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Framtak-Blossi er umboðsaðili
fyrir VOLVO PENTA á Íslandi

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

Framtak-Blossi
kappkostar að bjóða
góða þjónustu og
sanngjarnt verð á
varahlutum.

Sala á Volvo Penta
varahlutum og
viðgerðarþjónusta

Hafið samband við
Hafþór í síma 895-3144
eða hafthor@blossi.is
Dvergshöfða 27 - 110 Reykjavík
www.blossi.is - blossi@blossi.is

Dvergshöfða 27 , 110 Reykjavík | www.blossi.is

|

blossi@blossi.is

Járnabakkar
Járnabindingavörur
Erum með á lager
allar helstu gerðir af járnabökkum

Sauðá á Jökuldal

• Bindivír 1 mm U hankir og rúllur 1.4 mm
• Fjarlægðarstjörnur og steinar 20-50 mm
• Plastlistar á undirslegnar plötur, einnig harðir
• U listar á ull eða plasteinangrun
• Járnstólalengjur, sterkir og góðir stólar frá 50 mm
• Mótarör og kónar 10–50 mm
• Öryggishlífar á kambstál,
listar og sveppir

N

áttúrufegurð er víða mikil á Austurlandi. Þar er stærsti skógur lands, Hengifoss sem er þriðji hæsti foss landsins og eitt af þekktustu
kennileitum Austurlands. og fallegar jölulár eins og Jökulsá á Dal. Þar eru líka ár og fossar sem minna ber á, eins og t.d. Sauðá á
Jökuldal sem hér má sjá. Hún sést þó ekki vel þegar ekið er um Jökuldal nema verið sé að skoða landið og dást að fegurð þess.

Þora! Vera!
Gera!

Útimessa í
Malvíkurhöfða

Safnastofnun
Austurlands

Vír og lykkjur ehf
www.viroglykkjur.is - viroglykkjur@internet.is
772-3200/692-8027
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„Unnið er að mótun um
hverfisstefnu til framtíðar“
- segir Einar Már Sigurðarson, formaður eigna-, skipulags- og umhverfisnefndar Fjarðabyggðara

E

ftir
bæjarstjórnarkosningar
á Fjarða
byggð sl. vor var
eins og venja er til skipað í
nefndir. Ein nefndanna er eigna-,
skipulags- og umhverfisnefnd og
eins og nafnið bendir til er starf
hennar býsna víðfeðmt og mikið. For
maður nefndarinnar nú er Einar Már
Sigurðarson bæjarfulltrúi og fyrr
verandi skólastjóri sem var spurður
í upphafi hvort ekki væri framundan
mikið starf við að skipuleggja og jafn
vel forgangsraða þeim verkefnum og
erindum sem heyra undir nefndina.
Einar Már segir að störf nefndarinnar
séu mjög umfangsmikil og mörg verk
efni framundan í raun á öllum sviðum
nefndarinnar. Framundan er fjárhags
áætlunargerð næsta árs og því mikil
vægt að forgangsraða verkefnum. Með
sameiningu við Breiðdalshrepp þarf
að samræma ýmislegt. Margar eignir
sveitarfélagsins þurfi aukið viðhald og
því miður er til staðar uppsafnaður
vandi sem þarf að bregðast við. Um
hverfisnálin eru vaxandi málaflokkur
og mjög mörg brýn verk
efni sem
vinna þarf að.

Einar Már Sigurðarson, staddur á bryggjunni á
Reyðarfirði fyrir nokkrum árum.

- Hver er staðan á í
búða
byggingum
í bæjar
fé
laginu? Er eitt
hvað um ný
byggingar? ,,Lóðum til íbúðabygginga
hefur verið úthlutað á Reyðarfirði og
Neskaupstað nýlega, auk fyrirspurna á
Eskifirði. Vonandi fara framkvæmdir
fljót
lega í gang, fast
eigna
verð hefur
farið hækkandi og nálgast bygginga
kostnað, það vekur vonir um auknar
fram
kvæmdir. Þá er vonast til að
verktaki sem keypti raðhúsagrunna
á Fá
skrúðs
firði hefji fljót
lega fram
kvæmdir.“
- Eru lausar lóðir fyrir þá sem vilja
byggja, og þá í öllum hlutum sveitar
félagsins, þ.e. Neskaupstað, Eskifirði,
Mjóafirði, Fáskrúðsfirði, Stöðvarfirði
og Breiðdalsvík? ,,Það er ekki skortur á
lóðum í sveitarfélaginu.“
- Stöðugt meiri kröfur eru gerðar til um
hverfismála, ekki síst til frárennslismála
af hálfu hins opinbera. Hvernig er staðan
á þeim málum hjá Fjarðabyggð? ,,Um
hverfismálin eru stór og vaxandi mála
flokkur, það er unnið að mótun um
hverfisstefnu til framtíðar. Stór verkefni
bíða hvað varðar frá
rennslis
málin,

Fánasmiðjan

mismikið þó eftir byggðakjörnum. Frá
rennslis
málin þurfa að vinnast með
sameiginlegu átaki sveitarfélaganna og
ríkisvaldsins, vonandi komast aðilar að
sameiginlegri niðurstöðu fljótlega.“

Nýtt aðalskipulag Breiðdals
hrepps

- Hver eru stærstu skipu
lags
málin
sem eigna-, skipu
lags-, og um
hverfis
nefndin mun taka til afgreiðslu á næstu
misserum? ,,Nýtt aðalskipulag Breið
dalshrepps er í lokaferli og af því ferli
loknu tekur við endur
skoðun aðal
skipulags sveitarfélagsins í heild.
- Hver er fjárhagsstaða Fjarðabyggðar?
Er mögulegt að ráðast í fjárfrekar fram
kvæmdir sem jafn
vel eru orðnar að
kallandi? ,,Fjarðabyggð er mjög tekju
hátt sveitarfélag en jafnframt skuldsett.
Nú fer í hönd fjárhagsáætlunargerð
fyrir árið 2019 og þá kemur í ljós hvaða
framkvæmdir verða á næsta ári. Nú
þegar liggur fyrir þörf á viðbyggingum
við leikskólana á Reyðarfirði og Eski
firði og á
kveðið hefur verið að það
verði næstu stórframkvæmdir sveitar
félagsins,“ segir Einar Már Sigurðarson.
Skírn í Malvíkurhöfða
sumarið 2016.

Fánar, fánastangir
og aukahlutir
Nú er rétti tíminn til að koma fánamálunum
í gott stand.

ÚTIMESSA Í MALVÍKURHÖFÐA Í ÁLFTAFIRÐI

s:5772020

Nýjar vörur
streyma inn
Verslunin
Belladonna

M

alvíkurhöfði er sérstakur
og fallegur staður um 45
km sunnan við Djúpavog,
og minnir um margt á náttúrukirkju.
Þar er steinn sem nefndur er Altari
og klettar umlykja staðinn og veita
skjól. Heimamenn kalla þennan stað
stundum Litla-Ásbyrgi. Í nágrenni
Malvíkurhöfða eru margir þekktir
sögustaðir sem Íslendingasögur nefna í
sambandi við kristnitökuna árið 1000.
Þangbrandur hinn saxnneski biskup
sem fyrstur reyndi að boða kristni
hér á landi dvaldi hjá Halli á Þvottá og
sagt er að hann hafi sungið messu þar
og skírt Síðu-Hall og hans heimafólk
í Þvottánni. Kirkjan og kirkjuleg
þjónusta á sér því langa sögu í Álftafirði
og í tilefni af 1000 ára sögu kristni á
Íslandi var reistur minnisvarði við
Þvottá um Síðu-Hall. Ýmis örnefni eins
og Þangbrandsbryggja og Prestasteinn
er að finna þarna sem minna á þessar
frásagnir og svo er Papey ekki langt
frá, þar sem sagnir herma að hinir
kristnu írsku munkar hafi verið áður
en norrænir menn námu hér land.

Malvíkurhöfði

Fyrir allnokkrum árum síðan kviknaði
sú hugmynd að gaman gæti verið að

bjóða til útimessu í stað hefðbundinnar
messu í Hofskirkju. Ákveðið var að sú
athöfn yrði um Jónsmessu og skyldi
haldin á stað er nefnist Malvíkurhöfði
og er í Álftafirði, skammt frá
Starmýrarbæjum í átt til sjávar. Þetta er
einstakur staður frá náttúrunnar hendi,
grashvammur umlukinn klettum, ekki
ósvipað Ásbyrgi nema öllu smærra
í sniðum. Messugestir sitja í hring í
brekkunni og prestur ásamt söngfólki
er staðsett á sléttum fleti neðst í
klettakvínni.
,,Vel er mætt ti messu í Malvíkurhöfða,
þar sem nágrannar bæði úr austri og
Guðsþjónusta í Malvíkurhöfða.

vestri mæta gjarnan ásamt heimafólki.
Sá ánægjulegi atburður átti sér stað
fyrir 2 árum að lítill drengur var
borin til skírnar þegar messað var í
Höfðanum. Fékk hann nafnið Eiður
Leví. Því miður hefur komið fyrir af
ýmsum ástæðum að ekki hefur verið
messa á þessum fallega stað á hverju
ári, og er það miður. En við skulum
vera bjartsýn og vona að takist að gera
betur á komandi árum og að þarna
verði athöfn árlega um Jónsmessuna,“
segir Þórunnborg Jónsdóttir formaður
sóknarnefndar.
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LEIÐARI

Sveitastjórnir
og lífhagkerfi

A

ðalfundur Samtaka sveitarfélaga á
Austurlandi verður verður haldinn á
Hallormsstað um næstu helgi og þar
munu sveitarstjórnarmenn sveitarfélaganna 7 sem
mynda landshlutasamtökin móta sameiginlegar
áherslur landshlutans og þau tækifæri og
áskoranir sem mæta íbúum Austurlands á næstu
árum. Þau eru allmörg og flest nokkuð krefjandi.
Á fundinum verður kosinn ný stjórn og þeir
sem kosnir verða koma sér saman um formann.
Þar sem þetta er fyrsti fundurinn samtakanna
eftir sveitastjórnarkosningarnar sl. vor mun dagskráin að vissu marki
markast af því að tæplega helmingur sveitarstjórnarfólks er nýr á þessum
vettvangi en vonandi koma þeir ekki síst vel undirbúnir á Hallormsstað,
hafa mótað sér skoðanir um flesta, jafnvel alla málaflokka sem verða á
dagskrá og þannig leggja vog á vogarskálarnar um stefnu Austfirðinga á
öllum sviðum. Áherslan verður á menningarstarfsemi og Áfangastaðinn
Austurland. Einnig verður svæðisskipulag Austurlands kynnt. Ekki síst
verða Menningarverðlaun SSA afhent í hátíðarkvöldverði auk þess sem
sveitarstjórnarfólk af svæðinu verður heiðrað. Menningarverðlaunin
2017 hlaut Torvald Gjerde Fljótsdalshéraði. Torvald fluttist til
Stöðvarfjarðar árið 1993 og starfaði þar sem tónlistarskólastjóri og
organisti og sömuleiðis sem organisti í Heydalakirkju. Hann fluttist
svo til Fljótsdalshéraðs árið 2001 þar sem hann hefur búið síðan.
Torvald Gjerde hefur verið organisti í mörgum kirkjum og auk þess
stjórnað kórum, m.a. kirkjukórum, Samkór Suðurfjarða og Kammerkór
Egilsstaðakirkju. Vert er að geta þess hér þótt ár sé liðið frá afhendingu
verðlaunanna þegar slíkur menningarfrömuður á Austurlandi á í hlut.
Kannski verður rætt á Hallormsstað um lífhagkerfið sem er sá hluti
hagkerfisins sem byggir á endurnýjanlegum auðlindum til sjós og lands.
Efling hagkerfisins miðar að því að hámarka virði auðlindanna án þess
að ganga á þær. Lífhagkerfið er ekki aðeins mikilvægt fyrir atvinnulíf
og samfélag þeirra kynslóða sem ný byggja landið. Það felur einnig í
sér viðleitni til að bregðast við áskorunun sem tengjast sem tengjast
fólksfjölgun á jörðinni, stækkandi millistétt, aukinni vatnsþörf, aukinni
þörf á matvælum og aukinni orkuþörf – á sama tíma og vistkerfum
jarðar hnignar og loftslagsbreytingar ógna lífsskilyrðum og afkomu.
Vöxtur og viðgangur lífhagkerfisins á Íslandi veltur á því hvernig
okkur gengur að styðja við sjálfbæra þróun, bæta auðlindanýtingu og
byggja upp atvinnulíf sem hefur hagsmunda kynslóða að leiðarljósi.
Þetta hljómar kannski eins og einhvert svartsýni, en er það alls ekki,
en vissulega þurfum við að vera vakandi fyrir þessum þáttum. Hlutur
sveitarstjórnarmanna er það stór og mikilvægur.
Geir A. Guðsteinsson, ritstjóri

LEIÐRÉTTING – AFSÖKUN
Í síðasta tbl. Austurlands birtist grein um Aðalheiði Borgþórsdóttir,
nýjan bæjarstjóra Seyðisfjarðarkaupstaðar.
Því miður láðist að geta þess að hluti textans var fenginn úr
Austurfrétt. Beðist er afsökunar á þeirri yfirsjón.
Ritstj.

Fjarðarheiðargöng,
fjármögnun, fjármögnun
Á fundi bæjar
stjórnar Seyðis
fjarðarkaupstaðar 23. júní sl. var lögð
fram eftirfarandi tillaga frá minnihluta
bæjar
stjórnar, Elvari Snæ Kristjáns
syni, Oddnýju Björk Daníelsdóttur og
Vilhjálmi Jónssyni;
,,Bæjarstjórn Seyðisfjarðar sam
þykkir að fela bæjarstjóra að skipu
leggja hið fyrsta fund bæjarstjórnar
Seyðisfjarðar og óska eftir samvinnu
Fljótsdalshéraðs, með samgöngu
ráð
herra um fjár
mögnun Fjarðar
heiðarganga. Einnig verði óskað eftir
fundi með fjármálaráðherra og þing
mönnum kjördæmisins ef þurfa þykir
að því loknu.“

Í greina
gerð segir: ,,Minni
hluti
bæjarstjórnar telur að það sé mikil
vægasta verk
efni bæjar
stjórnar nú
í sumar varðandi fram
tíð Seyðis
fjarðar að fylgja eftir sam
þykktum
fyrri bæjarstjórna um Fjarðarheiðar
göng. Vísar minni
hlutinn meðal
annars í áskorun þá er samþykkt var
á síðasta fundi fyrri bæjar
stjórnar
varðandi stöðu undirbúnings Fjarðar
heiðarganga, ákvarðanir Alþingis
og samþykktir SSA. Nú er komið að
örlagastund varðandi fjármögnun
ganganna og má bæjarstjórn einskis
láta ófreistað til að ná niðurstöðu um
fjármögnun Fjarðarheiðarganga.“
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Fríblaðinu er dreift í 5.500 eintökum á
öll heimili og fyrirtæki á Austurlandi.

SKÁLDAÞING – AUSTFIRSK
SKÁLD Í BREIÐDALSSETRI

S

káldþingið í Breiðdalssetri tókst
frábærlega vel og var fjölsótt en
það nefndist Skáldaþing- Aust
firsk skáld og rithöfundar. Titillinn er
fengin út tveimur bókum dr. Stefáns
Einarssonar, sem fæddur var og upp
alinn á Höskuldsstöðum í Breiðdal og
var lengst af prófessor í bókmenntum
og norrænum fræðum við John Hp
kins Uni
versity í Baltimor
e, USA.
Hluti Breiðdalsseturs er tileinkaður
minningu þessa merka manns, en en
eftir hann liggja 520 bækur, vísinda
greinar og blaða
greinar sam
kvæmt
skráningu Breiðdalsseturs. Hann var
líka gríðarlega duglegur örnefna
safnari á Suð
austur- og Austur
landi á efri árum. Með því að nefna
skáldavökuna með nöfnum á tveimur
verkum Stefáns er lögð á
hersla á
mikilvægi hlutar hans í Breiðdalssetri.
Áður hafa verið málþing í Breiðdals
setri tileinkum minningu hans.
Heiðursgesturinn, Vilborg Dag
bjartsdóttir skáldkona frá Vestdalseyri
í Seyðisfirði las úr ljóðum sínum og
Vé
steinn fór yfir skálda
feril hennar,
sem orðinn er langur, enda er Vil
borg nú 88 ára gömul. Hún hreif alla
með sér með elskulegri framkomu og
skemmtilegum sögum.
Fjögur aust
firsk skáld lásu úr
verkum sínum, þau Steinunn Ás
munds
dóttir, Sveinn Snorri Sveins
son, Ingunn Snædal og Jónas Reynir
Gunnarsson. Þau tvö síðasttöldu lásu
óbirt ljóð sem voru ekki fullunnin.
Þá voru líka lesin ljóð eftir fleiri aust
firsk skáld, Anna Margrét Birgis
dóttir kennari og bókasafnsfræðingur
á Breið
dals
vík las ljóð eftir Guð
finnu Þorsteinsdóttur(Erlu) frá Teigi
í Vopna
firði og jafn
framt ljóð eftir
breiðdælsku skáldin Sigurjón Jónsson
í Snæhvammi og Guðjón Sveinsson
rithöfund í Mánabergi á Breiðdalsvík
sem lést 10 dögum fyrir skáldaþingið.
Anna Margrét hefur verið meðal bestu
upplesara og fræðimanna á Austur
landi, en hún hefur ekki fengist til að
birta efni eftir sig, sem þó væri full
ástæða til.
Vé
steinn og Magnús lásu úr
verkum Sigrúnar Björgvinsdóttur
skáldkonu frá Víðilæk í Skriðdal, en
hún lést 2013. Sigrún lauk stúdents

Sveinn Snorri Sveinsson las
úr verkum sínum.

Heiðursgesturinn Vilborg
Dagbjartsdóttir, ættuð frá
Seyðisfirði.

Það var þéttsetinn
bekkurinn í Breiðdalssetri
á Skáldaþinginu.

prófi frá Menntaskólanum á Laugar
vatni 1959, Á mennta
skóla
árunum
fengu Sigrún og bekkjarfélagar hennar
það verkefni í íslensku, að þýða ljóð.
Sigrún valdi að þýða úr þýsku lítið ljóð
eftir Goethe, Unser Herz. Það gerði
hún svo að eftir var tekið og hefur
þýðingin varðveist. Vésteinn las ljóðið,
en Sigrún var samstúdent Vésteins og

Elvar Snær Kristjánsson leiddi framboðslista Sjálfstæðisfélagsins Skjaldar
við bæjarstjórnarkosningarnar í vor.

Bæjarstjórn Seyðisfjarðarkaupstaðar:

MINNIHLUTINN VILDI RÁÐA ARNBJÖRGU
SVEINSDÓTTIR Í STARF BÆJARSTJÓRA

M

innihluti
bæjarstjórnar
Seyðisf jarðark aups taðar
var ó
sattur við hvernig
staðið var að ráðningu nýs bæjar
stjóra, Aðalheiðar Borgþórsdóttur, og
bókaði m.a. á bæjarstjórnarfundi ,,Það
hafa ekki allir við þetta borð fengið öll
gögnin í hendurnar sem skiptir máli í
þessari ákvörðun. Svo sem: Skýrsla frá
Hagvangi, matsblaðið frá Hagvangi,
fundargerðir og minnispunktar Hag
vangs frá viðtölum, punktar varðandi
samtala við meðmælenda, persónu
leikaprófin.“ Minnihlutinn lagði til að

Arnbjörg Sveinsdóttir, fráfrandi bæjar
fulltrúi yrði ráðin bæjarstjóri.
Elvar Snær Kristjánsson, bæjarfull
trúi Sjálfstæðisfélagsins Skjaldar, segir
að aðeins hafi legið fyrir bæjarstjórnar
fundinum rökstuðningur meirihlutans
en en töldu ekki að það hafi verið
gengið fram hjá þeim við ráðninga eða
við gerð auglýsingarinnar.
,,Við vildum að ráðningunni yrði
frestað þar sem ekki lágu öll gögn fyrir,
en það var fellt. Þá tökum við ákvörðun

Unnar konu hans. Hann tók fram að
þetta hefði verið eina þýðingin, sem
hafði varðveislugildi.
Hjónin Sigurborg Hilmarsdóttir
og Kristján Eiríksson heiðruðu sam
komuna. Sigur
borg las úr verkum
Einars Braga og Kristján fjallaði um
austfirsku stökuna frá Páli Ólafssyni
til okkar daga.
um að gera tillögu um Arnbjörgu út
frá þeim gögnum sem lágu fyrir. Það
var ríkjandi svolítill misskilningur hjá
meirihlutanum um hvað málið snérist.
Við ráðningu skólstjóra grunnskólans
árið 2016 lágu fyrir tilmæli frá umboðs
manni Alþingis um að fyrir lægju öll
gögn þegar næst yrði ráðinn embættis
maður þar sem leitað yrði að
stoðar
ráðningarstofu. Athugasemd minni
hlutans snýst því alls ekki um ágæti
Aðalheiðar heldur um ráðningarferlið
og þá vankanta sem voru á því,“ segir
Elvar Snær.
- Flutt var tillaga um fjármögnun
Fjarðarheiðarganga á bæjarstjórnar
fundinum. Ertu trúaður á að sú tillaga
nái fram að ganga? ,,Þetta er vissulega
búið að vera mjög langt ferli en við
gerum okkur vonir um að fjármögnun
Fjarðarheiðarganga komist á fjárlög
Al
þingis þegar þingið kemur saman
í haust. Arn
björg Sveins
dóttir hefur
lengi barist fyrir þessu þjóðþrifamáli
allra Aust
firðinga, bæði sem þing
maður og bæjarfulltrúi. Við munum
einnig vísa þessu máli til ráðuneytis
sveitar
stjórnar
mála til skoðunar, og
vonandi verður það skoðað þar ofan í
kjölinn.“

Suðurfirðir
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HÓTEL BLÁFELL:

Besti plokkfiskur á landinu?
Þ

að er eitthvað sérstakt við
plokkfiskinn á Hótel Bláfelli og
af mörgum vinsælum réttum er
þetta langvinsælasti réttur staðarins
og hefur alltaf verið. „Fastakúnnar
margir – til dæmis atvinnubílstjórar
sem koma hingað á hálfsmánaðarfresti – segja að þetta sé besti plokkfiskur landsins. Ég fullyrði ekkert um
það, það er víða í boði góður matur,
en þetta er það sem menn segja,“
segir Friðrik Árnason, eigandi Hótel
Bláfells.
Hótel Bláfell er staðsett á Sólvöllum 14 á Breiðdalsvík og er klárlega
einn helsti veitingastaðurinn á Austurlandi. „Í hádeginu
keyrum við mikið á
gömlum íslenskum heimilismat,
íslenskri kjötsúpu
og plokkfiski,“ segir
Friðrik. Í heildina
liggur áherslan
helst á ferskum
fiski og lambakjöti. „Fiskurinn
kemur úr sjónum
hérna í kring og
lambakjötið frá
nærliggjandi
sveitabæjum,“
segir Friðrik og
matargestir
kunna vel að
meta að fá þessar afurðir beint frá
býli. Friðrik segir að erlendir ferðamenn sæki meira í fiskinn en hjá
Íslendingum séu hamborgarar sívinsælir en Bláfell býður upp á rómaða
hamborgara.

Ekki erfitt eða dýrt að fá gistingu
Hótel Bláfell hefur verið í samfelldum
rekstri frá árinu 1983, eða 35 ár, og
er Friðrik fjórði eigandinn. Hann keypti
staðinn fyrir tíu árum. Margt hefur

breyst á þeim tíma, t.d. hefur orðið
mikil fjölgun erlendra ferðamanna.
„Aðallega hefur annatíminn lengst,
hann nær núna yfir 5–6 mánuði í
stað tveggja til þriggja mánaða áður.
Hins vegar er sú breyting að verða í
ár að það er ekki allt lengur uppbókað á gististöðum úti á landi á sumrin
og verðið er ekki hátt lengur. Sífelldar
fréttir um okur snúast oft um hátt
verð á vatnsflösku eða kökusneið í
einhverri sjoppu. Veruleikinn núna er

hins vegar sá að það er ekki dýrt að
gista á innlendum hótelum á sumrin
og það eru laus pláss,“ segir Friðrik.
Hótel Bláfell er með um 90 gistirými í 37 herbergjum og leigir því til
viðbótar út tvær íbúðir sem henta
til dæmis vel fyrir fjölskyldur. Það er
óþarfi fyrir þá sem vilja ferðast um
Austurland í sumar að vera með
fellihýsi í eftirdragi því það er víða
laus gisting á viðráðanlegu verði – til
dæmis á Hótel Bláfell.

Veislusalur fyrir 350 manns
Til hliðar við rekstur hótelsins og
veitingastaðarins er Friðrik með
öfluga veisluþjónustu í gamla frystihúsinu á staðnum og veislusalurinn
þar rúmar 350 manns. Sjá nánar á
Facebook-síðunni Frystihúsið. – Sjá
nánar um Hótel Bláfell á Facebooksíðunni Hótel Bláfell. Einnig er hægt
að fá nánari upplýsingar og bóka
gistingu í síma 475 6770.
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DRÁTTARBEISLI
Hágæða beisli, föst eða
losanleg, fyrir flestar gerðir
fólksbíla og jeppa. Upplýsingar
um verð og tímapantanir hjá
söluaðilum um land allt.

Motormax ehf.
Vatnagarðar 12
Sími: 545 4040

Söluaðilar Motormax:
Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
603 Akureyri
Sími 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
260 Reykjanesbær
Sími 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
800 Selfossi
Sími 480-8000

Kletthálsi 2
110 Reykjavík
Sími 587-2000

Ártorgi 1
550 Sauðárkrókur
Sími 455-4500

Suðurfirðir
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BELJANDI BRUGGHÚS:

„Eftirspurnin hefur
verið vonum framar“
Á

þjóðhátíðardaginn árið
2017 opnuðu Elís Pétur og
Daði brugghúsið Beljanda á
Breiðdalsvík. Í brugghúsinu fer fram
hágæða bjórframleiðsla ásamt því
að státa af einum skemmtilegasta
bar landsins þar sem heimamenn og
gestir geta smakkað framleiðsluna í
þægilegu umhverfi.
„Elís og Daði, sem báðir ólust upp
á Breiðdalsvík, fengu hugmyndina að
brugghúsinu hvor í sínu lagi. Félagarnir hittust í Breiðdalnum sumarið 2015 og eftir stuttar umræður var
slegið til og ráðist í framkvæmdir við
gamla sláturhúsið á staðnum. Beljandi Brugghús var síðan opnað þann
17. júní í fyrra með feikna miklu partíi,“
segir Elís Pétur. Brugghúsið hefur því
slitið barnsskónum og eftirspurn hefur verið meiri en eigendurnir bjuggust
við.
Beljandi sérhæfir sig í framleiðslu
á bjór á kútum og er bjórinn í boði á
flestum börum Austurlands ásamt
völdum stöðum í Reykjavík.
„Við erum með fjórar tegundir núna, en höfum bruggað nokkra
fleiri. Á ársafmælinu kom LLK, sem er
léttur ljúfur og kátur sumarbjór með
limebragði. Beljandi er léttur pale ale,
auðdrekkanlegur og skemmtilegur,

Spaði er IPA sem er mjög vinsæll
og útlendingar elska hann og svo er
Skuggi, sem er porter bjór. Við erum
stöðugt að þróa uppskriftir en fyrst

og fremst er að hafa gaman af þessu
og skapa skemmtilega stemningu á
Breiðdalsvík.“
Boðið er upp á bjórkynningar þar

sem fræðst er um brugghúsið og
afurðir smakkaðar. „Stærri hópar
panta með fyrirvara, en aðrir bara
koma inn,“ segir Elís Pétur. Á staðnum
er einnig pool-borð og í boði að koma
inn með veitingar frá Kaupfjelaginu á
Breiðdalsvík sem er í næsta húsi.
Beljandi er að Sólvöllum 23a, Breiðdalsvík. Síminn er 860-9905 og netfangið er beljandibrugghus@gmail.com
Opnunartími er kl. 11 til miðnættis alla daga og stundum lengur um
helgar.
Beljandi er á Facebook: Beljandi
Brugghús.

KAUPFJELAGIÐ:

Iðnaðarmenn
og aðrir,
á Íslandi frá
Ef
það fæst
ekki íNýtt
Kaupkerrurnar frá
hafa
kerrum
fjelaginu
þarftu það ekki
margsannað
sig áþá
Íslandi!

Á

Breiðdalsvík reka Helga Rakel
Arnardóttir og Elís Pétur Elísson Kaupfjelagið, litla fallega
matvöruverslun, þá einu í bæjarfélaginu, og kaffihús með „fish and
chips“ og fleiri veitingum.
„Við keyptum reksturinn og verslunarhúsið fyrir ári síðan,“ segir Helga,
sem er ættuð frá Hvammstanga, en
Elís er frá Breiðdalsvík. Verslunin er
Tveggjaöxlakerra, 2500kg, gerð 2331, mál: 3,03x1,50m,
sett
upp á gamaldags máta og má
opnanleg að framan. Verð kr. 431.452, - án vsk.
þar finna mikið af munum úr sögu
kaupfélagsreksturs á Breiðdalsvík.
Eins er að finna söguágrip af uppbyggingu staðarins, gamlar myndir
og skjöl sem gaman er að grúska í
með kaffinu.
Hjá Kaupfjelaginu er gott úrval af
mat- og gjafavöru og á grillinu er
boðið upp á hamborgara, paninibrauð, pulled pork, bökur og „local
fish and chips,“ en fiskurinn kemur frá
útgerð sem Helga og Elís reka einnig
á
staðnum.
Pitsuofninn
er alltaf í
750kg
kerra, gerð 1384,
mál: 251x131x35cm
með sturtum.
Verð kr: 229.839,- án
gangi
á föstudögum
ogvsk.laugardögum
og ýmsum fleiri tyllidögum.
Kaupfjelagið þjónar mikilvægum
tilgangi sem verslun og kaffihús, bæði
fyrir heimamenn en ekki síður fyrir
gesti sem sækja Breiðdalsvík heim,
en í bænum búa um 140 manns.
Á sumrin er staðurinn vel sóttur af
ferðamönnum, bæði innlendum og
erlendum. „Iðnaðarmenn og sjómenn
750kg kerra, gerð 1376, mál: 205x131x35cm,
opnanleg að framan. Verð kr: 169.355.- án vsk.

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

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

koma mikið til okkar í hádeginu í mat
og í pitsu um helgar. Það eru mjög
margir heimamenn sem koma hér á
hverjum degi, sumir oft á dag, og fá
sér kaffi og sitja lengi og spjalla. Maður hittir alltaf alla í Kaupfjelaginu,“
Startrailer 750kg, gerð 1280,
mál: 205x109,5x30cm. Verð kr: 120.888,- án vsk.

segir Helga. „Svo gildir það sama hér
og annars staðar: „Ef það fæst ekki í
Kaupfjelaginu, þá þarftu það ekki.“
Kaupfjelagið er að Sólvöllum 25,
Breiðdalsvík. Síminn er 475-6670 og
netfangið er kaupfjelagid@gmail.com

Afgreiðslutími sumars er 10–20
alla daga nema sunnudaga en þá er
opið til 17. Afgreiðslutími vetrar er kl.
11–17 alla daga.
Kaupfjelagið er á Facebook: Kaupfjelagid Verzlun – Kaffihús.

Smi ðjuv eg i 40, gul gata , Kópavo g i
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Hertrukkur, skriðdreki og vopn.

Timburhús með mýmarga
notkunarmöguleika
Tveir af fjórum eigendum
Brúarsmiða, þeir Haraldur Axelsson
og Guðmar Ragnar Stefánsson.

Safnastofnun Fjarðabyggðar státar
af menningar- og sögulegri starfsemi

S

afnastofnun Fjarðabyggðar var
stofnuð árið 2003 og er skrif
stofan til húsa í bæjarskrifstofu
Fjarðabyggðar í Molanum við Hafnar
götu á Reyðarfirði. Forstöðumaður er
Pétur Sörensson. Stofnuninni er ætlað
að gegna fjölþættu hlutverki og vera
leiðandi í upp
byggingu safna
mála í
sveitarfélaginu. Fjarðabyggð státar af
einstakri flóru safna- og menningar
tengdri starfsemi sem endurspeglast
í samfélaginu, þar sem allir finna eitt
hvað við sitt hæfi.
Þessi söfn heyra undir Safnastofnunar
Fjarðabyggðar:
- Íslenska stríðsárasafnið á Reyðarfirði.
- Sjóminjasafn Austurlands á Eskifirði.
- Myndasafn Eskifjarðar.
- Náttúrugripasafnið á Norðfirði.
-Sjóminja- og smiðjumunasafn
Jósafats Hinrikssonar í Norðfirði.
- Myndlistarsafn Tryggva Ólafssonar
á Norðfirði.
- Mynda- og skjalasafnið í
Neskaupstað.
- Bókasafnið á Norðfirði.
- Bókasafnið á Eskifirði.
- Bókasafnið á Reyðarfirði.
- Bókasafnið á Fáskrúðsfirði.
- Bókasafnið á Stöðvarfirði.

Hersetan á árunum eftir 1940
gerð sögulega augljósari

Íslenska stríðsárasafnið á Reyðarfirði
var reist árið 1995 í þeim tilgangi að
gera fólki kleift að ferðast aftur til daga
hersetunnar og ýmist rifja upp gömul
kynni eða stofna til nýrra. Meginá
hersla er lögð á lífið á stríðsárunum
og á
hrif her
setunnar á ís
lensku
þjóðina og sýningar safnsins snúast
um að koma þeim til skila á lifandi
og skemmtilegan hátt. Gestum gefst
kostur á að fara inn í bragga og bíó
sal, auk þess að skoða muni og fjölda
mynda frá stríðsárunum.
Sigurður Ingólfsson rithöfundur segir
eftir heim
sókn á Ís
lenska stríðs
ára
safnið að þegar komið sé út af safninu
sé við
komandi að
eins meira með
vitaður um söguna, að
eins meira
með
vitaður um þjáningu og dauða
þess tíma sem er í sjálfu sér ekki fjar
lægur. Einnig séu gestir safnsins með
vitaðri um samstöðu fólks, upplifun
og fórnir, sam
skipti, hetju
skap og
um venjulegt fólk sem lendir í þeim
hryllingi sem stríð er.

Í Danmörku, í Hanstholm á NorðurJótlandi er herminjasafn sem minnir á
hersetu Þjóðverja í Danmörku í seinni
heimstyrkjöldinni. Þar er fyrst og fremst
sýnd vopn, allt upp í risastórar fallbyssur,
enda var þýski herinn að fylgjast
þar með flugumferð, en ekki síður
skipaferðum um Kattergat og Norðursjó.
Gaman er að bera söfnin á Reyðarfirði og
Hanstholm saman, þótt ólík séu.

Um 4.000 hermenn á
Reyðaf irði

Hernám Breta var til að koma í veg
fyrir að Ís
land félli undir þýsk yfir
ráð en Þjóðverjar höfðu sýnt landinu
á
huga á árunum fyrir styrj
öldina
vegna hernaðarlegs mikilvægis þess í
tengslum við siglingar um Norður-At
lantshaf. Um 2.000 hermenn voru í her
liði Breta en ári síðar voru þeir orðnir
um 25.000, dreifðir í bækistöðvum um
allt land en flestir í Reykjavík.
Á Reyðarfirði voru allt að 4000 her
menn á árum heims
styrj
aldarinnar
síðar, breskir, kanadískir, norskir og
banda
rískir. Þótt fjöldinn hafi verið
enn meiri á öðrum stöðum á landinu
voru hlut
föllin líkast til hvergi jafn
yfirþyrmandi en á þessum árum voru
Reyðfirðingar um 300 talsins. Ekki var
til húsnæði til að hýsa allt þetta fólk og
því spruttu upp braggahverfi víðsvegar
um þorpið og fjörðinn. Rismestu húsin

voru tekin hernámi og þar hreiðruðu
yfirmenn um sig. Hvert sem litið var
voru hermenn að störfum og leik og
heimamenn hurfu inn í mergðina.

„Blessað stríðið“

Á svip
stundu breyttist Reyðar
fjörður
úr við
burða
lausu smá
þorpi þar sem
ríkti við
varandi fá
tækt og at
vinnu
leysi í lifandi þorp þar sem fátt skorti
og engin furða að heimamenn hafi oft
talað um „blessað stríðið“. Allt í einu
var næg vinna fyrir alla sem vettlingi
gátu valdið og til Reyðarfjarðar flykktist
fólk í atvinnuleit. Menningarlífið reis
sem aldrei fyrr: Bíó, kaffihús, veitinga
staðir, böll, leiksýningar og aðrar sam
komur urðu daglegt brauð fyrir fólk
í litlu sjávarþorpi sem áður gerði sér
að góðu þorrablót og jólaball. Þegar
þyskar eftirlits eða hervélar flugu inn
Reyðarfjörð stormuðu allir í loftvarna
byrgi sem voru víða á Reyðarfirði.

Á

Landsmóti hestamanna í sumar voru kynnt hús sem vöktu talsverða
athygli. Það er fyrirtækið Brúarsmiðir á Egilsstöðum sem selur þessi
hús en þau koma frá Kína en eru sett saman hérlendis að óskum hvers
og eins kaupanda.
Guðmar Ragnar Stefánsson framkvæmdastjóri segir að notkunarmöguleikar
séu mýmargir, hugmyndaflugið geti þar ráðið ferðinni. ,,Þetta geta verið garðhús,
grillskáli, skíðahús, þjónustuhús á tjaldsvæði, undir heita potta, skothús og margt
fleira. Okkur er líka annt um umhverfið, viðskiptavinir okkar skipta okkur máli.
Með þvi að virkja orkusparnað og nota endurnýjanlega orku, þá náum við að
sameina þetta tvennt og getum dregið úr hitunarkostnaði á meðan við lækkum
kolvetnismengun,“ segir Guðmar Ragnar Stefánsson.

LÖGGJAFINN SETJI REGLUVERK
UM EIGNARHALD Á BÚJÖRÐUM

U

mræða um sölu bújarða og
nýtingu á landi hefur farið
um víðan völl eins og gengur
með mál sem á fólki brenna. Lesa
má í einum fjölmiðli að ég sitji á jörð
sem aðrir eiga. Það er ekki rétt. Við
hjónin eigum sjálfstæðan eignarhlut í
jörðinni Hauksstöðum í Vopnafirði á
móti systkinum eiginmans míns. Hér
voru um tíma rekin tvo sjálfstæð bú,
annars vegar okkar og hins vegar rak
mágur minn hér bú á sínum eignar
hluta. Fyrir nokkrum árum á
kvað
mágur minn, sem lést á síðasta ári, að
selja tæpan helming af sínum hluta.
Þann hlut á félag að nafni Grænaþing.
Það kemur okkar sjálf
stæða eigna
hluta ekkert við. Við höfum ekkert
land selt, stundum búskap og búum á
jörðinni.
Hér er því um að ræða jörð sem
nokkrir eigendur eru að eins og svo
víða er.
Þetta hefði ég nú getað upp
lýst
viðkomandi fjölmiðil um, hefði við
komandi haft samband. Þetta liggur
allt ljóst fyrir og hefur alltaf gert.
En þetta leiðir hugann að mikil
vægi þess að löggjafinn setji regluverk
um eignarhald á bújörðum. Víða er
staðan sú að fjölda
margir eig
endur
eru að jörðum sem verður til þess
erfitt er að ná samstöðu um nýtingu.
Þetta hefur reyndar ekki verið vanda
mál hér á bæ en víða hefur þetta reynst
mönnum erfitt.
Stóra myndin er líka sú að við
verðum að ná sam
stöðu um það
hvernig við ætlum að nýta Ís
land.
Hvar ætlum við að stunda hefð
bundinn bú
skap? Hvar leggjum við
áherslu á skógrækt? Hvaða svæði lúta
sérstakri náttúrvernd og hvaða land

hentar til kolefnisbindingar? Hvernig
og hvar hentar ferða
þjónusta með
fram annarri nýtingu?
Ein tegund nýtingar útilokar ekki
aðra en við verðum að móta stefnu í
þessum málum.
Hvernig við nýtum landið skiptir
máli og við megum ekki missa tæki
færin til skyn
samrar, sjálfb
ærrar
nýtingar úr höndunum.
Bændur búa yfir dýr
mætri
þekkingu á landinu og hafa svo
sannarlega verið gæslumenn þess.
Þeir eru og hafa verið mikilvægur
hlekkur og raunar hryggjar
stykkið
í mörgum byggðum landsins. Nú
tíminn býður ekki upp á það að búið
sé með hefðbundinn búskap á öllum
jörðum en ég tel skynsamlegt að nýta
þekkingu bænda á landinu til að nýta
það áfram með fjölbreyttum hætti.
Þórunn Egilsdóttir
þingmaður Framsóknarflokksins í
Norðausturkjördæmi
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GLÆPAGENGI Á FERÐINNI
Á AUSTURLANDI
Í

sumar hafa glæpagengi farið víða á Austurlandi
og látið greipar sópa um ólæstar íbúðir. Hingað
til hafa Austfirðingar ekki þurft að læsa íbúðum
sínum vegna yfirgangs ótíndra þjófa. Slík ,,starfsemi“
þekkist erlendis og stundum láta þjófar greipa á
sumrin hérlendis þegar íbúar eru fjarstaddir, t.d.
vegna sumarleyfa. Meðan þessi glæpalýður finnst
ekki er eina vörnin að læsa íbúðunum, og vissulega
einnig að læsa bifreiðum. Fleiri sviuð mál hafa komið
upp í öðrum landshlutum en ekki er hægt að fullyrða
að þau tengist með einhverjum hætti.
Þegar þjófar athafna sig í ólæstum húsum teljast
slík brot húsbrot en ekki innbrot. Þegar þeir sem
stunda slíka ,,ið‘ju“ banka upp á í husum sem þeir
telja vera tóm bera þeir sig oft aumlega, falast t.d.
eftir eða eru með kort og spyrna hvar þetta eða hitt
fyrirtækið er eða spyrnjast fyrir um náttúrufyrirværi
í nágrenninu, eða jafnvel tjaldstæði.

Eins og perla í lokaðri skel

Á

staðnum þar sem fossarnir
syngja
og
furðufuglar
fæðast eru bæjarbúar einkar
vinalegir. Seyðisfjarðarbær liggur
innst í hinum fallega Seyðisfirði og
þaðan eru skemmtilegar gönguleiðir
til nærliggjandi fjarða. Á Seyðisfirði
geturðu átt á hættu að elska, skemmta
þér látlaust, finna þig, verða fyrir
hughrifum, dansa eða liggja látlaust og
sleikja sólina.

Bílvelta við Neðri Stafi

Bílvelta varð fyrir skömmu á Seyðisfjarðarvegi
skammt neðan við Neðri-Stafi á Fjarðarheiði.
Ökumaður bifreiðarinnar var á bak og burt þegar
lögregla kom á vettvang. Aðili sem lögregla telur að
hafi ekið bifreiðinni var svo handtekinn, ölvaður,
talsvert frá vettvangi þar sem hann fannst á göngu
langt úti í móa. Lögregla notaði dróna við að hafa
uppi á grunuðum ökumanni og nálgast aðilann.

Komdu í heimsókn á Seyðisfjörð, þar
sem listin og menningin blómstrar

og boðið er upp á dags ferðir með
eða án leiðsagnar. Njóttu matargerðar
úr héraði og upplifðu það sem okkar
einstaki fjörður hefur upp á að bjóða.
Seyðisfirði er lýst sem sérstakur,
skemmtilegur, skrýtinn, listrænn,
fallegur,
opinn,
þenkjandi,
alltumlykjandi, furðulegur, svakalegur,
friðsæll,
dásamlegur,
fyndinn,
vinalegur, dularfullur, skapandi.
Þetta er ekki lítið! Svona lýsing hlýtur
að vekja fólk til að heimsækja staðinn,
jafnvel þótt þurfa að ferðast um háa og
bratta heiði, Fjarðarheiði.

Bílskúrsog iðnaðarhurðir
Bílskúrs- og iðnaðaðarhurðir

• Stuttur afhendingartími
• Hágæða íslensk
framleiðsla
• Val um fjölda lita í
RAL-litakerfinu
• Vindstyrktar hurðir

Smíðað eftir máli
Iðnaðarhurðir
Iðnaðarhurðir með gönguhurð
Bílskúrshurðir
Hurðir í trékarma
Tvískiptar hurðir

Fyrstaflokks
flokksþjónusta
þjónusta og
Fyrsta
ográðgjöf
ráðgjöf

HURÐIR

Tunguháls 10, 110 Reykjavík, sími 567 3440, vagnar@vagnar.is, vagnar.is
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BorðtennisBorð
FERÐAFÉLAG FLJÓTSDALS
HÉRAÐS Á SEX SKÁLA

V

ið erum að hefja hefðbundnar
haustferðir, sem m.a. felast í
því að loka okkar skálum og
gaanga frá þeim fyrir veturinn. Félagið
er með sex skála, en ef einhver vill
komast í einhvern skálann að vetrar
lagi fær viðkomandi lykil hjá okkur
og lofar að ganga frá honum eins og
komð er að honum. Það er svo
lítil
aðsókn í skaálana á hélendinu þegar
vetur er genginn í grð, t.d. í skálann í
Kverkfjöllum. Þetta eru fyrst og fremst
jeppamenn og vélsleðamenn,“ segir

Borðtennis

PLAYBACK borðtennisborð frá BUTTERFLY
m/neti, blá eða græn 19mm borðplata

Verð: 59.478 kr m/vsk -

er fyrir alla!

pingpong.is- -Síðumúli
Síðumúla
aftanverðu)S: 568 -3920
Pingpong.is
35 35
(að (að
neðanverðu)
, Reykjavík
S: 568 3920 & 897 1715

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.

hefur röraverksmiðjan Set skapað
sér sérstöðu á heimsvísu með

Egyptar, Grikkir og Rómverjar áttu
mikla verkmenningu á þessu sviði,
en vatnsbrýr Rómverja eru enn
í dag taldar meðal helstu verk-

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

fræðiafreka mannkyns.

Veljum íslenskt og sköpum
með því verðmæti og störf.

www.set.is

Set ehf • Röraverksmiðja

- Er sæmileg aðsókn í skálana að
vetrarlagi? ,,Það er engin ör
tröð en
það koma hópar og vilja fá afnot af
skála hjá okkur. Þessi hópar koma víða
að,“ segir Þórhallur.

Menningarhátíð fyrir börn
og ungmenni á Austurlandi

H
Set ehf
röraverksmiðja

Þórhallur Þorsteinsson, framkvæmda
stjóri Ferðafélags Fljótsdalshéraðs.
Skálar félagsins eru Sigurðarskáli
í Kverkfjöllum, Geldingarfell, Egilssel
við Kollumúlavatn, Breiðuvíkurskáli,
Húsavíkurskái og skáli á Klyppstað í
Loðmundarfirði.

aldin verður barna- og ung
menna menningarhátíð í
fyrsta skipti á Austurlandi og
er hún sett laugardaginn 8. september
nk. á þremur stöðum á Austurlandi,
þ.e. í Skaftfelli á Seyðisfirði með tón
listaratriði meðungum Seyðfirðingum,
í Tónlistamiðstöð Austurlands þar sem
boðið verður upp á skrúð
göngu frá
sundlaug, skóla og leikskóla ap Tón
listarmiðstöð á Eskifirði og í Valaskjálf
á Egils
stöðum en þar verður dans
partý fyrir alla fjöl
skylduna. Há
tíðin
stendur allan septembermánuð og auk
opinberrar dagskrár er fjöldinn allur
af smiðjum í skólum þar sem Listahá
skólinn, List fyrir alla og fjöldi lista
manna vinna með börnum en septem
ber er tileinkaður menningu barna og
ungmenna á Austurlandi og viðburðir
allan mánuðinn fyrir börn, ungmenni
og for
eldra. Há
tíðin hefur fengið
nafnið BRAS og eru inkunnarorð há
tíðarinnar að þora, vera, gera og er lögð
sérstök áhersla að leyfa börnum að vera
þátttakendur í smiðjum ásamt því að
njóta listviðburða.
Í
þeim
þjóðfélagsbreytingum
sem nú eiga sér stað með fjórðu iðn
byltingunni er mjög mikilvægt að börn
læri skapandi hugsun og kynnist listum
og menningu út frá sem víðustu sjónar
horni. BRAS á vonandi eftir að auka
mögu
leika barna til list
sköpunar og
uppgötvunar á eigin listrænum hæfi

leikum og til þess auka getu barna og
ungmenna til að takast á við breytingar
á vinnumarkaði.
Samband sveitarfélaga á Austur
landi ákvað að leggja fjármagn í barna
menningarhátíð í gegnum fjármagn frá
Sóknaráætlun Austurlands. Austur
brú hefur um
sjón með verk
efninu í
samstarfi við Skólaskrifstofu Austur
lands og menningarmiðstöðvarnar
á Austur
landi; Skaft
fell, Menningar
miðstöð Fljótsdalshéraðs/Sláturhúsið,
Menningarstofa Fjarðabyggðar og
Tónlistamiðstöð Austurlands. Sveitar
félögin Fjarðabyggð og Fljótsdalshérað
hafa unnið menningarstefnu þar sem
mikil áhersla er á eflingu menningar
fyrir börn og ungmenni. Þessi sveitar
félög verða með listasmiðjur fyrir skóla
og viðburði á hátíðinni og hafa lagt til
bæði vinnu og fjármagn í BRAS.
Mikil áhersla hefur verið á auka listir
og menningu fyrir börn síðustu ár. Í
kjölfar menningarstefnu ríkisins hefur
m.a. orðið til verkefnið List fyrir alla.
Barnamenningarhátíð er haldin árlega
í Reykjavík með miklum ágætum og
fleiri sveitarfélög hafa fylgt í kjölfarið.
BRAS er fyrsta barna
menningar
há
tíð sem haldin verður í heilum lands
hluta og vonast skipuleggjendur til að
þátttaka verði góð og hátíðin sé komin
til að vera og vaxi á næstu árum, bæði
með þátttöku fleiri stofnanna sem og
almennings.

Nýlegir bílar, yfirfarnir og með eins árs viðbótarábyrgð frá seljanda
1.940 þ.kr.

1.190 þ.kr.

VW POLO

2017 - Ek. 67 þ. km. - Sjálfskiptur

3.650 þ.kr.

Suzuki JIMNY 4x4

2014 - Ek. 57 þ. km. - Beinskiptur

2.250 þ.kr.

Kia Sportage EX 4x4

2017 - Ek. 88 þ. km. - Sjálfskiptur

3.690 þ.kr.

Subaru Forester

2012 - Ek. 86 þ. km. - Sjálfskiptur

990 þ.kr.

Subaru FORESTER

2017 - Ek. 81 þ. km. - Sjálfskiptur

Renault MEGANE Station
2013 - Ek. 168 þ. km. - Sjálfskiptur

2.490 þ.kr.

1.290 þ.kr.

Kia CEED Station

Suzuki GRAND VITARA

3.490 þ.kr.

890 þ.kr.

Kia SPORTAGE EX 4x4

Renault MEGANE Station

1.590 þ.kr.

4.290 þ.kr.

Renault Clio

Nissan XTRAIL 4x4

2017 - Ek. 67 þ. km. - Sjálfskiptur

2017 - Ek. 99 þ. km. - Sjálfskiptur

2017 - Ek. 71 þ. km. - Beinskiptur

2012 - Ek. 188 þ. km. - Beinskiptur

2012 - Ek. 192 þ. km. - Sjálfskiptur

2017 - Ek. 53 þ. km. - Sjálfskiptur

Lóð og hús
Húseining hefur fengið leyfi til að kynna lausar lóðir í hinum ýmsu
bæjarfélögum sem henta vela okkar húsum.
Þetta er nýr kostur á íslenskum markaði og hafa viðskiptavinir Húseiningu fagnað
þessari nýjung. Þær lóðir sem viðskiptavinum bíðst ma sjá í tenglum á vef okkar.
Viðskiptavinurinn getur valið þá lóð sem hentar honum ásamt því að velja þá
hústegund sem hentar.
Ákveðnar takmarkanir þarf að hafa í huga þegar slíkur heildarpakki er valin, þ.e.
lóð hús þegar kemur að því að velja hús á lóðina þar sem deiliskipulag tiltekur
hvaða hvaðir fylgja húsagerðinni, þegar kemur að stærð og hæð hússins.

Kíkið á vef okkar: www.huseining.is og sjáið lóðaframboðið!

Láttu drauminn um
nýtt heimili verða að
veruleika með vönduðu
og hagstæðu húsi frá
Húseiningu.
Húseining framleiðir smáhýsi, sumarhús og
einbýlishús í nýrri verksmiðju að Hraunholti
1. Vogum. Húseining bíður upp á gott úrval af
húsagerðum, þar sem allir eiga að geta fundið
heimili sem hentar. Kynnið ykkur framleiðsluvörur
okkar á vef fyrirtækisins: www.huseining.is

SMART - einbýli

KLASSIK - einbýli
Twin

SÓL - sumarhús

KÓSÝ - smáhýsi

Wall

Húseining ehf. Hraunholti 1, 190 Vogum. Símar 770-5144 og 787-5144.
www.huseining.is kjartan@huseining.is soffia@huseining.is
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Sýningin opnuð.

VÍSNAÞÁTTUR – MAGNÚS STEFÁNSSON

M
Rúllandi snjóbolti á Djúpavogi
-alþjóðleg myndlistarsýning
Alþjóðlega
myndlistarsýningin
„Rúllandi snjóbolti/11“ var opnuð 14.
júlí sl. og stóð til 19. ágúst í Bræðslunni
á Djúpavogi sem breytt hefur verið í
sýningar
sal. Alls tóku 28 lista
menn
frá Ís
landi, Evrópu, Ameríku og
Asíu þátt í sýningunni sem er skipu
lögð af Chinese European Art Center
(CEAC). Sýning á verkum eftir 28
listamenn frá Íslandi og hinum ýmsu
löndum. Sýningin er sam
starfs
verk
efni Kínversk- evrópsku menningar
mið
stöðvarinnar (CEAC) í Xia
men,
Kína og Djúpa
vogs
hrepps. Heiðurs
gestur opnunarhátíðar var Guðni Th.
Jóhannesson forseti Íslands.
Sýningin sem er ein stærsta samtíma
listasýning á Íslandi er samvinnuverk
efni Djúpavogshrepps og CEAC. Þessi
kínversk-evrópska menningarmiðstöð
er löngu orðin þekkt í kín
verska og
evrópska listaheiminum og hefur staðið
fyrir mörgum, stórum sýningum í Kína
og á Íslandi. Sýningin Rúllandi snjóbolti
hlaut Menningarverðaun SSA árið 2015
og tilnefningu til Eyrarrósarinnar árin
2016, 2017 og 2018.

CEAC er sjálfseignarstofnun og var
stofnuð árið 1999 af Ineke Guð
mundsson
með
fjárhagslegum
stuðningi
eigin
manns
hennar,
Sigurðar Guð
munds
sonar. Eitt af
markmiðum CEAC er að stuðla að
menningarlegum samskiptum milli
Kína og Vesturlanda.
Djúpavogshreppur er aðili að Citta
slow hreyfingunni sem eru samtök
lítilla sveitarfélaga í 30 löndum og
ríkjum víðsvegar um heiminn. Mark
mið Cittaslow er að auka lífsgæði og
ánægju fólks með því að veita hnatt
væðingu, einsleitni og hraðaáráttu
í borgum og bæjum nútímans við
nám og heiðra þess í stað sérstöðu
hvers sveitar
fé
lags fyrir sig. Citta
slow sveitarfélög leggja m.a. áherslu
á verndun náttúru og menningar
minja, fegrun umhverfis, umhverfis
gæði, eflingu staðbundinnar matar
menningar, gest
risni, kurteisi og
vin
sam
legt við
mót. Það er í þeim
anda sem Djúpa
vogs
hreppur tekur
þátt í sýningunni í sam
vinnu við
CEAC.

örg skáld og hagyrðinga
er að finna meðal þeirra
Íslendinga sem fluttu vestur
um haf á ofanverðri nítjándu öld og á
fyrstu árum þeirrar tuttugustu. Meðal
þekktustu Austfirðinga í þessum hóp
er Einar Páll Jónsson (1880–1959)
sem fæddur var og uppalinn á
Háreksstöðum í Jökuldalsheiði. Hann
flutti til Kanada árið 1913 og starfaði
lengst af sem ritstjóri vikublaðsins
Lögberg í Winnipeg. Þátturinn hefst á
vel gerðri stöku Einars sem hann birti
í bók sinni, Öræfaljóð, árið 1915.
Dæmdu ekki skýið er skyggði á sól,
í skugga síns lögmáls það birtuna fól.
Er feykir því aftur hinn frelsandi blær
þú fyrst getur metið hvað sólin er skær.
Hjónin
Sólrún
Eiríksdóttir
(1902–2000) og Sigfús Guttormsson
(1903–1951) bjuggu á Krossi í Fellum.
Þau voru bæði hagorð og systkinin
frá Krossi birtu kveðskap foreldra
sinna í snotru kveri árið 1986. Hér
fylgja sýnishorn af kveðskap þeirra
hjóna, fyrst Sólrúnar. Bæði ávarpa þau
Austurland í vísum sínum.
Austurland
Yndistöfrar Austurlands
aldrei gleymast neinum
en geymast alla ævi manns
innst í hugans leynum.
Austurland, mitt æviskjól,
eg þá hníg að foldu
hjá þér hinstu sjá vil só
og sofa í þinni moldu.
Eftirfarandi erindi eru eftir Sigfús
og gaf hann þeim heitið Hinsta
kveðjan

NÝ FORD TRANSIT 18 MANNA RÚTA
Með dráttarkrókur og olíu miðstöð
Verð 4,9 +vsk skráð á númer

NÝR FORD TRANSIT 4X4 VINNUBÍLL
7 manna 170 hestöfl, dráttarkrókur
4,9 + vask skráður

Á Austurlandi leit ég sól
ljóma fyrsta sinni.
Þar ég síðan byggði ból
og bjó í elli minni.
Festi ég ást við fagra byggð
fjarða og dala þinna.
Brást mér aldrei barnatryggð
bernskustöðva minna.
Austurland, mitt æskuból,
allra kærst á foldu,
hjá þér feigur fá vil skjól
og fúna í þinni moldu.
Oft er því fleygt að veðurfarið sé
eitt tíðasta umræðuefni Íslendinga.
Skáldin láta þetta yrkisefni ekki fram
hjá sér fara og hér verða rifjaðar upp
Veðurvísur Sigurjóns Jónssonar,
Snæhvammi í Breiðdal.
Sterkum rómi stormur kvað,
steypiregn á þaki gnýr.
Svipþung haustnótt sígur að,
sólarskíma burtu flýr.
Ekki er votra veðra slot,
vætur blota í hreysi
hafa otað öllu á flot
út í notaleysi.
Útí rökkrið rúðum hjá
rýkur mjallarfiður.
Skæðadrífa er skollin á,
skýin tætast niður.
Þarna átti ennþá til
óhýr kerling góa
meir en nóg í næsta byl.
Nú má hætta að snjóa.
Erla Guðjónsdóttir (1932–2003 ) á

Seyðisfirði var þekkt fyrir lausavísur
sínar. Hún tók þátt í nokkrum
hagyrðingamótum
á
ofanverðri
síðustu öld og hafði ánægju af að láta
þar hljóma tvíræðar stökur. Enga
tvíræðni er þó að finna í eftirfarandi
lausavísum sem hún birti í bókinni
Raddir að austan.
Árin líða hægt og hljótt,
hlátur yngir svanna,
eflir líf og eykur þrótt
eins og dæmin sanna.
Falla lauf á freðna jörð,
fýkur mjöll að stráum.
Kemur brátt og herjar hörð
hríð á vetri gráum.		
Hríslar fjúk um hljóða storð,
hragla í trjánum vindar.
Bjólfur við Strýtuna átti orð
og alhvítir Strandartindar.
Þættinum lýkur á lausavísu eftir
Árna Helgason frá Eskifirði sem
lengst af bjó í Stykkishólmi. Árni var
þekktur bindindisfrömuður og hann
er ekkert að skafa utan af skoðun sinni
á hófdrykkju víns.
Hófdrykkjan er heldur flá,
henni er valt að þjóna.
Hún er bara byrjun á
að breyta manni í róna.
Með bestu kveðjum,
Magnús

NÝ BÍLA/TÆKJA/VÖRUFLUTNINGAKERRA MEÐ INNBYGGÐUM
SLISKJUM, NIÐURFELLANLEGUM ÁLSKJÓLBORÐUM
Lengd á palli 4,06 mtr breidd 2 metrar burðargeta
2050 kg heildarþingd 2700 kg
Vönduð kerra.
verð 680.000 + vsk skráð á númer

NÝ
BODDÍKERRA
Með einni hurð, nefhjól, löpp aftan.

Boddí lengd 253cm, breidd 130 cm, hæð 148
Verð 490.000 +vsk

UPPLÝSINGAR GEFUR BÓAS EÐVALDSSON - B1.IS - SÍMI 7775007
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GLÆSILEGT ÚRVAL

AF SUMARHÚSUM á frábærum verðum
Sérhönnuð fyrir íslenskar aðstæður. Bjálkinn er 70 - 200 mm með tvöfaldri nót.
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Sjá nánar á heimasíðunni okkar volundarhus.is http://www.volundarhus.is/Husin-okkar/Sumarhus/
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Ragnheiður Jóna Ingimarsdóttir á Skálholtshátíð:

Fögnum saman 100 ára fullveldi!
ár fögnum við aldar
af
mæli sjálf
stæðis og fullveldis Íslands en Ís
land varð frjálst og fullvalda ríki
með gildistöku sambandslaganna 1.
desember 1918. Segja má að þetta hafi
verið einn merkasti áfanginn í sjálf
stæðisbaráttunni, sem þá hafði staðið í
nær eina öld.
Hjá forystumönnum Íslendinga í
sjálfstæðisbaráttunni lék enginn vafi á
því að Íslendingar væru sérstök þjóð,
með eigið tungumál og sögu og í raun
voru margir Danir sama sinnis enda
báru þeir mikla virðingu fyrir íslenskri
tungu og menningararfi (GH – Lífs
blómið). Bók
menntir mið
alda urðu
aflvaki í sjálfstæðisbaráttunni, skáld
og stjórnmálamenn vísuðu í fornan arf
Íslendinga. Það gerði t.d. Jónas Hall
gríms
son í kvæðinu Ís
land sem var
birt í fyrsta árgangi Fjölnis árið 1835.
„Ísland! farsældafrón og hagsæla hrím
hvíta móðir! Hvar er þín forn
aldar
frægð, frelsið og mann
dáðin best?“
(GN- Lífsblómið)
Í lok fyrri heimstyrjaldarinnar var
Ísland eitt af fátækustu löndum Evrópu
en í sjálfstæðisbaráttunni sameinaðist
viðleitni til almennra framfara og þráin
eftir sjálfstæði. Trúin á framtíðina óx
með vélvæðingu sjávarútvegs, um
bótum í samgöngum, innlendri verslun
og fjöl
breyttara mennta
kerfi. Sjálf
stæðisbaráttan var því einnig barátta
fyrir nýjum atvinnuháttum, efnahags
legu sjálf
stæði og al
mennum mann
réttindum í landinu sjálfu og þannig
var fullveldið eign þjóðarinnar allrar.
(GH – Lífsblómið). - svo vitnað sé í
inngang að sýningunni Lífsblómið
Fullveldisárið sjálft 1918 var sannar
lega sögu
legt ár með heims
styrj
öld,
frosthörkum, eldgosi og bráðsmitandi
plágu sem geisaði um heiminn. Full
veldisdeginum 1. desember var fagnað
í þýðu veðri á látlausan hátt í skugga
aðstæðna.

Í

Síðan er liðin heil öld framfara og í
ár fögnum við saman 100 ára fullveldi
Íslands með fjölda viðburða um land
allt.
Fullveldið Ísland nú fyllir heila öld
því fagnar þjóðin, landið allt mun skarta.
Menning, skólar, mannlíf, dag og kvöld
metnaður er leggur framtíð bjarta.
Þessi litla vísa fangar nokkuð vel
þann anda sem afmælisnefnd lagði upp
með við undirbúning afmælisársins.
Þar sem lögð var áhersla á frumkvæði
landsmanna, almenna þátttöku, ný
sköpun og að ná til barna og ungs fólks.
Í október 2016 var samþykkt á Al
þingi þingsályktun um hvernig skyldi
fagna aldarafmæli fullveldis og í henni
kemur fram hlutverk afmælisnefndar
og af
mörkun verk
efna hennar. En
ó
hætt er að segja að inn
tak þings
á
lyktunarinnar byggi á sömu forsendum
og sjáfstæðisbaráttan gerði, menningu
og tungu.
Í þingsályktuninni er afmælisnefnd
m.a. falið að stuðla að heildarútgáfu
Íslendingasagnanna. Þann 17. júní sl.
var útgáfu þeirra formlega fagnað. Af
mælis
nefnd gerði samning við Saga
forlag um útgáfuna sem þykir einstak
lega vönduð og glæsileg. Textar sagna
og þátta hafa verið endurskoðaðir með
hliðsjón af rannsóknum undanfarinna
áratuga og mikil vinna hefur verið lögð
í skýringar á tæplega 600 vísum sem
fylgja sögum og þáttum. Þá fylgir út
gáfunni margvíslegt skýringarefni og
formálar sem ætlað er að greiða götu
lesenda um þessa heillandi sagnaver
öld.
Afmælisnefnd var einnig falið að
taka saman rit um aðdraganda sam
bandslaganna, efni laganna og fram
kvæmd þeirra, svo og rit um inntak
full
veldis
réttar. Þessar tvær bækur
munu koma út 1. nóvember nk.
Eitt stærsta ein
staka verk
efni af

mælisnefndar, samkvæmt áðurnefndri
þingsáætlun var að stofna til sýningar
í samvinnu við Árnastofnun á helstu
handritum stofnuninnar til að minna
á grund
völl ís
lenskrar menningar
og forsendur sjálfstæðis og fullveldis
þjóðarinnar. Sýningin Lífs
blómið –
fullveldi Íslands í 100 ár opnaði 18.
júlí sl. í Listasafni Íslands. Hún er sam
starfsverkefni Árnastofnunar, Þjóð
skjalasafns Íslands og Listasafn Íslands.
Lífsblómið fjallar um fullveldi Íslands,
forsendur þess og meginþætti í sjálf
stæðisbaráttu og sjálfsmynd Íslendinga
frá árinu 1918 og til dagsins í dag. Á
sýningunni eru sýnd í fyrsta skipti á Ís
landi tvö af helstu miðaldahandritum
Íslendinga, sem fengin eru að láni frá
Danmörku. Reykjabók Njálu er hand
rit frá upphafi 14. aldar sem geymir afar
heillegan texta Brennu-Njáls sögu og
er sérstaklega merkileg fyrir þær sakir
að fleiri vísur koma fyrir í sögunni en
í öðrum handritum. Ormsbók SnorraEddu er frá miðri 14. öld og geymir
Snorra-Eddu auk fjögurra mál
fræði
ritgerða, þar ber helst að nefna fyrstu
málfræðiritgerðina, sem er frá 12. öld
og er einungis varð
veitt í Orms
bók.
Einnig er vert að nefna Rígsþulu, eitt af
eddukvæðum, sem aðeins er varðveitt
í Ormsbók. Auk þess eru á sýningunni
handrit úr safnaeign Árnastofnunar
og merki
leg skjöl frá Þjóð
skjala
safni
Ís
lands s.s. mann
talið frá 1703 sem
er líklega elsta manntal í heimi, sem
enn er varðveitt, þar sem getið er allra
þegna heillar þjóðar með nafni, aldri
og stöðu. Myndlistin ljær síðan um
ræðunni um ýmis á
taka
mál á full
veldistímanum rödd og ýmsar sögu
legar heimildir veita okkur aðgang að
hugsun og lífi þeirra sem horfin eru á
braut. Sýningin hefur fengið góðar við
tökur og hvet ég alla til að heimsækja
Listasafnið og njóta sýningarinnar sem
stendur til 16. desember nk.

Auk þeirra verkefna sem tilgreind
eru í þingsályktun heldur afmælisnefnd
utan um heildardagskrá afmælis
ársins. Strax í upphafi tók nefndin þá
ákvörðun að leita til landsmanna við
mótun dagskrár afmælisársins og stór
hluti fjármagns afmælisnefndar var
nýttur til að styðja við verkefni um land
allt. Lögð var áhersla á vönduð og fjöl
breytt verkefni sem hafa skírskotun til
tilefnisins hvort sem litið er til fortíðar,
nútíðar eða framtíðar. Hvatt var m.a. til
verkefna sem fela í sér nýsköpun, sam
starf, almenna þátttöku almennings
og lögð var áhersla að ná til barna og
ungs fólks. Óhætt er að segja að lands
menn hafi brugðist vel við og barst af
mælisnefnd fjöldi tillagna. Valdar voru
um 100 tillögur sem styrktar voru og
prýða dagskrána. Auk þess sem fjöldi
þátttökuviðburða er á dagskrá afmælis
ársins sem telur nú um 320 viðburði.
Við
burðirnir eru afar fjöl
breyttir og
tengjast flestum sviðum samfélagsins
og fara fram um land allt.
Óhætt er að segja að þessar jákvæðu
undirtekir fólksins í landinu sem og
þátttaka ýmissa stofnana , félagasam
taka og fyrirtækja í atvinnulífinu séu
forsenda þess að ná markmiði afmælis
nefndar um að við fögnum öll saman
100 ára fullveldi Íslands.
Afmælisárið hófst formlega 1.
janúar með frum
sýningu stutt
myndarinnar Full
veldi Ís
lands 19182018, en af
mælis
nefnd stóð að gerð
myndarinnar. Í myndinni er farið, í
stuttu máli, yfir sjálfstæðisbaráttu Ís
lendinga með áherslu á þann mikil
væga áfanga sem náðist þegar Ísland
varð fullvalda þjóð árið 1918. Myndin
er aðgengileg á vef afmælisnefndar á
þremur tungumálum.
Rétt er að geta þess að af
mælis
nefnd á gott samstarf við Vísindavefinn
sem hefur stofnað sérstakan flokk um
1918 og svarar í hverri viku spurningu
um hvaðeina sem tengist 1918. Nú eru
komin 33 fjölbreytt svör sem tengjast á
einhvern hátt fullveldisárinu.
Í til
efni af
mælisins opnaði Hag
stofa Íslands sérstakan vef um sögu
lega töl
fræði og mánaðar
lega birtist
ný samantekt á sögulegri tölfræði sem
tengist 1918. Þegar líður á haustið mun
fræðsla um fullveldisafmælið ná inn á
flest heimili landsins með samstarfi af
mælisnefndar og Mjólkursamsölunnar
þar sem jóla-mjólkurfernurnar verða
tileinkaðar fullveldisafmælinu með
fræðslu um fullveldisárið. Allt þetta er
hluti af fræðsluefni um fullveldið og
fullveldistímann sem er aðgengilegt á
vefsíðu afmælisársins.
Afmælisnefnd fór einnig í samstarf
við Landssamband bakarameistara og
landslið bakara hefur þróað fullveldis
köku sem byggð er á vinsælum upp
skriftum frá 1918. Full
veldis
börnin
fengu fyrst að smakka á kökunni sem
nú er komin í sölu í bakaríum landsins.
Ríkisútvarpið
og
sjónvarp,
Icelandair, Isavia, Hafnar
sam
lag Ís
lands, Íslandspóstur, Samtök atvinnu
lífsins, Nói Síríus, KSÍ og fleiri aðilar
eru í sam
starfi við af
mælis
nefndina
og gera fullveldisafmælinu hátt undir
höfði, hver á sinn hátt.
En víkjum aftur að þeim fjölbreyttu
verkefnum sem unnið er að víða um
land og valin voru á dagskrá afmælis
ársins. Fyrr á árinu var margverðlaunuð
ópera Daníels Bjarna
sonar, Bræður,
frumflutt á Íslandi. Í uppsetningunni
tók þátt okkar allra besta tónlistarfólk
og var þetta einstakur viðburður sem
hefur nú einnig verið útvarpað í Ríkis
útvarpinu. Á Hrafnseyri við Arnarfjörð
var fyrr í sumar frumflutt nýtt verk eftir
Hannes Smárason sem er ungt og upp
rennandi tónskáld, þótti verkið gott og
hæfa tilefninu vel. Þann 1. desember
nk. verður frumflutt á Akureyri nýtt
verk sem nefninst Full
veldiskantata
eftir Michael Clark og Sigurð Ingólfs
son. Edda II Jóns Leifs var frumflutt og
tekin upp í byrjun ársins og eigum við
eftir að njóta þessara verka um ókomin
ár.

Í mynd
listinni hafa fjöl
margar
sýningar verið til
eiknaðar af
mælis
árinu og ný verk orðið til. Listasafn
Reykjavíkur, Listasafnið á Akureyri,
Svavarssafn á Höfn og Listasafn Ár
nesinga taka öll þátt í full
veldis
af
mælinu með sér
stökum sýningum.
Auk fjölda einstaklinga, byggðasafna,
menningarstofnanna, félaga s.s. kven
félög, menningarfélög, nemendafé
lög, átthagafélög, fjöldi kóra og meira
að segja gangnamannafélag og svona
mætti lengi telja.
Ekki má gleyma Þjóð
minja
safni
Íslands sem er með stóra sýningu til
einkaða afmælisárinu og fleiri áhuga
verð verkefni.
R1918 á Listahátíð er einn stæsti
þátttökuviðburðurinn á dagskrá af
mælisársins sem hófst með örstuttum
daglegum útvarpsþáttum á Rás1 sem
stóðu frá frá 1. janúar til 9. júní þar
sem lesið var úr bréfum og dagbókum
fólks frá 1918. Verkefnið náði hámarki
sunnudaginn 10. júní með risastórum
borgar
gjörningi þar sem yfir 150
sjálfb oðaliðar uppábúnir í klæðnaði
frá 1918 gengu um miðborg Reykja
víkur sem persónur frá þeim tíma. Var
ógleymanlegt að vera hluti af þessum
viðburði. Rétt er að vekja athygli á því
að útvarpsþættirnir eru aðgengilegir á
vefsíðu Listahátíðar.
Við
burðir sem tengjast at
burðum
fullveldisársins s.s. Kötlugosi, spönsku
veikinni og frostavetrinum má finna á
dagskránni. Verkefni fyrir börn, unnin
af börnum og með börnum eru fjöl
mörg á dag
skrá af
mælis
ársins. Fjöl
margir fyrir
lestrar og ráð
stefnur eru
um allt land og hluti þeirra er tekin
upp og er aðgengilegur á heimasíðu af
mælisársins. Einnig er fjöldi viðburða
sem tengjast sögu viðkomandi svæða.
Svona gæti ég lengi haldið áfram
en læt nú staðar numið. Þessi stutta
samantekt ætti að gefa ykkur innsýn í
það sem verið er að gera í tilefni full
veldisafmælisins um land allt.
Í mars sl. aug
lýsti af
mælis
nefnd
samkeppni um kórlag í tilefni fullveldis
afmælisins og rann frestur til að skila
inn tillögum út sl. föstudag. Skemmst
er frá því að segja að mikill áhugi var
á sam
keppninni og bárust af
mælis
nefnd um 60 tillögur. Tilkynnt verður
um niðurstöðu samkeppninnar í lok
ágúst. Kórlagið verður síðan frumflutt
á hátíðardagskrá Ríkisstjórnarinnar í
Hörpu þann 1. desember nk. sem send
verður út beint í Ríkissjónvarpinu. Það
er von afmælisnefndar að lagið sem
valið verður úr inn
sendum til
lögum
muni lifa með þjóðinni um ókomin ár.
Fögnum saman 100 ára fullveldi eru
einkunnarorð afmælisársins. Það er
von afmælisnefndar að sem flestir njóti
afmælisársins á einhvern hátt og eftir
sitji góðar minningar og aukin vitund
um þetta mikil
væga tíma
bil í sögu
þjóðarinnar. Sögu sem markast af sjálf
stæðisbaráttu og framförum. Við lítum
til baka og sjáum hvar við stóðum og
sjáum hvar við stöndum í dag, við
fögnum framförum og lítum til fram
tíðar. Við erum þjóð meðal þjóða og
kemur það glöggt fram í fjölmörgum
verkefnum á dagskrá afmælisársins
sem draga fram sérstöðu okkar sem
þjóðar, menningu okkar og sögu sem
er er um margt ólík öðrum þjóðum.
Máli mínu lýk ég á loka erindi úr
ljóðinu Ísland ættjörð mín frjáls eftir
Sigríði Einarsdóttur frá Munaðarnesi
en fyrr á árinu samdi Kristján Karl
Sveinsson 11 ára drengur úr Borgar
firði fallegt lag við þetta ljóð í verkefni
sem Tónlistarskóli og Safnahús Borgar
fjarðar stóðu að í tilefni afmælisársins.
Ísland, ættjörð mín frjáls!
Sérhver hnjúkur og háls
hljómar töfra þíns málskæra máls.
Þá var dagurinn þinn.
Rætist draumurinn þinn!
-En hvað dreymir þig, glókollur minn?
Ragnheiður Jóna Ingimarsdóttir
framkvæmdastjóri 100 ára
afmælisnefndar um fullveldi Íslands 2018

ir núna, en höfum bruggað nokkra
fleiri. Á ársafmælinu kom LLK, sem er
léttur ljúfur og kátur sumarbjór með
limebragði. Beljandi er léttur pale ale,
auðdrekkanlegur og skemmtilegur,

Spaði er IPA sem er mjög vinsæll
og fremst er að hafa gaman af þessu
og útlendingar elska hann og svo er
og skapa skemmtilega stemningu á
Skuggi, sem er porter bjór. Við erum
Breiðdalsvík.“
stöðugt að þróa uppskriftir en fyrst KYNNING
Boðið er upp á bjórkynningar þar

Opnunartími er kl. 11 til miðnættis alla daga og stundum lengur um
helgar.
Beljandi er á Facebook: Beljandi
Brugghús.

KAUPFJELAGIÐ:

Ef það fæst ekki í Kaupfjelaginu þá þarftu það ekki
Á

Breiðdalsvík reka Helga Rakel
Arnardóttir og Elís Pétur Elísson Kaupfjelagið, litla fallega
matvöruverslun, þá einu í bæjarfélaginu, og kaffihús með „fish and
chips“ og fleiri veitingum.
„Við keyptum reksturinn og verslunarhúsið fyrir ári síðan,“ segir Helga,
sem er ættuð frá Hvammstanga, en
Elís er frá Breiðdalsvík. Verslunin er
sett upp á gamaldags máta og má
þar finna mikið af munum úr sögu
kaupfélagsreksturs á Breiðdalsvík.
Eins er að finna söguágrip af uppbyggingu staðarins, gamlar myndir
og skjöl sem gaman er að grúska í
með kaffinu.
Hjá Kaupfjelaginu er gott úrval af
mat- og gjafavöru og á grillinu er
boðið upp á hamborgara, paninibrauð, pulled pork, bökur og „local
fish and chips,“ en fiskurinn kemur frá
útgerð sem Helga og Elís reka einnig
á staðnum. Pitsuofninn er alltaf í
gangi á föstudögum og laugardögum
og ýmsum fleiri tyllidögum.
Kaupfjelagið þjónar mikilvægum
tilgangi sem verslun og kaffihús, bæði
fyrir heimamenn en ekki síður fyrir
gesti sem sækja Breiðdalsvík heim,
en í bænum búa um 140 manns.
Á sumrin er staðurinn vel sóttur af
ferðamönnum, bæði innlendum og
erlendum. „Iðnaðarmenn og sjómenn

koma mikið til okkar í hádeginu í mat
og í pitsu um helgar. Það eru mjög
margir heimamenn sem koma hér á
hverjum degi, sumir oft á dag, og fá
sér kaffi og sitja lengi og spjalla. Maður hittir alltaf alla í Kaupfjelaginu,“

segir Helga. „Svo gildir það sama hér
og annars staðar: „Ef það fæst ekki í
Kaupfjelaginu, þá þarftu það ekki.“
Kaupfjelagið er að Sólvöllum 25,
Breiðdalsvík. Síminn er 475-6670 og
netfangið er kaupfjelagid@gmail.com

Afgreiðslutími sumars er 10–20
alla daga nema sunnudaga en þá er
opið til 17. Afgreiðslutími vetrar er kl.
11–17 alla daga.
Kaupfjelagið er á Facebook: Kaupfjelagid Verzlun – Kaffihús.

Tæki til vetrarþjónustu

11. tölublað
7. árgangur

Auglýsingar: Sími 578 1190 og auglysingar@fotspor.is Ritstjórn: Sími 840-9555 og geirgudsteinsson@simnet.is

Versti
vegaspotti á
Íslandi
Erfitt er að ímynda sér að til verri
vegaspotti á Íslandi en sá sem
liggur fyrir botni Berufjarðar
og telst til þjóðvegar-1. Verið er
að þvera fjörðinn með vegi og
brú en alveg er það látið eiga sig
að halda vegaspottanum sem
er innan þverunarinnar við.
Jafnvel vegir á sunnanverðum
Vestfjörðum sem taldir eru með
þeim verstu á Íslandi eru betri,
a.m.k. eru þeir með einhverjum
ofaníburði.
Það verður því mikil hátíð þegar
nýi vegakaflinn verður tekinn
í notkun enda er innsti hluti
núverandi vegar um Berufjörð
allt of oft ófær í vetrarveðrum.

TRAUST
Know-how

Traustar lausnir í 40 ár
Minna vinnuaﬂ

Robocut®

Finnur pinbein og orma og
fjarlægir með vatnsskurði
★Litrófs greinir
★Án geislunar
★3D mynd - sker niður ﬂök
★Finnur pinbein
★Finnur hringorma
★Fjarlægir með vélmenni
★Engin geislun
★Meiri hagnaður

Söludeild 516 3000

traust@traust.is www.traust.is

VILTU AUGLÝSA Í BLAÐINU AUSTURLAND?
Auglýsingasíminn er 578 1190

