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Fræknar stúlkur frá
Fjarðabyggð á TM-móti
Stúlkurnar í 5. flokki í knattspyrnu í Fjarðabyggð tóku þátt í TM-mótinu í Vestmannaeyjum um miðjan júnímánuð sl. og stóðu sig afar vel og voru sinni heimabyggð til mikils
sóma. Stúlkurnar enduðu í bronssæti í sínum riðli, þ.e. 3ja sæti en þær voru að keppa um
Drangarvíkurbikarinn.

Blóðgjafir
fyrir austan

Hrafnkell Hallfreðarson á Aðalbóli

Hjörleifur
Guttormsson

Hjá Ísrör færðu einangruð
hitaveiturör frá LOGSTOR

Nýtt hjá ÍSRÖR

– Stálrör
– Stálfittings og samsetningar

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

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

Bjóðum einnig snjóbræðslurör
PP og PE

Og svo allt annað sem þarf til
hitaveitulagna
Hringhella 12, 221 Hafnarfjörður · Sími 565 1489 · isror@isror.is · www.isror.is

Barnabílstólar
í úrval
Barnabílstólar
í úrvali
Barnabílstólar
úrvali
Barnabílstólar íí úrvali

Bí
Bíl
Bíldshöfða 16, 110 Reykja

Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík

Bílasmiðurinn
hfhf
Bílasmiðurinn
hf
Bílasmiðurinn
Bílasmiðurinn
hf

Bílasmiðurinn

hf
Bíldshöfða
Bíldshöfða 16,
16,
110
110
Reykjavík
Reykjavík
-- Sími:
Sími: 567
567
2330
2330567
-- www.bilasmidurinn.is
www.bilasmidurinn.is
Bíldshöfða
16,
110
Reykjavík
- Sími:
2330 - www.bilasmidurinn.
Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík - Sími: 567 2330 - www.bilasmidurinn.is

Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík - Sími: 567 2330 - www.bilasmidurinn.is
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Varða til minningar um
ábúendur á Streitisstekk

Lilja Guðný
Jóhannesdóttir.

V

arðan sem er á myndinni er
hlaðinn árið 2012 til minningar um hjónin Sigurð
Torfason og Sigríði Stefánsdóttir
og afkomendur þeirra, en hjónin
brunnu inni að Streitisstekk í Breiðdal 7. desember 1883 eftir að hafa
bjargað börnum sínum sem heima
voru. Hjónin áttu ekki afturkvæmt
eftir að hafa reynt að bjarga kúnni
úr brennandi bænum.

Hitaveitu &
gasskápar
fyrir sumarbústaði og heimili

Gæði • Þjónusta • Öryggi
Hitaveituskápar

Við sérsmíðum og eigum líka hitaveitukassa á lager.
Einnig smíðum við mikið af kössum á kerrur, bíla ofl.
Fáanlegir í mörgum litum.

Verkmenntaskóli Austurlands:

Gasskápar

Eigum gasskápa á lager. Læsanlegir
og smíðaðir úr áli.
Láttu ekki stela af þér kútunum!
Blikksmiðjan Vík ehf / Skemmuvegur 42, 200 Kópavogi / kt. 4309850279 / Sími: 557-1555 / blikkvik@blikkvik.is

Til sölu

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

Lilja eini umsækjandinn
um stöðu skólameistara
E
in umsókn barst um stöðu
skólameistara Verkmenntaskóla Austurlands - VA en umsóknarfrestur rann út fyrir skömmu.
Um stöðuna sótti Lilja Guðný Jóhannesdóttir, gæðastjóri og kennari við
skólann og hefur auk gæðastjórnunar
sinnt kennslu í nýsköpun og tækni.
Menntamálaráðherra skipar í stöðuna
til fimm ára frá 1. ágúst þegar Elvar
Jónsson, núverandi skólameistari,
lætur af störfum. Í auglýsingu segir að leitað sé eftir einstaklingi með
stjórnunarreynslu,
umfangsmikla
leiðtoga- og samskiptahæfni, reynslu
af stefnumótunarvinnu, hæfileika til
nýsköpunar að stýra breytingum.
Þekking og reynsla af stjórnsýslu, fjármálum og rekstri er einnig mikilvæg.
Verkmenntaskóli Austurlands er
áfangaskóli þar sem er boðið er upp
á nám á bók- og starfsnámsbrautum. Haustið 2017 var boðið upp á
nám á 14 námsbrautum; 8 verk- og
starfsnámsbrautum, starfsbraut fyrir fatlaða, framhaldsskólabraut og 4
stúdentsbrautum. Starfsfólk skólans

Vinna á verkstæðum
skólans á kvöldin

Boðið er upp á verkefnabundið nám/
dreifnám við VA og segir Lilja það
vera til að koma til móts við þá sem
ekki geta sótt nám á dagvinnutíma.
Námið, sem hefst í haust, verður í

grunnnámi rafiðna og málm- og véltæknigreina og verkstæði verða opin
nemendum á skólatíma og tvö kvöld
í viku frá kl. 17:00 – 21:00. Nemendur
geta á þennan hátt stýrt hraðanum á
námi sínu. Þetta fyrirkomulag er m.a.
komið til vegna sívaxandi þarfar atvinnulífsins á iðnmenntuðu fólki.

Hefði viljað sjá fleiri umsóknir

,,Ég hefði viljað sá að fleiri hefðu
áhuga á skólameistarastöðunni, en
ekki bara ég ein, bæði héðan af svæðinu og annars staðar að. Að sjálfsögðu
vil ég fá þessa stöðu, annars hefði ég
ekki sótt um. En ég hefði gjarnan viljað vera valin úr hópi hæfra umsækjenda.
Mig langar að benda á að við getum enn tekið við nemendum í VA á
haustönn, námsframboðið er fjölbreytt og ég mæli með heimavistinni
okkar. Þar er á sumrin rekið sumarhótel, EDDU-hótel, og er sannarlega
þess virði að koma þar við og smakka
á smurbrauðinu á matseðlinum,“ segir
Lilja Guðný Jóhannesdóttir.

Söfnin í Fjarðabyggð eru gersemar

S
Flott sumarföt
fyrir flottar konur
Stærðir
38-58

er um 40 talsins og nemendur í dagskóla eru um 220.
,,Ég hef kennt við Verkmenntaskólann í nær 6 ár og hef lokið
mastersnámi í kennslufræði og dipl.
ed. námi í stjórnun menntastofnana.
Ég hef búið á Norðfirði síðan ég var 2
ára og er því næstum innfæddur Norðfirðingur. Aðsókn að Verkmennaskóla
Austurlands hefur verið góð og við
höfum alltaf getað tekið við öllum
þeim sem sækja um skólavist. Flestir
nemendur koma eðlilega úr Fjarðabyggð en tekið er við umsóknum um
skólavist úr öðrum landshlutum, berist þær. Auk VA eru á Austurlandi tveir
aðrir framhaldsskólar, Menntaskólinn
á Egilsstöðum og Hússtjórnarskólinn
á Hallormsstað,“ segir Lilja Guðný.

Verslunin
Belladonna

öfnin í Fjarðabyggð eru sér á
báti. Spannar safnakosturinn
allt frá almennum bókasöfnum
og ljósmyndasöfnum að sannkölluðum safnaperlum, sem geyma sögu
sveitarfélagsins hvert með sínu móti.
Byggðasöfn byggja mörg hver á
sögulegum grunni og hefur við uppbyggingu þeirra verið lögð áhersla
á að laða fram andrúm og aðstæður liðins tíma. Það tekst vel í sjóminjasöfnum og kannski ekki síður á
stríðsminjasafni. Bókasöfnin í Fjarðabyggð eru fimm talsins og hafa þá
sérstöðu að vera jafnframt þjónustugáttir fyrir stjórnsýslu sveitarfélagsins.
Safnastofnun Fjarðabyggðar hefur
umsjón með safna- og menningarmálum sveitarfélagsins.
Söfnin í Fjarðabyggð eru stoll
heimamanna og raunar má segja það
um öll söfn á Austurlandi. Þess vegna
eru sum þau kynnt hér, enda vilja
heimamenn að sem flestir heimsæki

Í Sjóminjasafninu á
Eskifirði.

Stríðsminjasafnið
á Reyðarfirði.

þau. Með því að lesa AUSTURLAND
fá þeir einhverjar upplýsingar um þau
þeirra sem hér eru kynnt. Eðlilega er
fjöldi þeirra mun meiri en hér er tæpt
á. Síðar verður þessum þætti gerð
betri skil.

Stólpi Gámar

fyrir atvinnulífið

Stólpi Gámar bjóða gámalausnir fyrir atvinnulífið – til leigu eða sölu
 þurrgáma
 hitastýrða gáma

 geymslugáma
 einangraða gáma

 fleti og tankgáma
 gáma með hliðaropnun

Einnig gámahús og salernishús frá Containex, færanlega starfsmannaðstöðu
frá EuroWagon.dk, gámar og vöruskemmur frá BOS og vörulyftur frá ATN og Maber
Hafðu
samband
568 010
0

www.stolpigamar.is
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LEIÐARI

Sjávarútvegur og
heimsknattspyrna

Þ

að er ekki hægt að tala almennt um mannlífið á Austurlandi án
þess að minnast á sjávarútveginn í landshlutanum, sem er með
þeim öflugri á landinu. Þótt Íslendingar séu fremstir meðal jafningja þegar kemur að sjávarútvegi, er fjarri því að íslenskur sjávarútvegur
sé með þeim umsvifamestu í heiminum. Reyndar
töluvert langt frá því. Langstærsta sjávarútvegsþjóð
í heimi eru Japanir, með um 39% af heimssölunni,
Bandaríkin koma næst með um 12%, Noregur 10%
en Ísland er í kringum 1%. Af einstaka fyrirtækjum er Samherji í 40. sæti, en ekkert annað íslenskt
fyrirtæki er á lista yfir 100 stærstu fyrirtæki heims
í sjávarútvegi. Þessar staðreyndir varpa nokkuð
skýru ljósi á þá alþjóðlegu samkeppni sem íslensk
sjávarútvegsfyrirtæki eiga í. Í ljósi stærðarinnar má
segja að það sé merkilegt hversu góðum árangri Íslendingar hafa náð í
veiðum, vinnslu og sölu á sjávarfangi.
Alþjóðleg samkeppni tekur ekki mið af því hvernig mál velkjast á Íslandi. Eða með öðrum orðum; hlutur Íslands er það lítill á hinum alþjóðlega markaði með sjávarafurðir að íslensk sjávarútvegsfyrirtæki verða að
haga sér í samræmi við það sem þar gerist og býðst hverju sinni. Hér ber
að hafa rækilega hugfast að rúmlega 98% af íslensku sjávarfangi eru seld
á alþjóðlegum markaði. Verkföll á íslenska fiskiskipaflotanum geta verið
markaðnum erlendis með íslenskar sjávarafurðir því skeinuhætt.
Þegar hækkun á kostnaði verður á Íslandi geta íslensk sjávarútvegsfyrirtæki einfaldlega ekki bætt þeirri hækkun við verð á afurðum. Öðru
máli gildir til dæmis um hækkun á verði á olíu á heimsmarkaði. Allir sem
sækja sjóinn, hvar í heimi sem þeir eru staddir, verða þá að kaupa olíu við
hærra verði, ekki bara íslensk útgerðarfélög. Slík hækkun hefur því engin
áhrif á samkeppnishæfi sjávarútvegs á Íslandi. Þegar hækkanir verða raktar til aðgerða hér á landi, hvort sem það eru hækkun á launum, veiðigjaldi,
kolefnisgjaldi, tryggingagjaldi, tryggingum eða öðru, þá dregur það úr
samkeppnishæfni íslensku fyrirtækjanna. Og merkilegt má það heita, að
íslenskur sjávarútvegur er sá eini meðal landa í OECD sem greiðir veiðigjald. Nánast alls staðar annars staðar er sjávarútvegur ríkisstyrktur.
Sterkur sjávarútvegur á Íslandi er allra hagur. Mörg þjónustufyrirtæki
stóla mjög á sterkan sjávarútveg og mörg framsækin hátæknifyrirtæki
hafa beinlínis orðið til fyrir tilstuðlan fjárfestinga sjávarútvegsfyrirtækja.
Íslensk sjávarútvegsfyrirtæki keyptu þjónustu af tæknifyrirtækjum fyrir
tæpa 50 milljarða króna á árinu 2016 samkvæmt úttekt Deloitte. Því hefur verið spáð að þess verði ekki langt að bíða að sala á tæknibúnaði og
þekkingu í sjávarútvegi verði meiri en útflutningur á þorskflökum. Það
er afrakstur samvinnu íslensks sjávarútvegs og tæknifyrirtækjanna og
mun skjóta enn fleiri stoðum undir íslenskt efnahagslíf.
Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi hafa gerð tilraun til að varpa ljósi á það,
við hvaða aðstæður íslensku sjávarútvegur starfar og mjög ánægjulegum
hliðaráhrifum hans. Þegar rætt er um að leggja frekari álögur á greinina er rétt
að hafa í huga að íslenskur sjávarútvegur er ekki eyland, þvert á móti er hann
algerlega háður því sem er að gerast á alþjóðlegum markaði. Í annan stað hafa
fjárfestingar íslensks sjávarútvegs haft mikla þýðingu fyrir vöxt og viðgang
fjölmargra glæsilegra fyrirtækja sem nú flytja út vörur og þjónustu fyrir tugi
milljarða. Minni samkeppnishæfni íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja á alþjóðlegum markaði og minni fjárfestingar munu hafa neikvæð áhrif; ekki bara á
sjávarútveginn heldur fjölmörg önnur fyrirtæki, vítt og breytt um landið. Það
væri tilvalið ef stjórnmálamenn gaumgæfðu heildarmyndina, öðru hvoru.
Það er kannski ekki rétt að tala um sjávarútveg nú þegar þjóðin er fyrst
og fremst að fylgjast með íslenska knattspyrnulandsliðinu í Rússlandi gera
hluti sem þjóðin er stolt af. En allt er þetta í góðu sambandi, við þurfum að
vera stolt bæði af megin atvinnuvegi þjóðarinnar sem og að gleðjast sameiginlega þegar vel gengur þegar Íslendingar ná árangri í vinsælustu íþrótt
heims, knattspyrnunni, ekki síst þegar við spilum á heimsmeistaramóti
meðal þeirra 32 þjóða sem þangað hafa fengið að senda sína fulltrúa. Það
geta allir verið sammála um, jafnvel þótt knattspyrna heilli suma ekki dagsdaglega. Minnumst þess að slíkt er meiri markaðssetning en allflest annað.
Áfram Ísland!
Geir A. Guðsteinsson
ritstjóri

Leiðrétting:

Fyrrverandi og núverandi
meirihluti í Fljótsdalshéraði

Í

8. tölublaði Austurlands sem
kom út 14. júní sl. stendur í frétt
um meirihlutamyndun á Fljótsdalshéraði að Framsóknarflokkur
og Sjálfstæðisflokkur hafi skipað
meirihluta á síðasta kjörtímabili,
2014 - 2018. Það er ekki rétt.

Flokkarnir
sem
skipuðu
meirihluta voru Á-listi, sem bauð ekki
fram 2018, D- lista og L-listi. Framsóknarflokkurinn var þá í minnihluta.
Á-listi og B-listi mynduðu meirihluta
eftir kosningar 2010. Íbúar á Fljótsdalshéraði í ársbyrjun 2018 voru 3.547.

9. tölublað, 7. árgangur
Útgefandi: Fótspor ehf., Suðurlandsbraut 54 , 103 Rvk. Ábyrgðarmaður: Ámundi Ámundason.
Auglýsingastjóri: Ámundi Ámundason sími 824-2466, netfang, amundi@fotspor.is.
Auglýsingar: Sími: 578-1190 & netfang: auglysingar@fotspor.is.
Ritstjóri: Geir A. Guðsteinsson, sími: 840 9555 & netfang: geirgudsteinsson@simnet.is.
Prentun: Ísafoldarprentsmiðja. Dreifing: Íslandspóstur. Vefútgáfa PDF: www. fotspor.is.

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

Unglingamenning

R

itstjóri Austurlands bað mig
að skrifa pistil um unglingadrykkju og útihátíðir. Mér
var þá hugsað til þess, þegar ég var
unglingur, þá voru frægar útihátíðir
haldnar víða um land um verslunarmannhelgi m.a. í Húsafelli, Atlavík
og Vestmannaeyjum, mikið drukkið
og sagðar skrautlegar „hetjusögur“ af
því. Einhvern veginn var þetta álitið
hluti af því að þroskast frá unglingi í
að vera fullorðinn. Enn eimir af þessu
viðhorfi í tíðarandanum, en margt
hefur breyst.
Kannanir sýna að nú er að eflast
unglingamenning sem hafnar áfengisneyslu og ræktar lífstíl af sannkölluðu
æskufjöri með heilbrigðum lífsháttum. Þetta birtist svo víða hjá unga
fólkinu okkar sem lætur til sín taka á
mörgum sviðum og hreinlega brillerar
t.d. í íþróttum, í fjölbreyttri nýsköpun,
á lista-og menningarsviðum og að
nýta tæknibyltingar til framfara og
langt umfram þá sem eldri eru. Í þessu
umhverfi er ekkert pláss fyrir áfengi
eða aðra örvandi vímugjafa.

Sr. Gunnlaugur
Stefánsson.

Er auðveldara að ná í dóp en
áfengi?

Á sama tíma flæðir dópið yfir neyslu
og skemmtanalíf þjóðarinnar og
fullyrt að auðveldara sé að nálgast
það en áfengið. Það er hrein ógn við
forvitna unglinga sem langar að reyna
eitthvað nýtt. Svo koma fréttirnar af
unglingunum sem þjást af andlegri og
félagslegri vanlíðan og sækja í neyslu
lyfja og örvandi efna til að sefa kvíðann og festast í neti fíkninnar,- og lagt
bókstaflega í gröfina fjölda ungmenna.
Líklega er þetta alvarlegasta unglingavandamál sem þjóðin hefur átt við að
etja eftir að hún varð bjargálna.

Kvíðin kynslóð

Ungur fíkill, sem hefur verið edrú í
rúmt ár, skrifaði: „Við erum kvíðin
kynslóð, kvíðalyfin höfða til okkar og
á sama tíma erum við ekki meðvituð
um það hversu ávanabindandi þau
eru. Það þarf að fræða fólk um það.
Það eru svo margir að prófa þau og
augljóslega verða þá fleiri háðir þeim.
Foreldrar vita ekkert um þetta. Eldri
kynslóðir koma af fjöllum. Það er svo
nýtilkomið að neysla á þessum lyfjum
sé orðin útbreidd og hreint út sagt í
tísku.“
Umræðan hefur fyrst og fremst
fjallað um hvað er til bjargar eftir að
neyslan er hafin og hvernig heilbrigðiskerfið gæti brugðist við í meðferðarúrræðum. Þar verður að stórefla alla
þjónustu með markvissum viðbrögðum. En þessi fjandi er erfiður viður-

eignar. Hér þarf að koma til öflugt
fræðslu-og forvarnarstarf og menning
sem safnar þreki til að segja hreinlega
Nei. Ekki dóp fyrir mig. Um þessa
menningu þurfa allir að sameinast
og þar gegna fjölmiðlar og skólarnir
stóru hlutverki,- en ekki síst í ranni
unglinganna sjálfra sem rækta tískuna
og gildismatið fyrir lífið sitt.
Svo er það umhugsunarefni hvað
veldur vanlíðan og kvíða hjá unga fólkinu í veröld alsnægta þar sem tækifærin til að njóta lífsins virðast blasa við
og aldrei verið fleiri. Þá beinast augu
að netheimum sem margt ungt fólk
virðist gagntekið af. Gæti svo verið að
tómhyggjan sem afneitar Guði skipti
hér máli?
Við heimtum að búa í sársaukalausu samfélagi þar sem allt á að vera
þægilegt og auðfengið. Ef einhver
finnur til, þá er krafan að fixa það
strax. Allt á að vera slétt og fínt á yfirborðinu,- og helst fullkomið. Þetta
er krefjandi umhverfi af því að lífið er
ekki svona í laginu. Það skiptast á skin
og skúrir í lífi hvers einasta einstaklings. Sársauki er óhjákvæmilegur
í mannlegri líðan og getur oft tekið

tíma að vinna bug á honum í ljósi aðstæðna.
Þá er lítið pláss fyrir þolgæði og
æðruleysi í síngjörnum og hörðum
heimi. Sársauki veldur ekki aðeins
einstaklingnum vanda, heldur truflar
líka friðinn með samferðafólki. Krafist
er af kerfinu að deyfa sársauka strax og
þá verða pillurnar gjarnan nærtækar,
líka til að hjálpa einstaklingi að vera
hreinlega til friðs og falla að gildandi
normum. Það tekur á að vera öðruvísi.
Þetta finna unglingarnir og freistast til
að leita í vímu til að flýja vanlíðan og
kvíða.

Fjölskyldan í stað útihátíðar

Útihátíðir á sumrin geta því verið unglingum eins og frelsandi skjól af því að
þar gæti gilt „allt leyfilegt“. Þá reynir á
foreldra, þeirra leiðsögn og jarðveginn
þar sem unglingarnir eiga rætur sínar. Er þá innistæða fyrir foreldri til að
segja nei við barnið sitt, „þú ferð ekki
á útihátíðina,“ en gerum skemmtilegt
saman um helgina?
Gunnlaugur Stefánsson
sóknarprestur í Heydölum

„Besta fjárfesting er að fjárfesta
í samgöngumannvirkjum“

Þ

órunn Egilsdóttir,
hámarkshraða þar sem
þarf. Þá megi lesa úr niðurformaður
samstöðum að fólk vilji forgönguráðs
Algangsraða nýframkvæmdþingis, fjallaði um stöðu
um þannig að áhersla verði
og helstu áherslur í samgönguáætlun 2019-2033
lögð á þau svæði sem setið
hafa eftir og ánægja sé með
á Samgönguþingi nýverið.
Sagði hún stefnu í samáform um bættar almenningssamgöngur og áherslu
göngumálum vera mótBrúin yfir Jökulsá í Lóni. Stórhættuleg einbreið brú á þjóðvegi
á styrkingu innanlandsaða á margvíslegan hátt
1, ekki sést milli enda þegar ekið er að henni, svo oft þarf
flugs sem hluta af því.
en mikilvægast sé að hafa
annar bílstjóranna að bakka af brúnni ef ekið er inn á hana
samráð og eiga samtöl við
Það er mín bjargfasta
samtímis frá báðum endum. Einbreiðar brýr eru víða enn á
trú að besta fjárfesting
sem flesta.
þjóðvegi 1, þó flestar á suðausturhorni landsins.
þjóðarinnar til framtíðar
„Samgönguráð lagði
sé að fjárfesta í samgönguupp með að fara um
mannvirkjum. Þannig gethald er í. Meðal helstu niðurstaðna
landið, hlusta á fólk, safna í verkfærakistuna efni sem vinna má úr, samráðsfundanna væri að alls staðar um við byggt landið allt og nýtt tækinýta hugmyndir, samræma sjónarmið leggi fólk mikla áherslu á öryggi, kall- færin sem eiga eftir að koma,“ sagði
og setja fram samgönguáætlun sem að sé eftir sýnilegu eftirliti og lækkun Þórunn Egilsdóttir.

RAFMAGN ER
OKKAR FAG
Heildarlausnir á sviði raf- og lýsingarbúnaðar
Ískraft hefur þjónustað rafiðnaðinn í meira en 40 ár.
Við bjóðum fjölda þekktra og viðurkenndra
vörumerkja sem fagmenn treysta.

RAFLAGNAEFNI • TÖLVULAGNAEFNI
LJÓSLEIÐARABÚNAÐUR • LÝSINGABÚNAÐUR
IÐNSTÝRIBÚNAÐUR • STRENGIR OG KAPLAR

Skoðaðu úrvalið okkar á iskraft.is
Smiðjuvegi 5 - 200 Kópavogi - Sími 535 1200 • Iðavöllum 12 - 260 Reykjanesbæ - Sími 421 6526
Eyrarvegi 42 - 800 Selfossi - Sími 483 5200 • Hjalteyrargötu 4 - 600 Akureyri - Sími 455 1200
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Gauti oddviti og sveitarstjóri Djúpavogshrepps
Á

fyrsta fundi nýkjörinnar
sveitarstjórnar Djúpavogshrepps fyrir skemmstu var
fyrsta mál á dagskrá kosning oddvita
og varaoddvita og var Gauti Jóhannesson kjörinn oddviti. Bergþóra
Birgisdóttir lagði fram eftirfarandi
bókun;
,,Ég hef ákveðið að sitja hjá við
kjör oddvita Djúpavogshrepps.
Ástæðan er að meirihluti sveitarstjórnar hefur ákveðið að sami aðili, Gauti Jóhannesson, gegni starfi
sveitarstjóra og oddvita sveitarfélagsins. Á undanförnum árum hefur það verið krafa fólks að stjórnsýsla ríkis og sveitarfélaga sé opinn,
gegnsæ og hafin yfir gagnrýni. Sú
afstaða meirihluta sveitarstjórnar
Djúpavogshrepps sem kennir sig við
,,L-lista –Lifandi samfélag” er í hrópandi ósamræmi við þá lýðræðisumbætur sem átt hafa sér stað í íslensku
samfélagi.“ Þorbjörg Sandholt var
kjörin varaoddviti með með öllum
greiddum atkvæðum.
Varaoddvita var veitt heimild til
þess að ganga frá ráðningu Gauta

Mikið laxeldi er á
Berufirði sem skapar
mikla atvinnu.

Ýsan er líka verðmæt útflutningsvara, en aflamark hækkar um 40% milli ára.

Jóhannessonar í starf sveitarstjóra.
Djúpavogshrepps. Gert er ráð fyrir að Gauti haldi sömu kjörum og á
síðasta kjörtímabili að því undanskildu að fastar akstursgreiðslur falla
niður. Mánaðarlaun hans frá og með
1. júlí verða 840.961 krónur auk 40
klst. fastrar yfirvinnu á mánuði. Gert
er ráð fyrir að samningurinn í heild
verði lagður fram til kynningar á
næsta fundi sveitarstjórnar.
Tillaga var samþykkt um stjórn og

fundarsköp Djúpavogshrepps ásamt
tillögum um fastanefndir og fulltrúafjölda kjörtímabilið 2018 – 2022
lagðar fram auk draga að erindisbréfum. Sveitarstjórn samþykkti að
vísa tillögum um fastanefndir ásamt
erindisbréfum til síðari umræðu um
stjórn og fundarsköp þann 12. júlí
nk. og munu þá tilnefningar um fulltrúa jafnframt liggja fyrir frá hvorum
lista í samræmi við niðurstöðu nýafstaðinna sveitarstjórnarkosninga.

Set ehf
röraverksmiðja
Viðtæk þekking, reynsla og geta fyrirtækisins setur
það í flokk á meðal helstu röraframleiðenda evrópu.

Set ehf.
Röraverksmiðja
Eyravegur 41
800 Selfoss
Sími
Fax

+354 480 2700
+354 482 2099

set@set.is

Forn menningarríki hófu gerð
vatnsrenna og lagnastokka fyrir
mörgum árþúsundum.
Síðar voru þróaðar vatnsbrýr

Lagnagerð er því með elstu iðngreinum sögunnar og hefur þróast
með tímanum.
Með nýjustu tækni og aðferðum

og málmpípur til að veita vatni
til ræktunar, þvotta og drykkjar.
Egyptar, Grikkir og Rómverjar áttu

hefur röraverksmiðjan Set skapað
sér sérstöðu á heimsvísu með
fjölbreytileika í framleiðslu,

mikla verkmenningu á þessu sviði,
en vatnsbrýr Rómverja eru enn
í dag taldar meðal helstu verkfræðiafreka mannkyns.

ásamt því að vera mikilvægur
þátttakandi í uppbyggingu og
nýsköpun í íslensku samfélagi.

Veljum íslenskt og sköpum
með því verðmæti og störf.

www.set.is

Set ehf • Röraverksmiðja

LEGGUR TIL 3%
AUKNINGU Á AFLAMARKI ÞORSKS

H

afrannsóknastofnunin hef- inn í veiðistofninn eru metnir litlir
ur kynnt úttekt á ástandi og sýkingarhlutfall mælist hátt. Samnytjastofna og ráðgjöf fyrir kvæmt aflareglu fyrir síld verður aflanæsta fiskveiðiár sem hefst 1. septem- mark næsta fiskveiðiárs um 35.186
ber nk.. Á grundvelli langtímamark- tonn, sem er 9% lækkun frá yfirstandmiða um sjálfbæra nýtingu er lagt til andi fiskveiðiári.
Ráðgjöf fyrir flatfiskastofna er
aflamark fyrir á þriðja tug stofna, sem
miðast við varúðarsjónarmið og há- lítið breytt frá síðasta fiskveiðiári, að
marksnýtingu til lengri tíma litið.
undanskildri þykkvalúru þar sem
Hafrannsóknastofnun ráðleggur ráðlagt aflamark eykst um 20%, í
3% aukningu á aflamarki þorsks byggt 1565 tonn. Lækkun aflamarks er lögð
á aflareglu stjórnvalda, úr 257.572 til fyrir blálöngu, löngu, keilu, skötutonnum í 264.437 tonn fyrir fiskveiði- sel og gulllaxi. Ráðgjöf fyrir steinbít
árið 2018/2019. Samkvæmt stofn- hækkar úr 8540 tonnum í 9020 tonn.
matinu í ár er stærð viðmiðunarstofns
aðeins stærri en 2017. Búist er við að Sjávarútvegsráðherra fylgir
þorskárgangarnir frá 2014 og 2015 ráðgjöf HAFRÓ
sem koma inn í viðmiðunarstofninn Sjávarútvegsráðherra, Kristján Þór
2018 og 2019 munu stækka hann líti- Júlíusson, hefur gefið út reglugerð
lega frá því sem nú er. Árgangur 2016 um leyfilegan heildarafla í íslenskri
er metinn undir meðaltali en fyrsta fiskveiðilögsögu fyrir næsta fiskveiðimat á árganginum 2017 bendir til að ár og fylgir hún alfarið ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar. ,,Sjálfbær nýting
hann verði við meðaltal.
Samkvæmt aflareglu stjórnvalda er auðlinda hafsins byggð á vísindalegri
ráðlagt aflamark ýsu 57.982 tonn fyrir ráðgjöf er lykilatriði í fiskveiðistjórnfiskveiðiárið 2018/2019, sem er 40% un okkar Íslendinga. Þessi stefna
aukning frá fyrra ári. Þessi aukning hefur skilað þeim árangri að margir
byggir á bættri nýliðun ýsu árin 2016 af okkar helstu nytjastofnum eru að
og 2017 miðað við fimm ár þar á und- styrkjast. Um leið er þessi stefna ein
an. Aflaregla ufsa gerir jafnframt ráð meginforsenda þess að íslenskur
fyrir 30% aukningu í aflamarki fyrir sjávarútvegur er í fremstu röð. Til að
næsta fiskveiðiár, úr 60.237 tonnum viðhalda þeirri stöðu og sækja fram er
í 79.092 tonn. Aukninguna má m.a. mikilvægt að við treystum undirstöðrekja til hins stóra 2012 árgangs sem ur vísindalegrar ráðgjafar með því að
efla hafrannsóknir enn frekar líkt og
og árganganna frá 2013 og 2014.
Árgangar gullkarfa hafa verið með kveðið er á um í stjórnarsáttmála ríklakasta móti frá 2006 og af þeim sök- isstjórnarinnar,“ segir sjávarútvegsum hefur hrygningarstofn minnkað ráðherra.
lítillega. Samkvæmt aflareglu verður
heildaraflamark gullkarfa 2018/2019
því 43.600 tonn sem er 14% lækkun frá fyrra fiskveiðiári. Samkvæmt
samkomulagi milli Íslands og Grænlands mun 90% eða 39.240 tonn koma
í hlut Íslendinga. Ráðgjöf fyrir grálúðu er óbreytt frá fyrra ári eða 24.150
tonn. Samkvæmt samkomulagi milli
Íslands og Grænlands munu um
13.500 tonn koma í hlut Íslendinga.
Stofn íslensku sumargotssíldarinnar hefur minnkað ört á undanförnum árum vegna
slakrar nýliðunar
og frumdýrasýkingar í stofninum. Þannig
hefur stofninn
minnkað um
nær 60% á
undanförnum
áratug. Ekki er
að vænta mikilla breytinga á
stofnstærðinni
Kristján Þór Júlíusson, sjávará næstu árum
útvegsráðherra og þingmaður
þar sem árgangar
Norðausturkjördæmis.
sem eru að koma

Liðaktín Quatro í Gula miðanum inniheldur sérvalda blöndu bætiefna sem styðja við heilbrigði
liða. Blandan hefur um árabil verið eitt vinsælasta
liðabætiefnið á Íslandi enda hefur hún hjálpað
mörgum að draga úr einkennum liðavandamála
og koma í veg fyrir áreynsluáverka.
Liðaktín Quatro inniheldur bæði vítamín og
fitusýrur sem vinna saman að því að draga úr
óþægindum, vegna bæði álags og slits. Meðal
innihaldsefna eru kondrotitín, hyaluronsýra,
C–vítamín, rósaber og Omega 3 fitusýrur. Saman
stuðla þessi efni að framleiðslu kollagens, veita
liðunum mikilvæga smurningu, verja þá gegn
höggum og álagi og vinna gegn bólgum.
Þú finnur Liðaktín Quatro undir merki Gula
miðans í apótekum, heilsuvöruverslunum
og í heilsuhillum verslana.

Kynntu þér úrvalið á gulimidinn.is
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Mikil gróska í starfi
safna á Austurlandi
Á

fáum sviðum hafa á Austurlandi orðið jafn mikil og
jákvæð umskipti eins og
í málefnum safna og skipulagðri
menningarstarfsemi af ýmsu tagi í
tengslum við þau. Fyrir utan almenningsbókasöfn á vegum sveitarfélaga
á fyrstu áratugum aldarinnar var
stofnun Minjasafns Austurlands árið
1943 fyrsti vísirinn til að „safna og
varðveita hvers konar þjóðleg verðmæti, einkum þau er snerta sögu og
menningu
Austfirðingafjórðungs“
eins og sagði í stofnskrá þess. Að safninu stóðu þrenn félagasamtök sem
tilnefndu hver sinn fulltrúa í stjórn,
en tekna skyldi aflað með frjálsum
framlögum. Gunnar Gunnarsson
skáld var frumkvöðull að málinu
og fyrsti stjórnarformaður safnsins.
Nokkurt átak var gert í söfnun næstu
ár og safnmunum komið fyrir í einu
herbergi á Skriðuklaustri. Hugmyndir
lutu í fyrstu að því að byggja yfir safnið
á Hallormsstað, en með gjöf Gunnars
og Franziscu á Skriðuklaustri til ríkisins skyldi minjasafnið ásamt ýmsu
öðru fá þar rúman samastað. Með yfirtöku ráðuneytis landbúnaðarmála á
jörðinni 1949 fennti í það skjól og ríkti
algjör stöðnun um málefni safnsins
fram yfir árið 1970.

Þáttaskil með Safnastofnun
Austurlands 1972

Árið 1965 samþykkti bæjarstjórn
Neskaupstaðar að stofnað skyldi þar
í bænum náttúrugripasafn og kaus
3ja manna nefnd til að vinna að málinu. Var ég í forsvari fyrir verkefnið
og sumarið 1971 opnaði Náttúrugripasafnið í Neskaupstað í leiguhúsnæði. Í aðdraganda þessa kynntist ég áhugamönnum um söfnun
og verndun minja og gamalla húsa,
þeirra á meðal Hilmari Bjarnasyni
hjá Byggðasögunefnd Eskifjarðar, Ármanni Halldórssyni á Eiðum,

Söfn og setur á Austurlandi

Kvískerjabræðrum og Elínu Methúsalemsdóttur á Burstarfelli. Eftir samtöl
við þau og fleiri sendi ég sumarið 1971
stjórn Sambands sveitarfélaga í Austurlandskjördæmi erindi um „að samfylkja sveitarfélögum til að gera skipulegt átak í safnamálum Austurlands
þar sem í senn komi til samvinna,
eðlileg verkaskipting og dreifing safna
um fjórðunginn.
,,Aðalfundur SSA tók erindinu vel
og kaus þá um haustið 5 manna nefnd
til að kanna skipulag og uppbyggingu
safna á Austurlandi jafnframt því að
gera tillögur til stjórnar SSA um framtíðarskipulag þessara mála.“ Nefndin
náði vel saman, og skilaði ítarlegum
tillögum til SSA „um skipan safnamála
á Austurlandi.“ Voru þær samþykktar
og með þeim komið á fót Safnastofnun Austurlands (SAL). Tveimur árum
seinna afgreiddi SSA reglugerð fyrir
SAL, sem starfað var í aðalatriðum eftir í aldarfjórðung, þ.e. til aldamótanna
2000 að breyting varð á.

Ríkuleg uppskera
af starfi fjölmargra

Auk framkvæmda á tillögum um

einstök söfn og verkaskiptingu þeirra
á milli gerði tilkoma Safnastofnunar
kleift að ráða að henni sérmenntaðan
minjavörð sem framkvæmdastjóra.
Fjármunir fengust með árlegum
styrkjum frá SSA að viðbættum framlögum úr ríkissjóði samkvæmt lögum
um byggðasöfn. Eftir að einstök söfn
komust á fót stóðu að uppbyggingu
þeirra heimasveitarfélög og aflað var
styrkja og tekna úr ýmsum áttum.
Náttúrugripasafnið í Neskaupstað tók
m.a. að sér umhverfisrannsóknir sem
RARIK og Orkustofnun greiddu fyrir.
Var það óbeinn aðdragandi náttúrustofa í landshlutunum með lagaheimild árið 1992. Margir, síðar þekktir
einstaklingar, réðust sem minjaverðir
til SAL, þeirra á meðal Gunnlaugur
Haraldsson og Steinunn Kristjánsdóttir. Með þingsetu hvarf ég úr stjórn
SAL, en við tóku ötulir stjórnarformenn eins og Halldór Sigurðsson á
Miðhúsum og Friðjón Guðröðarson
á Höfn. Reglulega var skilað ársskýrslum til aðalfunda SAL og þannig
fylgdust fulltrúar sveitarstjórna og
þingmenn kjördæmisins með þróun í
þessum málaflokki.

Söfnin á Austurlandi

Í sérstökum ramma fylgir hér yfirlit
um helstu núverandi söfn og setur á
Austurlandi. Mörg þeirra endurspegla
upphaflegar tillögur SAL, en önnur
eru síðar til komin. Í yfirlitið vantar
sérstök ljósmyndasöfn á Egilsstöðum,
Eskifirði og í Neskaupstað, þar sem
einnig er starfrækt skjalasafn. Húsavernd var frá upphafi á dagskrá SAL,
sem m.a. fékk Hörð Ágústsson á vettvang á Seyðisfirði á áttunda áratugnum.
Í riti Smára Geirssonar sem ber
heitið Samstarf á Austurlandi (útg.
2010) er ítarlegt yfirlit um SSA og
safnamálin (s. 237-257). Þar segir m.a.: „Þegar áhrif Safnastofnunar
Austurlands eru metin fer ekkert á
milli mála að lengi vel skipti stofnunin
sköpum fyrir framþróun safnamála í
landshlutanum.“

Söfnin, fræðsla og ferðaþjónusta

Fjölmargt jákvætt hefur síðan gerst
á vettvangi safna og setra sem skotið
hafa rótum hér eystra síðust tvo áratugi. Má þar nefna Þórbergssetur og
Breiðdalssetur með prýðilegum sýningum. svo og Kaupvang á Vopnafirði.
Gunnarsstofnun hefur frá aldamótum orðið föst og ómissandi stærð á
þessu sviði, sem og sýningar á vegum
Vatnajökulsþjóðgarðs á fjórum stöðum, Ásbyrgi þá með talið. Fyrir þróun
ferðaþjónustu eru söfnin orðin ómissandi kjölfesta. Þess er að vænta að nýkjörnar sveitarstjórnir reynist áfram
traustir bakhjarlar þessara stofnana.
Fátt skiptir íbúana meira máli en
skýr sjálfsmynd byggðarlaganna eins
og hún m.a. birtist í vörslu og túlkun
menningararfsins á hverjum stað.
Hjörleifur Guttormsson

Hrafnkell Hallfreðarson byggði Aðalból
Þ
að var á dögum Haralds konungs hins hárfagra, Hálfdanar
sonar hins svarta, Guðröðar
sonar veiðikonungs, Hálfdanar sonar
hins milda og hins matarilla, Eysteins
sonar frets, Ólafs sonar trételgju Svíakonungs, að sá maður kom skipi sínu
til Íslands í Breiðdal, er Hallfreður hét.
Það er fyrir neðan Fljótsdalshérað.
Þar var á skipi kona hans og sonur, er
Hrafnkell hét. Hann var þá fimmtán
vetra gamall, mannvænn og gervilegur.
Hallfreður setti bú saman. Um veturinn andaðist útlend ambátt, er Arnþrúður hét, og því heitir það síðan á
Arnþrúðarstöðum. En um vorið færði
Hallfreður bú sitt norður yfir heiði og
gerði bú þar, sem heitir í Geitdal. Og
eina nótt dreymdi hann, að maður
kom að honum og mælti:
"Þar liggur þú, Hallfreður, og heldur óvarlega. Fær þú á brott bú þitt og
vestur yfir Lagarfljót; þar er heill þín
öll."
Eftir það vaknar hann og færir bú
sitt út yfir Rangá í Tungu, þar sem síðan heitir á Hallfreðarstöðum, og bjó
þar til elli. En honum varð þar eftir
göltur og hafur. Og hinn sama dag,
sem Hallfreður var í brott, hljóp skriða
á húsin, og týndust þar þessir gripir;
og því heitir það síðan í Geitdal.
Hrafnkell lagði það í vanda sinn
að ríða yfir á heiðar á sumarið. Þá var

Séð suður Hrafnkelsdal. Aðalból
við rætur fjallshlíðarinnar.

Jökulsdalur albyggður upp að brúm.
Hrafnkell reið upp eftir Fljótsdalsheiði
og sá, hvar eyðidalur gekk af Jökulsdal.
Sá dalur sýndist Hrafnkatli byggilegri
en aðrir dalir, þeir sem hann hafði
áður séð. En er Hrafnkell kom heim,
beiddi hann föður sinn fjárskiptis,
og sagðist hann bústað vilja reisa sér.
Þetta veitti faðir hans honum, og hann

gerir sér bæ í dal þeim og kallar á Aðalbóli.
Hrafnkell fékk Oddbjargar Skjöldólfsdóttur úr Laxárdal. Þau áttu tvo
sonu. Hét hinn eldri Þórir, en hinn
yngri Ásbjörn.
En þá er Hrafnkell hafði land
numið á Aðalbóli, þá efldi hann blót
mikil. Hrafnkell lét gera hof mikið.

Hrafnkell elskaði eigi annað goð meira
en Frey, og honum gaf hann alla hina
bestu gripi sína hálfa við sig. Hrafnkell byggði allan dalinn og gaf mönnum land, en vildi þó vera yfirmaður
þeirra og tók goðorð yfir þeim. Við
þetta var lengt nafn hans og kallaður Freysgoði, og var ójafnaðarmaður
mikill, en menntur vel. Hann þröngdi

undir sig Jökulsdalsmönnum til þingmanna. Hann var linur og blíður við
sína menn, en stríður og stirðlyndur
við Jökulsdalsmenn, og fengu þeir
af honum öngvan jafnað. Hrafnkell
stóð mjög í einvígum og bætti öngvan mann fé, því að engi fékk af honum
neinar bætur, hvað sem hann gerði.
Fljótsdalsheiði er yfirferðarill, grýtt
mjög og blaut, en þó riðu þeir feðgar
jafnan hvorir til annarra, því að gott
var í frændsemi þeirra. Hallfreði þótti
sú leið torsótt og leitaði sér leiðar fyrir
ofan fell þau, er standa í Fljótsdalsheiði. Fékk hann þar þurrari leið og
lengri, og heitir þar Hallfreðargata.
Þessa leið fara þeir einir, er kunnugastir eru um Fljótsdalsheiði.
Hrafnkels saga Freysgoða verður
ekki rakin frekar hér, en átök urðu
víða í Héraði og ekki alltaf hliðholl
Hrafnkatli. Hrafnkell sat að lokum í
búi sínu og hélt virðingu sinni. Hann
varð sóttdauður, og er haugur hans í
Hrafnkelsdal út frá Aðalbóli. Var lagt
í haug hjá honum mikið fé, herklæði
hans öll og spjót hans hið góða. Synir hans tóku við mannaforráði. Þórir
bjó á Hrafnkelsstöðum, en Ásbjörn
á Aðalbóli. Báðir áttu þeir goðorðið
saman og þóttu miklir menn fyrir sér.
Til gamans og fróðleiks má geta þess
að á Aðalbóli býr í dag Gísli Pálsson,
af Skógargerðisætt.
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Landsmót hestamanna:

Katrín Jakobsdóttir.

STÓR HLUTI ÞJÓÐARINNAR
TEKUR ÞÁTT MEÐ BEINUM
EÐA ÓBEINUM HÆTTI

M
,,Gleymum því aldrei
að hér búum við þvert
á ýmsar hrakspár
öldum saman“
sagði forsætisráðherra á þjóðhátíðardaginn

K

atrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra, las upp úr 100
ára gamalli dagbókarfærslu Elku Björnsdóttur verkakonu, í
ávarpi til þjóðarinnar 17. júní. nu á
Austurvelli í dag, 17. júní 2018. Elka
átti þátt í stofnun verkakvennafélagsins Framsóknar og Alþýðuflokks
Íslands:
„Þessar hundrað ára gömlu dagbókarfærslur vekja okkur til umhugsunar um kjör og aðstæður þeirra sem
þá voru uppi. Sömuleiðis um samfélagsgerðina þar sem konur yfir fertugu höfðu fengið kosningarétt aðeins þremur árum fyrr og ákvarðanir
voru teknar með allt öðrum hætti en
núna. Samfélagið er sannarlega breytt
frá því fyrir einni öld. Raddir samfélagsins eru fleiri og fjölbreyttari en
á Íslandi ársins 1918 og það er gott
enda er þörfin brýn fyrir hæfileika á
ólíkum sviðum, hugmyndir, dugnað
og metnað,” sagði Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra.
Forsætisráðherra talaði um þá
tæknibyltingu sem er að eiga sér
stað og hvernig áhrif hún hefur m.a.

á samskipti fólks og stjórnmálaumræðuna: „Við höfum öll færi til
þess hér á Íslandi að vera gerendur
í tæknibyltingunni frekar en þiggjendur. Sagan sýnir okkur að stórhug hefur aldrei skort hér á landi og
það er ábyrgð okkar að sækja fram
í komandi breytingum til þess að
tryggja áframhaldandi velsæld og
jöfnuð.”
Að lokum minntist forsætisráðherra á mikilvægi þess að greiða
götuna áfram til betra samfélags á
Íslandi: Hátíðardagar eins og 17.
júní og 1. desember minna okkur
á að við stöndum á herðum þeirra
kynslóða sem á undan okkur fóru.
Við þurfum að vera sívakandi við
að leggja okkar af mörkum til að
greiða götuna áfram til betra samfélags á Íslandi. Þetta er nefnilega gott
land og gott samfélag. Gleymum því
aldrei að hér búum við þvert á ýmsar
hrakspár öldum saman vegna þess
að hér er gott að vera og vegna þess
að þrátt fyrir allt þykir okkur vænt
hverju um annað. Það er líklega það
dýrmætasta af öllu.”

argir stunda hestamennsku sér til ánægju,
líklega mun fleiri en
þeir stunda hestamennsku sem
keppnisíþrótt eða hafa af hestamennsku tekjur vegna ræktunar.
Margar fjölskyldur fara í langa
reiðtúra um landið með vinum,
en oft er þetta sami hópurinn sem
ákveður hvert skuli halda hverju
sinni, og oft eru þetta vikulangar
ferðir um helstu náttúruperlur
landsins, stundum lengri. Margir
reyna að halda sambandi við félaga sem þeir hafa eignast í
gegn um tíðina um allt land.
Hestamennskan er því afar gefandi enda íslenski hesturinn
öldum saman verið þarfasti
Marga gæðinga mun gestir fá að sjá
þjónninn þótt það hlutverk hans
á
landsmótinu.
í íslensku þjóðlífi hafi vissulega
breyst.
Landsmót
hestamanna
hefst í Víðidal í Reykjavík 1. júlí nk. með öllu tilheyrandi. Þar var svo
Landsmótin skipta miklu máli fyrir haldið síðasta landsmót.
Halda verður landsmót við bestu
hestamennskuna, ekki aðeins sem
uppskeruhátíð ræktenda og keppenda, aðstæður til þess að þau standi undheldur einnig sem samkoma allra sem ir sér, en kostnaður er gríðarlegur.
áhuga hafa á íslenska hestinum. „Þau Sú aðstaða er ekki fyrir hendi auk
eru stærsti kynningar- og tækifæri til Hóla nema á Akureyri, Rangárvöllað vaxa og dafna og þau höfði einnig um og á höfuðborgarsvæðinu. Næsta
til þeirra sem ekki eiga reiðhest en landsmót verður á Gaddstaðaflöt á
hafa gaman af íslenska hestinum og Hellu árið 2020 og síðan á félagssvæði
hans fjölbreyttu hæfileika, ekki síst Spretts í Kópavogi og Garðabæ árið
fjórganginn. Síðustu stjórnir Lands- 2022
sambands hestamanna hafa hvikað
frá þeim sjónarmiðum sínum um að Austfirðingar senda 8
halda eigi landsmótin þar sem besta hesta og knapa til keppni
aðstaðan er fyrir knapa, hesta og inn- Hestamannafélögin Blær og Freylenda jafnt sem erlenda gesti. Stjórn faxi á Austurlandi senda keppendur
LH vildi hætta við áformað landsmót á landsmótið eins og á undanfarin
á Vindheimamelum í Skagafirði árið landsmót. Blær sendir tvo keppendur,
2016 vegna aðstöðuleysis og minni einn í A-flokki og annan í B-flokki.
tekjumöguleika og ákvað að halda það Frá Freyfaxa fara 6 keppendur, tveá nýju mótssvæði Spretts í Kópavogi ir í A-flokki, tveir í B-flokki og tveir
og Garðabæ. Stjórnin fékk á sig hálf- í unglingaflokki. Austfirðingar hafa
gert vantraust á landsþingi LH haustið fengið aðstöðu fyrir sína hesta og
2014 vegna þess og sagði af sér. Ný knapa í hesthúsum Fáks í Víðidal, á
stjórn ákvað að semja við Skaga- keppnissvæðinu.
firðinga um að halda mótið, ekki á
Guðrún Agnarsdóttir er formaður
Vindheimamelum heldur á Hólum Freyfaxa og býr ásamt manni sínum,
í Hjaltadal þar sem sveitarfélagið og Benedikti Arnórssyni á Hofteigi á
ríkið byggðu upp nýjan keppnisvöll Jökuldal með um 700 fjár og talsvert

LÁTTU ÞÉR LÍÐA VEL

í svefnsófa frá Lúr

Ég er ekki fylgjandi því að halda
landsmót í Reykjavík eða Kópavogi,
þau eiga að vera á landsbyggðinni.
Fólk sinnir ekki mótinu eins vel í
þéttbýli, segir Guðrún Agnarsdóttir
á Hoftegi á Jökuldal, og formaður
hestamannafélagsins Freyfaxa.

af hestum. Þau keyptu jörðina en
Benedikt er frá Hvanná á Jökuldal.
Oft er mikið um hesta á Hofteigi,
því margir afkomendur Guðrúnar
eiga hesta og oft kemur það fyrir að
þeir eru vistaðir tímabundið á Hofteigi. Guðrún segir það ánægjulegt
að svo margir í fjölskyldunni hafi
þetta sameiginlega áhugamál.Fræðimaðurinn Benedikt Gíslason bjó
lengi í Hofteigi en hann var fæddur á
Vopnafirði árið 1894 en gerðist bóndi
í Hofteigi árið 1928. Benedikt var
ákaflega skemmtilegur penni, ritstörf
hans einkenndust af sérstaklega góðri
íslensku, frjóu ímyndunarafli, fagurfræðilegri hugsun og innilegri hluttekningu á málstað smælingjanna og
annarra sem honum fundust órétti
beittir, lífs og liðnir.

Mannbætandi að
mæta á landsmót

,,Ég held að ég sé fædd með áhuga á
hestum og hestamennsku. Það er svo
gefandi og mikið frelsi að ríða út,
mæta á hestamót, afar mannbætandi
að sjá alla þessa gæðinga sem þar eru
og ekki síður að sýna sig og sjá aðra.
Maðurinn er jú mannsins gaman. Ég
er ekki fylgjandi því að halda landsmót
í Reykjavík eða Kópavogi, þau eiga
að vera á landsbyggðinni. Fólk sinnir ekki mótinu eins vel í þéttbýli, býr
oftar en ekki nærri mótssvæðinu, er
oftar í gistingu hjá ættingjum á höfuðborgarsvæðinu og er um leið að sinna
öðrum erindum, t.d. í verslunum. Það
gerist síður þegar mótið er t.d. haldið
á Gaddstaðaflötum á Hellu. En aðstaðan er vissulega frábær bæði hjá
Fáki og Spretti, ekki má gleyma því,“
segir Guðrún Agnarsdóttir, formaður
Freyfaxa.

VERIÐ VELKOMIN
Í HEIMSÓKN
Suðurlandsbraut 24
108 Reykjavík
Sími: 554 6969
www.lur.is
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Hlutur kvenna í sveitarstjórnum aldrei verið meiri

N

Suðurhrauni 12b - 210 Garðabæ | 545 4600 | Fax 545 4601 | metal@metal.is

ærri einn af hverjum
tveimur sveitarstjórnarmönnum er kona og
hefur hlutur kvenna aldrei verið
meiri í sveitarstjórnum en nú,
eða 47,2% Til samanburðar má
nefna að hlutfall kvenna var að
sveitarstjórnakosningum afloknHluti þéttbýlisins í Breiðdal. Er orðið
hluti
um árið 1998 einungis 28,2% og
Fjarðabyggðar eftir sameiningu. Með
sameinhefur hlutfall þeirra því nánast
ingu Sveitarfélagsins Garðs og Sandgerð
isbæjtvöfaldast á sl. 20 árum.
ar eru sveitarfélögin í landinu orðin 72
og hafa
Auk þess sem hlutur kvenna
aldrei verið færri. Þau voru 124 fyrir 20
árum.
hefur aldrei verið meiri, hafa
kjörnir
sveitarstjórnarmenn
aldrei verið færri en nú, eða 502 tals- við, en að viðkomandi fulltrúi sé nýr
ins og hefur þeim fækkað um tvo frá á vettvangi sveitarstjórnarmála. Í einsíðustu kosningum. Þessa fækkun hverjum tilvikum kann aðalmaður að
má rekja til tveggja sameininga hjá hafa setið áður sem sem varamaður í
Sveitarfélaginu Garði og Sandgerðis- sveitarstjórninni eða sem aðalmaður
bæ annars vegar og Breiðdalshrepps á öðru kjörtímabili og í enn öðrum
og Fjarðarbyggðar hins vegar. Á tilvikum kann fulltrúi að hafa fært
sama tíma fjölgaði borgarfulltrúum í sig um set á milli sveitarfélaga, eftReykjavík úr 15 í 23 og má því segja að ir setu annars staðar í sveitarstjórn.
sú breyting hafi vegið upp á móti enn „Nýir“ sveitarstjórnarmenn geta þess
frekari fækkun í röðum sveitarstjórn- vegna haft reynslu af störfum í sveitararmanna.
stjórnarmálum í einhverjum tilvikum,
Hvað endurnýjun sveitarstjórna enda þótt tala „nýrra“ sveitarstjórnarsnertir, þ.e. fjölda þeirra fulltrúa sem manna gefi annað til kynna. Ekki er
áttu ekki sæti í sveitarstjórn sem að- þó ljóst í hve miklum mæli það er.
almenn á síðasta kjörtímabili, þá eru
• Fjöldi kvenna í sveitarstjórnum – 237
• Heildarfjöldi kjörinna fulltrúa í
þeir 293 talsins eða 58,4%. Samsvarandi hlutfall eftir síðustu kosningar var sveitarstjórnum – 502
• Fjöldi sveitarfélaga þar sem er
54,4% árið 2014 og 57,4% árið 2010.
Þegar endurnýjun fulltrúa er engin kona situr í stjórn – 1 (Borgarannars vegar, geta aðrar skýringar átt fjarðarhreppur)

Margir gefa blóð í Blóðbankabílnum. Þar starfar elskulegt og brosmilt starfsfólk og
sams konar móttöku fá þeir sem gefa blóð fyrir austan.

Blóðsöfnun á
Austurlandi

TRYGGIÐ YKKUR MIÐA Í TÍMA!

Pipar\TBWA \ SÍA

LANDSMÓT
HESTAMANNA
REYKJAVÍK
1.7.-8.7. 2018
TIL 15. JÚNÍ

18.900

#landsmot2018 • www.landsmot.is
facebook.com/landsmothestamanna

F

ramlag blóðgjafa er afar mikilvægt og með hátíð 14. júní
sl., sem er alþjóðlegur dagur
blóðgjafa sýndi Blóðgjafafélag Íslands
þakklæti sitt, en þá fengu allir sem
gáfu blóð rauða rós og vikukort í líkamsræktarstöð auk þess sem grillaðar
voru pylsur.

Getur skilið milli lífs og dauða

Það er eitt af helstu markmiðum í starfi
Blóðgjafafélags Íslands að fá fleiri til
að gefa blóð, sem er afar þýðingarmikið fyrir heilbrigðisþjónustuna í
landinu. Áríðandi er að ávallt sé til
staðar nægar blóðbirgðir. Slíkt getur
skilið milli lífs og dauða, til dæmis ef
stórslys verða. Mikilvægast er þá að
nóg sé til af svokölluðu neyðarblóði,
eða O-mínus blóði, sem er blóðtegund
sem allir mega fá, óháð þeirra eigin
blóðtegund. Stundum, þegar litlar
birgðir eru til eða ef stórslys eða
stórar skurðaðgerðir verða ræsir Blóðbankinn bakvarðasveit sína út og það
er alveg ómetanlegt að sjá sjá hvað
blóðgjafar eru fljótir að svara slíku
neyðarkalli. Fólk bókstaflega hendir

öllu frá sér og fer jafnvel úr vinnu til
að geta gefið blóð þegar mikið liggur
við. Íslendingar eru heppnir að eiga
slíka blóðgjafa,en það er auðvitað alls
ekki sjálfgefið.
Í dag þarfnast Blóðbankinn um
16.000 blóðgjafa árlega, eða um 70
blóðgjafa á dag. Karlmenn eru sem
stendur í meirihluta blóðgjafa, en þeir
mega gefa fjórum sinnum á ári
en konur þrisvar sinnum. „Mikilvægt er að fá nýtt fólk, því að blóðgjafar eldast og endurnýjun í hópnum er
því mikilvæg.

Blóðsöfnun á Austurlandi

Blóðbankabíllinn fer víða suðvestanlands á hverju ári. Blóðsöfnun fer fram
vor og haust á Austurlandi og er það
gert í heilsugæslunni á Egilsstöðum og
hjá álverksmiðjunni Alcoa á Reyðarfirði. Mikilvægt er að þeir sem vilja
gefa blóð fylgist með þegar blóðsöfnun
fer fram á Austurlandi. Auðvitað geta
Austfirðingar líka komið við í Blóðbankanum í Reykjavík þegar leið liggur
til höfuðborgarinnar. Áríðandi er að
sýna samstöðu um þetta þjóðþrifamál.

Iðnaðarmenn og aðrir,
kerrurnar frá
hafa
margsannað sig á Íslandi!

Tveggjaöxlakerra, 2500kg, gerð 2331, mál: 3,03x1,50m,
opnanleg að framan. Verð kr. 431.452, - án vsk.

Flatvagnar-ýmsar stærðir, 2000kg-3500kg,
mál frá 2,65x1,65m til 6,10x2,48m.

750kg kerra, gerð 1384, mál: 251x131x35cm
með sturtum. Verð kr: 229.839,- án vsk.

750kg kerra, gerð 1374, mál: 251x131x35cm,
opnanleg að framan. Verð kr: 201.612.- án vsk.

750kg kerra, gerð 1376, mál: 205x131x35cm,
opnanleg að framan. Verð kr: 169.355.- án vsk.

Startrailer 750kg, gerð 1280,
mál: 205x109,5x30cm. Verð kr: 120.888,- án vsk.

Nýtt á Íslandi frá
kerrum

Smi ðjuv eg i 40, gul gata , Kópavo g i

veldu öryggi
veldu Volvo Penta
hjá brimborg
Áreiðanleiki, afl, ending og öryggi með Volvo Penta.
Volvo Penta býður upp á breiða línu bátavéla sem henta margvíslegum
gerðum og stærðum báta. Hældrifsvélar, gírvélar, IPS vélbúnaður,
rafstöðvar og ljósavélar.
•
•
•
•
•
•
•

Tökum eldri Volvo Penta vélbúnað upp í kaup á nýjum búnaði
Eigum uppgerðan vélbúnað til sölu á lager
Hjá okkur starfar framúrskarandi og faglegt teymi
Tökum að okkur þjónustu og niðursetningu á Volvo Penta vélbúnaði
Neyðarþjónusta í boði
Gott úrval varahluta á lager
Þjónustuaðilar um land allt

HAFÐU SAMBAND Í DAG
volvopenta@brimborg.is

Volvo Penta á Íslandi
VOLVO PENTA_Veldu_öryggi_148x210mm_20170829.indd 1

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6

Sími 515 7070
volvopenta.is
29/08/2017 14:32
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Vísnaþáttur: Arnar Sigbjörnsson

L

ausavísan á sér djúpar rætur í íslenskri
þjóðarsál og hefur verið brúkuð á ýmsan
hátt í gegnum aldirnar. Hún hefur t.a.m.
verið notuð til að draga fram fallegar myndir
og stemmingar líkt og Páll Ólafsson gerir í ferskeytlu um morguntíma í Hlíðarhúsum í Jökulsárhlíð.
Mikið yndi er að sjá
eftir vöku-nætur
hér úr drafnar djúpi blá
daginn rísa´ á fætur.

Lausavísuna má einnig nota til að blása
mönnum kjark í brjóst líkt og Páll gerir í þessari
ferskeytlu.
Vonin styrkir veikan þrótt,
vonin kvíða hrindir.
Vonin hverja vökunótt
vonarljósin kyndir.
Einnig er lausavísan kjörin til að setja hlutina í
nýtt og óvænt samhengi og draga fram skoplegar
hliðar á tilverunni. Við sem nú lifum eigum bágt
með að setja okkur í spor 19. aldar Íslendings
sem fékk skringilegar fregnir um að mannskepnan væri ekki sköpuð af Guði heldur komin af
öpum. Þetta hlýtur að hafa valdið margskonar
heilabrotum og hugarvíli sem Páll fangar óborganlega í ferskeytlu sinni, Darvínskan.
Nú er ekki´ á verra von,
villan um sig grefur;
Kristur apa-kattar son
kannske verið hefur.
Hákon Aðalsteinsson notar stökuna á beinskeyttan hátt í þessari mannlýsingu.

Enginn skyldi fingur við því fetta
þú fylgdir þínu göfugasta kalli,
þú hafðir ekki úr háum söðli að detta
en hálsbrotnaðir samt af lágu falli.
Hér er farin fín lína milli háðs og húmors en Hákon var afar laginn við að feta þessa línu. Löngum
hefur verið einskonar þjóðaríþrótt að semja afmælisvísur og Hákon var iðinn við þá íþrótt. Vísur hans
voru afmælisbarninu ekki alltaf hagstæðar og er eftirfarandi fimmtugs afmælisvísa til marks um það.
Ekki er Drottinn alltaf mildur,
ýmsir tapa ferskum blæ.
Hálfrar aldar hrófatildur
höktir um í Fellabæ.
Önnur mikilsvirt íþrótt er að kveða dýrt. Fáir
beita rími á jafn yddaðan hátt og Sigurður Óttar
Jónsson. Vísa hans, Eitt sinn skal hver deyja, er
lifandi sönnun þess.
Meðan treinist ævin ein
ótal mein þá greinast.
Vaskir sveinar bera bein
bak við steininn seinast.
Húmor lausavísunnar getur á köflum orðið
svartur eins og sjá má í þessari stöku Hreins
Guðvarðssonar.
Af leiðum kvíða lundin þjáð,
lífið fullt af sorgum.
Ég held það væri heillaráð
að hengja sig - á morgun.
Lausavísan er kjörinn vettvangur fyrir tvíræðni og slyngir íslenskumenn á borð við Ragnar Inga Aðalsteinsson nota hvert tækifæri til að
leika sér með tungumálið.

Einn fer til rjúpna um auðnarslóð,
óðfús í kjarrið lítur (lýtur).
Alls konar drunur og hávær hljóð
heyrast þegar hann skýtur (skítur).
Limran er mikið notaður bragarháttur í dag
en Þorsteinn Valdimarsson átti drjúgan þátt í
landnámi hennar hérlendis um miðja síðustu

öld. Við endum vísnaþáttinn á kímniblandaðri
heimspekilimru hans, Fríháls.
Ég aðhefst það eitt sem ég vil
og því aðeins að mig langi til.
En langi þig til
að mig langi til –
þá langar mig til svo ég vil!

GRÆNT ALLA LEIÐ

2018 árgerðir
Hobby húsbílar
og hjólhýsi

Verð skráð og
è 495Ufe Excellent - 3.490.000 kr.
með virðisaukaskatti.
è 495UL Excellent - 3.580.000 kr.
Athugið að
è 540UFe Excellent - 3.990.000 kr.
verð eru með
mikið af
è 560Kfu Excellent - 4.160.000 kr.
aukabúnaði.
è 560Wfu Prestige - 4.290.000 kr.
Öll með rafgeymakerfi.
è 495UL Premium - 3.990.000 kr.
è 560UL Premium - 4.380.000 kr.
è 560Cfe Premium - 4.480.000 kr.
è 560Kmfe DeLuxe Edition (3 kojur) - 3.950.000 kr.
è 650Kmfe DeLuxe Edition (3 kojur) - 4.300.000 kr.

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

Optima Premium T 65 FL
Verð 10.990.000 með vsk

Optima Premium T 70 F
Verð 11.850.000 með vsk

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

Atvinnuhættir fortíðar og
nútíðar á vegg á Eskifirði

Á

Eskifirði má sjá þessa fallegu
mynd sem er 50 fermetra
útilistaverk sem er á stafni
frystisgeymslu Eskju hf. Verkið, sem
samanstendur af 15 myndum, sýnir

atvinnuhætti fortíðar og þá þróun
sem hefur átt sér stað ásamt helstu
kennileitum Eskifjarðar s.s. Bleiksárfossum og hinum dulmagnaða
Hólmatindi.

Gerð listaverksins tók eitt ár og
vegur það um 5 tonn. Verkið var afhjúpað þann 17. júní 1990.

Þorvaldur Jóhannsson, einn ötulasti félagi GSF,
púttar af fagmennsku einn góðviðrisdaginn.

GOLFKLÚBBUR
SEYÐISFJARÐAR
30 ÁRA Í ÁR
Fjölmennt mót í tilefni afmælisins

G

olfklúbbur
Seyðisfjarðar
(GSF) var stofnaður á kaffistofu Sjúkrahúss Seyðisfjarðar
2. júní 1988 og var aðalhvatamaður
þess Gissur Ó. Erlingsson en fyrsti formaður var Lilja Ólafsdóttir en núverandi formaður Adolf Guðmundsson
en stofnfélagar voru 21 talsins. Strax
var sótt um land inni í Haga en örfáir
fjárbændur höfðu á leigu spildur í Haganum hjá bænum og tók tíma og allnokkuð umstang að losa um þá samninga. Það varð að hitamáli í bæjarstjórn
Seyðisfjarðar, ekki var almennur skilningur á því að þörf væri fyrir golfvöll á
Seyðisfirði, slík iðkun væri bara fyrir þá
sem komnir væru efri ár. Hagavöllur er
9 holu golfvöllur en golfhúsið var vígt
árið 2003 og blasir við þegar komið er
niður af Fjarðarheiði til Seyðisfjarðar,
rétt neðan Gufufoss, neðst í Stöfunum.
Jóhann Hansson, fyrrverandi
hafnarvörður og mikill áhugamaður
um knattspyrnu og hefur verið mikil
driffjöður í allri starfsemi knattspyrnufélagins Hugins á Seyðisfirði, segir að
haldið hafi verið opið golfmót í byrjun
júní í tilefni 30 ára afmælisins þar sem
keppendur voru 56 talsins og er það
stærsta golfmót sem haldið hefur verið
á Austurlandi til þessa á þessu sumri.
,,Þó vel gangi að halda golfvellinum gangandi er ekki það sama

Jóhann Hansson, fyrirverandi
hafnarvörður á Seyðisfirði.

hægt að segja um knattspyrnuna.
Knattspyrnuvöllurinn hér á Seyðisfirði
er sennilega ónýtur svo Huginn, sem
leikur í 2.deild karla, verður að leika
heimaleikina á gervigrasvelli í Fellabæ í Fljótsdalshéraði. Það er ömurlegt
hlutskipti. En hér hefur verið blíðuveður og hiti, svo af hverju ættum við
að vera að kvarta hástöfum? En alltaf
vantar okkur auðvitað jarðgöng gegnum Fjarðarheiði, eina þjóveginn frá
Íslandi til Evrópu með tilstilli ferjunnar,“ segir Jóhann Hansson.

Landaviti.

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

i-t.is

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

Landaviti á Kambanesi

Þ

egar ekið er fyrir Kambanes blasir margt sérkennilegt við. Eitt af
því er þessi viti, Landaviti, sem
minnir í raun á margt annað en að þarna
sé viti, frekar íbúðarhús eða geymsla.
Notagildi vitans er eflaust orðið ekkert

nú á tímum vaxandi tæknivæðingar.
Innan við hann er bærinn Lönd, sem
einnig er sérkennilegt bæjarnafn en á sér
vafalaust skýringu eins og fleiri bæjarnöfn á Íslandi sem engin veit upphaflega
skýringu á. Það verður þó ekki rakið hér.

www.volundarhus.is

GLÆSILEGT ÚRVAL

AF GARÐHÚSUM á frábærum verðum
Sérframleidd fyrir íslenskar aðstæður. Sérvalin hægvaxta fura,
bjálkinn er 28 - 44 mm með tvöfaldri nót.

VH/18- 01

Sjá nánar á heimasíðunni okkar volundarhus.is http://www.volundarhus.is/Husin-okkar/Gardhus/

Vel valið fyrir húsið þitt
volundarhus.is · Sími 864-2400

viftur.is

9. tölublað
7. árgangur

Ferðaþjónustuhús

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

íshúsið

Auglýsingar: Sími 578 1190 og auglysingar@fotspor.is Ritstjórn: Sími 822 8318 og godsnail@gmail.com

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, 200 Kópavogur

Vönduð hús sem henta
vel í ferðaþjónustuna,
afhendast fullkláruð.
Nánari uppl. reisum@simnet.is
eða í síma 899 0913 Fríða
www.reisum.is

Fja

Öryggismyndavél fyrir sumarbústað og heimili.
Tekur venjulegt GSM SIM kort,

Hægt að panta mynd eða hlusta svæði.

SMS og MMS viðvörun í síma og netfang.
Lætur vita ef rafmagn fer af og hiti breytist.
Hægt er að tengja allt að 15 auka skynjara.
Vöktun á heitum potti, raka, þrýstingi o.fl.
Stýring á hita, kveikja ljós, renna í pottinn.
Getur tengst blikkljósi og sírenu. Stýrist með appi.

Uppl. í síma 699-6869 og rafeindir.is

Alla fimmtudaga og laugardaga

Byggðin á Stöðvarfirði.

Eru elstu
minjar um
mannvist
á Íslandi
í Stöðvarfirði?

M

injastofnun hefur á þessu
ári veitt 22 leyfi til fornleifarannsókna. Flest leyfin eða
13 eru til svokallaðra framkvæmdarannsókna og framkvæmdaeftirlits, þar
sem fornleifar eru kannaðar eða fylgst
Með því hvort þær koma í ljós í tengslum við byggingu mannvirkja.
Leyfi til vísindarannsókna eru átta
og eitt leyfi vegna sérstakrar könnunar. Búist er við að fleiri umsóknir
um uppgrefti eigi eftir að berast og
nokkrar eru í vinnslu að sögn Sigurðar Bergsteinssonar, verkefnisstjóra hjá
Minjastofnun. Vísindarannsóknirnar
sem um ræðir fara fram í Reykjanesbæ, Stöðvarfirði, Mýrdalssandi, Svarfaðardal, Ólafsdal við Gilsfjörð, á Þingeyrum, Odda á Rangárvöllum og í
Árbæjarsafni í Reykjavík.

Elstu minjar á Íslandi?

Á Stöð í Stöðvarfirði er haldið áfram
rannsókn á landnámsbæ og minjum sem eru taldar eldri en áður hafa
þekkst. Leitt er getum að því að þarna
sé mögulega elsta byggð á Íslandi. Þá
eru líklega staðhæfingar um að Ingólfur Arnarson hafi numið land árið 874
fyrstur manna ekki á rökum reistar.
Getum er líka leitt að því að einnig
hafi land verið numið í Berufirði á
svipuðum tíma og í Stöðvarfirði.
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