BOSAL.IS  SÍMI 777 5007  EMAIL BOAS BOSAL.IS  HAFNARGATA 28, 710 SEYÐISFIRÐI

MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID 230 HESTÖFL

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 hestö  + rafmagn
- Fjórhjóladrifnir
- Lyklalaust aðgengi og start
- Bakkmyndavél með hjálparlínum
- Snertiskjár
- Símker
- Sæti 50/50 leður
- Hraðastillir
- Metalic lakk
- Þokuljós
- Aðgerðarstýri
- Hiti í framsætum
- USB innstungur

- Start/stop Automatic
- Dekkjaþrýsti ker
- Leðurstýri
- 18” álfelgur
- Apple CarPlay
- Blátannabúnaður
- Loftkæling 2 rása
- Regn- og ljósaskynjari
- Rafm. hitaðir speglar og aðfellanlegir
- Borðtölva
- Dráttarkúla aftengjanleg (kostar kr. 100.000 auka)
- 5 ára ábyrgð
- 8 ára ábyrgð á rafgeymum og hleðslu

Verð kr. 4.360.000 skráður

Nú er gott að huga að því að panta og kaupa 
Hobby hjólhýsi og húsbíla 2020 árgerðir

Hobby 460Ufe Excellent 3.780.000.-
Hobby 495UL Excellent   3.780.000.-
Hobby 495Ufe Excellent 3.900.000.-

Hobby 540UL Excellent   3.950.000.-
Hobby 540Fu Excellent   4.220.000.-
Hobby 560Cfe Excellent  4.260.000.-

Hobby 560LU Prestige    4.230.000.-
Hobby  620 CL Prestige   4.490.000.-
Hobby 560UL Premium  4.760.000.-

Upplýsingar gefur Bóas Eðvaldsson
bosal.is - Sími 777 5007 - Email: boas@bosal.is - Hafnargata 28, 710 Seyðis�rði

Öll verð með 24% vsk. og skráð á Egilsstöðum.

Driflæsing á 
öllum öxlum

Verð 15.900.000 + vsk

Nýr MAN 
TGS 41.460 
BB 8x8 

MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID
- Nýr 2020 árgerð Verð kr. 4.590.000 skráður

• Webasto miðstöð með app í síma
• Leiðsögukerfi
• Lyklalaust aðgengi og start
• Bakkmyndavél
• Snertiskjár
• Símkerfi
• Hraðastillir
• Metalic lakk
• Þokuljós

• Start/stop Automatic
• Dekkjaþrýsi kerfi
• Leðurstýri
• 18“ álfelgur
• Apple CarPlay
• Blatannabúnaður
• Aðgerðastýri
• Hiti í framsætum
• USB innstungur
• Loftkæling 2 rása
• Regn- og ljósaskynjari
• Rafm. hitaðir speglar og aðfellanlegir
• Borðtölva
• Dráttarkúla aftengjanleg (kostar kr. 

130.000 auka)
• 5 ára ábyrgð
• 8 ára ábyrgð á rafgeymum og hleðslu
• Rafstillanleg bístjórasæti

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

- Start/stop Automatic
- Dekkjaþrýsti ker
- 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

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 hestö  + rafmagn
- Fjórhjóladrifnir
- Lyklalaust aðgengi og start
- Bakkmyndavél með hjálparlínum
- Snertiskjár
- Símker
- Sæti 50/50 leður
- Hraðastillir
- Metalic lakk
- Þokuljós
- Aðgerðarstýri
- Hiti í framsætum
- USB innstungur

- Start/stop Automatic
- Dekkjaþrýsti ker
- 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

SINGAR GEFUR BÓAS EÐVALDSSON
 SÍMI 777 5007  EMAIL BOAS BOSAL.IS  HAFNARGATA 28, 710 SEYÐISFIRÐI

- Fjórhjóladrifnir
- Lyklalaust aðgengi og start
- Bakkmyndavél með hjálparlínum
- Snertiskjár
- Símker
- Sæti 50/50 leður
- Hraðastillir
- Metalic lakk
- Þokuljós
- Aðgerðarstýri
- Hiti í framsætum
- USB innstungur

- Dekkjaþrýsti ker
- 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

TIL SÝNIS Á
EGILSSTÖÐUM
NÆSTU DAGA

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 hestö  + rafmagn
- Fjórhjóladrifnir
- Lyklalaust aðgengi og start
- Bakkmyndavél með hjálparlínum
- Snertiskjár
- Símker
- Sæti 50/50 leður
- Hraðastillir
- Metalic lakk
- Þokuljós
- Aðgerðarstýri
- Hiti í framsætum
- USB innstungur

- Start/stop Automatic
- Dekkjaþrýsti ker
- 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

UPPLÝSINGAR GEFUR BÓAS EÐVALDSSON
BOSAL.IS  SÍMI 777 5007  EMAIL BOAS BOSAL.IS  HAFNARGATA 28, 710 SEYÐISFIRÐI

MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID 230 HESTÖFL

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 hestö  + rafmagn
- Fjórhjóladrifnir
- Lyklalaust aðgengi og start
- Bakkmyndavél með hjálparlínum
- Snertiskjár
- Símker
- Sæti 50/50 leður
- Hraðastillir
- Metalic lakk
- Þokuljós
- Aðgerðarstýri
- Hiti í framsætum
- USB innstungur

- Start/stop Automatic
- Dekkjaþrýsti ker
- Leðurstýri
- 18” álfelgur
- Apple CarPlay
- Blátannabúnaður
- Loftkæling 2 rása
- Regn- og ljósaskynjari
- Rafm. hitaðir speglar og aðfellanlegir
- Borðtölva
- Dráttarkúla aftengjanleg (kostar kr. 100.000 auka)
- 5 ára ábyrgð
- 8 ára ábyrgð á rafgeymum og hleðslu

Verð kr. 4.360.000 skráður

Nú er gott að huga að því að panta og kaupa 
Hobby hjólhýsi og húsbíla 2020 árgerðir

Hobby 460Ufe Excellent 3.780.000.-
Hobby 495UL Excellent   3.780.000.-
Hobby 495Ufe Excellent 3.900.000.-

Hobby 540UL Excellent   3.950.000.-
Hobby 540Fu Excellent   4.220.000.-
Hobby 560Cfe Excellent  4.260.000.-

Hobby 560LU Prestige    4.230.000.-
Hobby  620 CL Prestige   4.490.000.-
Hobby 560UL Premium  4.760.000.-

Upplýsingar gefur Bóas Eðvaldsson
bosal.is - Sími 777 5007 - Email: boas@bosal.is - Hafnargata 28, 710 Seyðis�rði

Öll verð með 24% vsk. og skráð á Egilsstöðum.

Árgerð 2015

Ekinn 220.000km

120 tonna dráttargeta

Sjálfsk, loftpúðar, Retarder

BigSpace ökumannshús

Verð 9.950.000 + vsk

Mercedes Benz
2858 Dráttarbíll

MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID
- Nýr 2020 árgerð Verð kr. 4.580.000 skráður

• Webasto miðstöð með app í síma
• Leiðsögukerfi
• Lyklalaust aðgengi og start
• Bakkmyndavél
• Snertiskjár
• Símkerfi
• Hraðastillir
• Metalic lakk
• Þokuljós

• Start/stop Automatic
• Dekkjaþrýsi kerfi
• Leðurstýri
• 18“ álfelgur
• Apple CarPlay
• Blatannabúnaður
• Aðgerðastýri
• Hiti í framsætum
• USB innstungur
• Loftkæling 2 rása
• Regn- og ljósaskynjari
• Rafm. hitaðir speglar og aðfellanlegir
• Borðtölva
• Dráttarkúla aftengjanleg (kostar kr. 

130.000 auka)
• 5 ára ábyrgð
• 8 ára ábyrgð á rafgeymum og hleðslu
• Rafstillanleg bístjórasæti

Mercedes Bens 
2858 Dráttarbíll
Árgerð 215
Ekinn 220.000 km.
120 tonna dráttargeta
Sjálfsk. loftpúðar, Retarder
BigSpace ökumannshús
Verð 9.600.000 + vsk

Óska viðskiptavinum 
gleðilegra jóla

VILTU AUGLÝSA Í AUSTURLANDI?
AUGLÝSINGADEILDIN ER OPIN ALLA VIRKA DAGA FRÁ KL. 9:00 – 17:00. - AUGLÝSINGASÍMINN ER 578-1190 NETFANG: AUGLYSINGAR@FOTSPOR.IS



bjartur-verold.is

„BESTI NORRÆNI 

GLÆPASAGNA-

HÖFUNDURINN.“ 

ADRESSEAVISEN

★★★★
„YRSU TEKST ÞAÐ ENN Á NÝ ... 

RÍGHELDUR LESANDANUM“
BRYNHILDUR BJÖRNSDÓTTIR, FRÉTTABLAÐINU

2. SÆTIBÓKSÖLULISTINN
ÍSLENSKSKÁLDVERK



11. tölublað
8. árgangur

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

Landsbankinn hefur keypt 
jörðina Eiða, með byggingum 
gamla alþýðuskólans, af 

Heimiliskaupum ehf., félagi í eigu 
Sigurjóns Sighvatssonar sem hefur 
verið eigandi síðan á árinu 2001. 
Mánuður er síðan bankinn ætlaði að 
láta bjóða Eiða upp vegna vangreiddra 
skulda upp á 186 milljónir króna. 
Sigurjón hugðist koma á fót 
alþjóðlegri menningarmiðstöð 
og var talsverð starfsemi á Eiðum 
fyrstu árin. Í upphaflegum 
kaupsamningi var ákvæði um að 
Sigurjón og samstarfsaðilar skyldu 
leggja 50 milljónir króna í rekstur 
og uppbyggingu staðarins fyrir 
1. september 2005. Ef það tækist 
fengju þeir kauprétt að nærliggjandi 
650 hektara jörð fyrir 10 milljónir. 
Sveitarfélagið taldi að ekki hefði verið 
staðið við uppbygginguna og hélt 
landinu eftir. Árið 2012 ákvað Hótel 
Edda að hætta að leigja húsnæði skólans 
undir sumarhótel og Fljótsdalshérað 
og Tryggingamiðstöðin fóru fram 
á nauðungarsölu vegna ógreiddra 
reikninga en kröfurnar voru greiddar. 
Væntanlega mun Landsbankinn reyna 
að selja Eiða.

Nú er illa komið 
fyrir gamla 
alþýðufræðasetrinu 
á Eiðum

Kjarvalshvammur er eigi langt frá 
Eiðum. Vonandi verður minningu 
listamannsins haldið betur á lofti en 
alþýðufræðasetrinu.

Bíldshöfða 16
Sími: 661-1902

Hámarks þyngd notanda: 130 kg.
Halli 0 til 15%
3 hp mótor
12 prógröm
Hátalarar og MP3
Hraði 3-16 km/klst
Stærð brautar: 47x133 cm

Verð 99.000 kr.

Alvöru græja
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Alcoa Fjarðaál óskar íbúum Austurlands 
gleðilegrar hátíðar og farsældar á komandi 
ári með þökkum fyrir samskiptin á árinu 
sem er að líða.

Gleðilega
 hátíð


