
Komdu sæl og takk fyrir áminninguna. Ég kannast ekki við að hafa fengið svona áður.
En hvað um það, ég fagna þessari þingsályktunartillögu, um úttekt á starfsemi fjölmiðla utan 
höfuðborgarsvæðisins og leiðir til að tryggja stöðu þeirra.
Siglfirðingur.is er að verða 7 ára gamall. Ég er eigandi þess fréttamiðils og er í Blaðamannafélagi Íslands. 
Siglfirðingur.is fór af stað 3. júlí árið 2010 eftir um mánaðar undirbúningstíma. Horft er mestan partinn á það 
jákvæða í samfélaginu og reynt, einkum í lengri greinum og viðtölum, að hafa mannlega þáttinn í fyrirrúmi, 
söguna, arfleifðina og það að fræða.
Fyrsta árið heimsóttu einstaklingar frá 69 þjóðlöndum sex heimsálfa -  Evrópu, Afríku, Norður-Ameríku, Suður- 
Ameríku, Asíu og Eyjaálfu -  vefsvæðið.
Árið 2014 var sú tala komin í 100; notendur (IP-tölur) voru þá orðnir 152.777 talsins. Þá hætti ég að nota 
þjónustu Modernusar og veit því ekki framhaldið.
Flestir notenda voru 3. júlí 2014 í löndum Evrópu (143.440), næstflestir í Norður-Ameríku (8.421), í þriðja sæti 
er Asía (465), í því fjórða Suður-Ameríka (232), í því fimmta Eyjaálfa (116) og í því sjötta Afríka (67). Ekki var 
unnt að staðsetja 36. Af þessum notendum öllum bjuggu 132.530 hér á landi, næstflestir í Bandaríkjunum eða 
7.606 og þriðji stærsti hópurinn í Noregi eða 2.764. Vikulegir notendur voru flestir 23.734.
Ég ákvað í upphafi að vera ekki háður neinum í gegnum auglýsingar, en gaf svo örlítið eftir til að hafa upp í 
kostnað og bauð upp á styrktarlínur, sem varla sjást, því mér fannst mikilvægt að þær skemmtu ekki útlit vefsins 
eða trufluðu á annan hátt. Á forsíðu miðilsins eru þeir skráðir 8, en eru í raun bara 5. Árlegur styrkur frá þeim 
hveijum og einum er á bilinu 50.000-60.000 þúsund krónur.
Mér hefði fundist eðlilegt að eigendur lítilla miðla eins og þessa gætu sótt í einhvern styrktarsjóð, til að auðvelda 
rekstur. Sem myndi gera það að verkum, að maður yrði frjálsari á allan hátt, þyrfti ekki að vera að hengja sig á 
aðila úti í bæ. Ég reyndar birti allar aðsendar tilfallandi auglýsingar frítt og hef fengið skömm í hattinn frá eina 
prentmiðli bæjarins fyrir vikið. Þetta er því ágætur þjónustumiðill fyrir nærsamfélagið hér, vil ég meina.
Hann gagnast líka Siglfirðingum annars staðar í landinu, ekki síst í Reykjavík. Og í útlöndum.
Annað hef ég svo sem ekki að segja, nema það, að mér fyndist að það yfirvald sem um málið vélar ætti að koma 
því svo fyrir að kommentakerfum fjölmiðlanna verði lokað. Þau bara skemma þjóðarsálina, enda lítið um 
uppbyggilega gagnrýni þar, heldur nær eingöngu niðurrif. Facebook gæti auðveldlega tekið við bullinu. 
Virðingarfyllst.
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