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- Nýjar og endurbættar blýgrindur (3DX)
- Góðir fyrir jeppa með miklum auka rafbúnaði
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Þá er veturinn kominn til landsins 
þótt hann sé misuppáþrengjandi eftir 
landshlutum. Í sumum hlutum Aust-

firðingafjórðungs hafa hvítar hærur hans 
látið sjá sig (svo notuð séu orð skáldanna) 

á meðan segja má að sumar, eða að minnsta 
kosti haust, ríki enn í öðrum hlutum fjórð-
ungsins. En samkvæmt gamla íslenska daga-
talinu er veturinn kominn. Flestir krakkar 
gleðjast þegar snjórinn lætur sjá sig á meðan 

fullorðna fólkið tekur komu hans með meira 
jafnaðargeði. Það er helst að þeir sem þurfa 
yfir fjallvegi að fara (og þeir eru allnokkrir 
hér fyrir austan) séu þeirrar skoðunar að 
snjórinn hefði alveg mátt láta bíða eftir sér. 

Veturinn kominn
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Vetrarhlaupasyrpa 
Hlaupahéra hafin 
Fyrsta hlaupið í vetrarhlaupa-

syrpu Hlaupahéranna fór fram 
laugardaginn 25. október síð-

astliðinn, fyrsta vetrardag. Þátttak-
endur að þessu sinni voru 17 auk þess 
sem einn bættist við á leiðinni. Vetr-
arhlaupasyrpan samanstendur af sex 
10 km hlaupum sem fara fram síðasta 
laugardag í mánuði frá október og 

fram í mars. Þátttaka í hverju hlaupi 
gefur 1-5 stig og verða stigahæstu 
einstaklingarnir verðlaunaðir í lok 
tímabilsins. 

Upphafsstaður hlaupanna er við 
íþróttahúsið á Egilsstöðum, kl. 11: 
00 nema á gamlársdag en þá hefst 
hlaupið kl. 10.00. Skráning fer fram á 
staðnum hálftíma fyrir hlaup og þátt-

tökugjaldið er 1.000 krónur. Innifalið 
í þátttökugjaldinu er létt hressing og 
aðgangur að sundlauginni eftir hlaup. 

Vegleg útdráttarverðlaun eru 
dregin út að hlaupi loknu og að 
þessu sinni voru það Héraðs- og 
Austurlandsskógar sem gáfu vinn-
inga. Allir sem taka þátt í hlaupinu 
fara í pottinn. 

Hlaupahérar hvetja alla, unga sem 
aldna, byrjendur sem lengra komna, 
heimamenn og gesti til að mæta og 
spretta úr spori. 

Unnið upp úr frétt af  
www. fljotsdalsherad.is

Gamall draumur að rætast
Um þessar mundir er gamall 

draumur að rætast hjá Leik-
félagi Fljótsdalshéraðs en þar 

á bæ eru menn að setja „Þið munið 
hann Jörund“ eftir Jónas Árnason á 
svið. Frumsýning verður um miðjan 
nóvember í Valaskjálf og eru æfingar 
komnar á fullt. 

Jónas Árnason samdi leikritið Þið 
munið hann Jörund og íslenska söng-
texta við bresk þjóðlög árið 1970. 
Tríóið Þrjú á palli sá um tónlistar-
flutning og það er skemmst frá því 
að segja að leikverk Jónasar sló strax 
í gegn. Hvert mannsbarn þekkir lögin 
úr leikritinu enda dustuðu Paparnir 

rykið af lögunum fyrir nokkrum árum. 
Leikritið fjallar um hinn danska Jörund 
hundadagakonung sem kom hingað til 
lands á ensku skipi árið 1809 og ríkti „á 
landinu bláa“ frá 25. júní til 22. ágúst 
en samkvæmt almanakinu eru hunda-
dagar frá 13. júlí til 29. ágúst og fékk 
hann því viðurnefnið hundadagakon-
ungur. Íslendingum líkaði valdaránið 
yfirleitt vel enda var þeim lofað gulli 
og grænum skógum. 

Þið munið hann Jörund er eitt vin-
sælasta íslenska leikritið og um tíma 
var varla til það leikfélag á landinu sem 
ekki hafði sett það upp. Nú er röðin 
loksins komin að Leikfélagi Fljótsdals-
héraðs. 

Í gegnum árin hefur nokkrum 
sinnum komið til tals hjá leikfélaginu 
að setja Þið munið hann Jörund upp en 
alltaf hefur það strandað á einhverju. 
Sýningin er stór og viðamikil þar sem 

valinn mann þarf í hvert rými, auk þess 
sem tónlistin spilar stórt hlutverk. 

Halldóra Malin Pétursdóttir, leik-
kona og leikstjóri, leikstýrir verkinu 
og sagðist hún ekki hafa hikað og sagt 
já um leið og Einar Rafn spurði hvort 
hún væri ekki til í að leikstýra einhverju 
litlu verki hjá leikfélaginu nú í haust. 
Verkið Þið munið hann Jörund er að 

vísu ekkert lítið verk, því stundum eru 
á bilinu 20 – 30 manns á sviðinu í einu. 
Halldóra sér þó ekki eftir því að hafa 
tekið verkið að sér og finnst hún vera 
komin heim því hún hóf leiklistarferil 
sinn hjá Leikfélagi Fljótsdalshéraðs. 

Halldóra Malin er menntuð leikkona 
og vanur leikstjóri. Hún var sjálfstætt 
starfandi listamaður um árabil og skap-
aði sér verkefni, m.a. Frú Normu, auk 
þess sem hún vann með sjálfstæðum 
leikhópum bæði hérlendis og erlendis. 

Þið munið hann Jörund er mikið 
verk og tók fyrsti leiklestur um fimm 
klukkustundir. Það var því nauðsynlegt 
að stytta leikritið aðeins svo leikhús-
gestir gætu notið þess á einni kvöld-
stund. Þrátt fyrir styttingu er sýningin 
bæði stór og viðamikil og kemur fjöldi 
leikara og tónlistarfólks að verkinu. 
Leikurinn berst um allt Ísland og út 
fyrir landsteinana og mega áhorf-
endur eiga von á einstaklega fyndnu 
og skemmtilegu ævintýri þar sem allt 
getur gerst.

Vertu viðbúinn 
vetrinum

Mest seldu snjókeðjur á Íslandi
Léttar • Sterkar • Traustar

Ísnet Húsavík • s. 5 200 555
Ísnet Akureyri • s. 5 200 550
Ísnet Sauðárkrókur • s. 5 200 560
Kristbjörg Ólafsfjörður • s. 5 200 565

Óseyrarbraut 28 • 220 Hafnarfjörður • Sími 5200 500 • isfell@isfell.is

www.isfell.is
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UMHVERFISVOTTUÐ PRENTUN

Um liðna helgi gekk veturinn í garð samkvæmt gamla íslenska 
dagatalinu. Margt fylgir vetrinum hér á Íslandi og má þar nefna 
vetrarfrí í skólum, rjúpnaveiði, ófærð og það sem af er vetri hefur 

blá móða verið að angra Hornfirðinga og nærsveitunga. Nú í október hafa 
verið vetrarfrí í mörgum íslenskum skólum. Ég hef áður fjallað um vetrarfrí 
á þessum vettvangi. Hugmyndin er góð, ágætt að brjóta upp langa haustönn 
með smá fríi í miðju en útfærslan hér á Íslandi er slæm. Í stað þess að vetr-
arfríið sé í kringum ákveðna helgi á ári, alltaf sömu helgina, er skólum í 
sjálfsvald sett hvenær og hvort þeir eru með vetrarfrí. Þetta frelsi skólanna 
leiðir til þess að oft verður minna úr þessu kærkomna fríi en ella. Að vísu sá 
ég á vef Fjarðabyggðar að sundlaugin á Eskifirði væri opin lengur í tilefni af 
vetrarfríi grunnskóla í Fjarðabyggð. Vonandi er það vísir að því sem koma 
skal, að ýmislegt verði aukalega í boði einmitt vegna vetrarfríanna. Með 
fyrsta vetrardegi eigum við Íslendingar frábæran möguleika á að samræma 
vetrarfríin í skólum landsins og væri leikandi hægt að beina því til skóla-
yfirvalda að hafa vetrarfríin í kringum helgina sem 1. vetrardag ber upp á. 

Vetrinum fylgja einnig rjúpnaveiðar. Í ár hafa rjúpnaveiðimenn 12 daga til 
að ná í jólamatinn og vonandi verður veðrið til friðs. Það er súrt að komast 
ekki til veiða á þeim dögum sem leyfilegir eru vegna veðurs. 

Skólahald fylgir einnig vetri og í blaðinu að þessu sinni er viðtal við Sigrúnu 
Harðardóttir sem varði nýlega doktorsverkefni sitt en það fjallar um líðan 
austfirskra framhaldsskólanema.

 Að venju er minnst á ýmislegt annað sem í gangi er hér á Austurlandi og eru 
menningarviðburðir af ýmsu tagi þar áberandi. Leikfélag Fljótsdalshéraðs 
er að setja upp leikritið Þið munið hann Jörund og 700IS hreindýraland 
videólistahátíðin var sett um helgina. Ljóðahátíðir eru haldnar og ljóðabækur 
koma út og því er af nógu að taka.

Halldóra Tómasdóttir

Leiðari

Það sem fylgir vetri

Leikstjórinn, Halldóra Malin, lítur 
sposk á Jörund (Stefán boga)

Jólakort Blindrafélagsins
Blindrafélagið, samtök blindra og 

sjónskertra á Íslandi, fjármagnar 
starfssemi sína að langmestu 

leyti með sjálfsaflafé. Þar gegnir sala 
jólakorta veigamiklu hlutverki því allur 
ágóði af sölu jólakortanna rennur til 
þess viðamikla starfs sem Blindrafélagið 
sinnir í þágu blindra og sjónskertra í 
landinu. Blindrafélagið hefur í 75 ár 
notið stuðnings bæði fyrirtækja og 
einstaklinga í því skyni að veita blindum 
og sjónskertum einstaklingum mikil-
væga og fjölþætta þjónustu. Þjónusta 
félagsins tekur m.a. til ráðgjafar, hjálp-
artækjaþjónustu, útgáfu hljóðtímarits, 
miðlunar margþætts efnis með Vef-

varpi Blindrafélagsins, upplýsingagjöf, 
ferðaþjónustu, hagsmunagæslu auk 
fjölbreytts félagsstarfs. Með því að 
kaupa jólakort félagsins, tekur þú virkan 
þátt í að styðja til sjálfstæðis blinda og 
sjónskerta einstaklinga á öllum aldri og 
stuðlar þannig að auknum lífsgæðum 
þeirra og um leið betra samfélagi. 

Jólakortin og merkispjöldin eru með 
myndinni „Glitur“ eftir listamanninn 

Helenu Reynis. Jólakortin eru seld átta 
saman í pakka ásamt umslögum á 1.600 
kr. Í hverjum pakka eru fjögur rauð kort 
og fjögur fjólublá. Merkispjöldin eru 
átta saman í pakka og eru seld á 600 kr. 
Í hverjum pakka eru fjögur rauð spjöld 
og fjögur fjólublá. 

Hægt er að kaupa kortin hjá Blindra-
félaginu, Hamrahlíð 17, 105 Reykjavík, 
sími 525 0000, versla í vefverslun okkar 
á www. blind.is eða senda tölvupóst á 
netfangið blind@blind.is. 

Blindrafélagið hvetur alla velunnara 
sína að styðja félagið með kaupum á 
þessum fallegu jólakortum og merki-
spjöldum.
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Viltu vita meira um staðalbúnað Ford Kuga?
Meðal staðalbúnaðar Ford Kuga er: skynvætt fjórhjóladrif, Ford SYNC raddstýrt samskiptakerfi með Bluetooth búnaði fyrir GSM síma og neyðarhringingu, Titanium leðuráklæði á slitflötum sæta, 17” Titanium álfelgur, 
upphitanleg framrúða, starthnappur, regnskynjari í framrúðu og langbogar með álútliti. Síðan er að sjálfsögðu hægt að sérpanta. Ford Kuga hefur sérstöðu í úrvali og verði aukabúnaðar. Afgreiðslutími sérpantana er einnig 
styttri en almennt gerist. Pantaðu bílinn eins og þú vilt hafa hann! Það er margt í boði. Við mælum með að þú byrjir á að kíkja við í reynsluakstur - við tökum vel á móti þér!
Ford Kuga AWD 2,0 TDCi dísil 140 hö. 6 gíra beinsk./6 þrepa sjálfskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 5,7/6,1 l/100 km. CO2 losun 149/159 g/km.
Ford Kuga AWD 1,6i EcoBoost bensín 182 hö. 6 þrepa sjálfskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 7,7 l/100 km. CO2 losun 179 g/km. 
Tökum allar tegundir bíla upp í nýja. Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu. *Samkvæmt öryggisprófunum Euro NCAP.

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16.

KUGA

FORD KUGA AWD
Yfirburðir Ford Kuga liggja í óviðjafnanlegum aksturs- 
eiginleikum, fyrsta flokks öryggi og hámarks þægindum. 

Öruggasti sportjeppinn 
  - búinn skynvæddu fjórhjóladrifi og        
      

FR
Á 5.790.000

SJÁLFSKIPTUR MEÐ DÍSILVÉL

FR
Á 6.290.000KR.

KR.
BEINSKIPTUR MEÐ DÍSILVÉL

Ford Kuga er öruggasti jeppinn í sínum flokki.  Skynvætt fjórhjóladrif og 
Ford SYNC raddstýrt samskiptakerfi með Bluetooth búnaði fyrir 
GSM síma og  neyðarhringingu  er staðalbúnaður. 
                                                                  Komdu og prófaðu öruggasta  sportjeppann.

FORD KUGA TITANIUM AWD

SJÁLFSKIPTUR MEÐ BENSÍNVÉL

FR
Á 6.190.000KR.

 Ford SYNC samskiptakerfi

*  



30.  Október 20144

Ólöf Birna með 
sýningu í Runavík
Ólöf Birna Blöndal, frá Egils-

stöðum, hélt málverkasýn-
ingu á menningarvikunni í 

Runavík í Færeyjum dagana 19. – 26. 
október. Ólöf Birna sýndi þar bæði stór 
olíumálverk og smærri pastelmyndir. 
Á myndlistarsýningunni, sem haldin 
var í bókasafninu við Lökin, voru 
einnig sýndar myndir eftir myndlistar-
mennina Jörgin Olsen, Edith Mörköre 
og Hilmar Höjgaard. Ólöf tók þátt í 
menningarvikunni sem fulltrúi Fljóts-
dalshéraðs á grundvelli samnings um 
vinabæjatengsl sveitarfélaganna Runa-
víkur og Fljótsdalshéraðs.

Ólöf Birna stundaði nám við lista-
deild Stephens College, í Bandaríkj-
unum 1962-’63, hún lauk B.A. prófi í 
ensku og frönsku frá Háskóla Íslands 
1966 og lagði stund á módelteikningu, 
olíumálun og skúlptúr í Myndlistaskól-
anum í Reykjavík 1965 -´66, 1968 –‘71 
og 1974 –’78. Þá hefur hún tekið þátt 
í vatnslitanámskeiðum og grafíknám-
skeiðum. Ólöf Birna er meðlimur í FÍM 
- Félagi íslenskra myndlistarmanna, 
SÍM - Sambandi íslenskra myndlist-
armanna og Myndlistarfélagi Fljót-
dalshéraðs.

Einkasýningar:
2014 „Í grjótinu“. Gallerí Klaustur, 
Skriðuklaustri 
2014 „Strönd og steinar“. Salur Ís-
lenskrar Grafíkur, Reykjavík 
2002 Gallerí Sölva Helgasonar, Lón-
koti, Skagafirði 
2002 Hótel Hérað, Egilsstöðum 
2001 „Fjöll og firnindi“. Gallerí 
Klaustur, Skriðuklaustri 
2000 Gallerí Reykjavík, Reykjavík 

1995 &´96 Egilsstöðum
1993 Egilsstöðum
1992 Seyðisfirði
1987 Fellabæ

Helstu samsýningar:
2012 “Feðgar Mæðgin“ Sumarsýning, 
Sláturhúsinu á Egilsstöðum. 
2005 Sumarsýning Skriðuklausturs 
“Snæfell”, Skriðuklaustri Fljótsdal.
2003 „Smákorn 2003“, Gallerí Fold, 
Reykjavík
1999 “Úr Djúpinu.” Haustsýning FÍM, 
Listasafni ASÍ.
1997 50 ára afmæli Egilsstaða. Afmæl-
issýning.
1996 8 + 40 gera 48. Gallerí Fold, smá-
myndasýning. Reykjavík.
1992 Listsýning austfirskra kvenna 
v/ Vest norræns kvennaþings, Egils-
stöðum.
1989 M–hátíð á Austurlandi, Fella-
skóla, Fellabæ.
1985 Norðlenskar konur, Akureyri.
1985 Haustsýning FÍM, Kjarvals-
stöðum, Reykjavík.
1980 100 ára afmæli M.A., Mennta-
skólanum á Akureyri.
1978 Fimm listamenn í Gallerí SÚM, 
Reykjavík.

Söguferðaþjónusta 
á Skriðuklaustri
Athugasemd Gunnarsstofnunar við fjárlagafrumvarp ársins 2015
Stofnun Gunnars Gunnarssonar á 
Skriðuklaustri er ein þeirra stofn-
ana sem varð að skera niður í 
starfsemi sinni við efnahagshrunið 
2008. Framlög til hennar hafa lítið 
hækkað síðan og ekki haldið í við 
verðlagsþróun. Í desember 2013 var 
undirritaður nýr samningur milli 
Gunnarsstofnunar og mennta- og 
menningarmálaráðuneytis og hljóð-
aði hann upp 18,2 m. kr. sem er 
sama fjárhæð og í síðasta samningi 
sem gerður var 2009. Um miðjan 
mánuðinn sendi Gunnarsstofnun 
athugasemd við fjárlagafrumvarp 
næsta árs til fjárlaganefndar Al-
þingis en í frumvarpinu er gerð 
tillaga um 19,0 m. kr. framlag 
til stofnunarinnar. Stjórnendur 
Gunnarsstofnunar telja þá hækkun 
ekki nægja og þar að auki sé brýnt 
að koma húsakosti á Skriðuklaustri 
undir Fasteignir ríkisins. 
Í erindinu til fjárlaganefndar kemur 
fram að Skriðuklaustur sé einn fjölsótt-
asti ferðamannastaður á Austurlandi og 
áætlað að allt að 40 þúsund manns leggi 
leið sína þangað á ári hverju. Það sé því 
mikilvægt að hús, lóð og minjasvæði 
líti vel út og sé vel við haldið eins og 
sæmi höfuðbóli í eigu ríkisins. Nú þurfi 
stofnunin að nýta hluta af ríkisfram-
lögumt til viðhalds húsa og umhverfis 
þar sem ekki hafi tekist að fá framlög 
frá ríkinu til að koma fasteignunum í 
umsjá Fasteigna ríkisins. 

Einnig er bent á að lenging opnunar-
tíma sé orðin aðkallandi. Lögð hafi 
verið áhersla á að hafa opið frá byrjun 
maí til loka september og með tilkomu 
Snæfellsstofu sé þörfin á heilsársopnun 
orðin meiri. Slíkt kalli á fleira starfs-
fólk á heilsársgrunni en einn forstöðu-
mann. Gunnarsstofnun hefur markað 
sér metnaðarfulla stefnu með ítarlegri 
aðgerðaáætlun fram til ársins 2022 en 
núverandi fjárhagur stendur í vegi fyrir 
því að sú stefna verði að veruleika. 

Erindi Gunnarsstofnunar og stefnu 
má finna í heild sinni á: http: //www. 
althingi.is/altext/erindi/144/144-142. 
pdf. 

Ritstjóri hafði samband við Skúla 
Björn Gunnarsson, forstöðumann 
Gunnarsstofnunar, til að fá nánari 
upplýsingar um málið og framtíð 
Skriðuklausturs. 
- Hefur fjárlaganefnd alþingis kallað 
þig á sinn fund? 
„Nei, og ég á ekki von á því. Við 
ákváðum að benda nefndinni á þessi 
atriði sem okkur finnst að þingmenn 
eigi að fjalla um þar sem í samningi 
okkar við ráðuneytið stendur að fram-
lag hvers árs sé ákveðið í fjárlögum sem 
er jú Alþingis að setja. Gunnarsstofnun 
er sjálfseignarstofnun en ekki ríkis-
stofnun svo að við teljum okkur vera 
í fullum rétti til að leita til Alþingis.“
- Hversu há ættu framlög til Gunnars-
stofnunar að vera ef þau hefðu fylgt 
verðlagi? 

„Í fjárlagafrumvarpi 2015 er gert ráð 
fyrir 19 m. kr. en m. v. vísitölu neyslu-

verðs eru 18,2 m. kr. frá 2009 um 23 
m. kr. á núvirði.“
- Hvers vegna heldurðu að það gangi 
svona hægt að færa húsakostinn á 
Skriðuklaustri undir Fasteignir ríkisins? 

„Gunnar og Franzisca gáfu íslenska 
ríkinu Skriðuklaustur til ævarandi 
eignar. Ríkið sem eigandi hefur hins 
vegar ekki viljað setja föst fjárframlög 
í þetta hús frekar en mörg önnur. Til 
þess að færa fasteignirnar í umsjá Fast-
eigna ríkisins þarf að koma til sérstakt 
framlag úr ríkissjóði til að dekka leigu-
gjöld til Fasteigna ríkisins. Gunnarshús 
er stórt og leiga vegna þess til Fasteign-
anna yrði vart undir 10 m. kr. á ári.“
- Hefur það haft einhver áhrif á starf-
semi Skriðuklausturs að Snæfellsstofa 
var opnuð þar? 

„Með tilkomu Snæfellsstofu er 
Skriðuklaustur orðinn enn meiri 
kjarnastaður í ferðaþjónustu á Aust-
urlandi sem tugþúsundir ferðamanna 
heimsækja ár hvert. Það á bara eftir 
að vaxa og einnig hefur minjasvæðið 
með klausturrústunum sitt að segja 
sem aðdráttarafl. Öll aðstaða í og við 
Gunnarshús verður því að geta annað 
jafnmiklu og Snæfellsstofa. Staðurinn 
sem heild mun að líkindum innan 10 
ára þurfa að taka á móti 100 þúsund 
gestum á ársgrundvelli.“
- Hvers vegna situr Gunnarsstofnun ekki 
við sama borð og t.d. Gljúfrasteinn? 
„Ætli það sé ekki af því að Gunnar fékk 
ekki Nóbelinn! Það var einfaldlega lagt 
af stað með meira fjármagn í upphafi 
vegna Gljúfrasteins og þeirra framlög 
hafa heldur ekki haldið í við verðlags-
þróun, þau hafa bara alltaf verið nær 
tvöföld á við okkar.“
- Hvað þarf til svo að framtíðarsýnin 
fyrir árið 2022 verði að veruleika? 
„Skriðuklaustur er einn af þeim 
stöðum sem ferðamenn heimsækja 
vegna sögunnar. Söguferðaþjónusta 
(e. heritage tourism) er afar vanmetin 
hér á Íslandi miðað við önnur lönd. 
Það finnst öllum sjálfsagt að söfn og 

sögustaðir og -setur séu aðgengileg 
og opin fyrir ferðamenn og helst án 
þess að greiða þurfi aðgang og jafn-
vel krafa um það frá öðrum geirum 
ferðaþjónustunnar. Söguferðaþjón-
ustan er og verður alltaf að stórum 
hluta byggð á opinberu fjármagni 
hérlendis eins og í öðrum löndum. 
Enda er það partur af skyldum sam-
félagsins að miðla sögu þjóðarinnar 
til gesta okkar. Framtíðarsýnin sem 
kemur fram í stefnu Gunnarsstofn-
unar verður að veruleika þegar stjórn-
völd öðlast skilning á þessu og skila 
einhverju af þeim gríðarmiklu tekjum 
sem ríkið fær af ferðamönnum til baka 
í uppbyggingu á starfsemi á stöðum 
eins og Skriðuklaustri. Það er helvíti 
hart að standa frammi fyrir því eftir 15 
ára starf sem forstöðumaður að vera 
í raun í sömu sporum og í upphafi, í 
einmenningsstofnun þar sem ekkert 
má út af bera til að fjárhagurinn fari 
úr skorðum. Þá er slæmt að þurfa að 
horfa upp á að endurbætur sem berj-
ast þurfti fyrir sér fjárframlögum til 
á sínum tíma fara í súginn þar sem 
ríkið sér ekki sóma sinn í að halda við 
þjóðargersemi eins og hús Gunnars á 
Skriðuklaustri er.“ 
- Er einhver hætta á að menningar-
starfsemi á Skriðuklaustri verði hætt? 
„Nei, menningarstarfsemi á 
Skriðuklaustri er búin að sanna sig 
og komin til að vera. Allir sem sækja 
staðinn heim bera lof á hann og upp-
byggingin og endurreisn staðarins 
hefur að því leyti gengið eftir áætlun. 
Það verður því ekki aftur snúið enda 
bæði Snæfellsstofa og minjasvæðið 
komið sem viðbót við það aðdráttarafl 
sem staðurinn hafði fyrir, að ógleymdu 
Klausturkaffi sem hefur sannað hverju 
miklu máli matarmenningin skiptir 
á stað eins og Skriðuklaustri. Við 
munum halda áfram að berjast fyrir 
auknum fjárframlögum frá ríkinu en 
sértekjur vaxa einnig ár frá ári og eru 
um 40% af veltu.“

Gunnarshús á Skriðuklaustri er einstakt

Minjasvæðið á Skriðuklaustri vekur mikinn áhuga

SOÐ Í BOÐI 
Nemar á lokaári úr myndlist-

ardeild Listaháskóla Íslands 
opna samsýninguna SOÐ 

næstkomandi laugardag í Skaftfelli 
á Seyðisfirði. Sýningin er afrakstur 
tveggja vikna námskeiðs í samstarfi 
við Dieter Roth Akademíuna, Skaftfell 
- myndlistarmiðstöð Austurlands og 
Tækniminjasafn Austurlands. 

Andi bæjarins fléttast inn í listræna 
vinnu nemenda sem eru bæði af inn-
lendu og erlendu bergi brotnir. Þeir 
hafa unnið með staðhætti, brugðist 
við umhverfinu og sköpunarkraft-
inum sem Seyðisfjörður býr yfir. 
Forvitni þeirra hefur drifið þau áfram 
við listrænar rannsóknir og leitt til 
spurninga um alheiminn, tímann, 

tækni, manneskjuna og lífið. Verkin 
eru af ýmsum toga; skúlptúrar, hljóð-
verk, innsetningar og uppákomur. 

Nemendur hafa lagt leið sína út á 
sjó og fiskað í soðið og verður afl-
inn í boði á opnuninni laugardaginn 
1. nóvember kl. 16: 00 í sýningarsal 
Skaftfells. SOÐ stendur til 1. desem-
ber og er opið alla daga. Opnunartíma 
er hægt að sjá á www. skaftfell.is. 

Sýnendur eru: Andrea Aðalsteins-
dóttir, Andri Björgvinsson, Anton 
Logi Ólafsson, Arnar B. Sigurbjörns-
son, Bergrún Anna Hallsteinsdóttir, 
Cillian O’Neill, Lizzie Prentis, Sara 
Björg Bjarnadóttir, Sólveig Eir 
Stewart, Una Sigtryggsdóttir og Ylva 
Frick. 
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Þvottadagar
fyrir heimilin í landinu

22% afsláttur af öllum þvottavélum, 
þurrkurum og uppþvottavélum.
afslátturinn vegna væntanlegrar vörugjaldsniðurfellingar (17%) 
er hluti af ofangreindum afslætti.

0% 
vextir
0% 
vextir
Vaxtalausar
raðgreiðslur 
í tólf mánuði*

ÞVottaVél
lavamat 60260fl
tekur 6 kg af þvotti. 1200 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Íslensk 
notendahandbók. 

106.002 
verð áður 135.900

ÞVottaVél
lavamat 60460fl
tekur 6 kg af þvotti. 1400 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Íslensk 
notendahandbók. 

113.802 
verð áður 145.900

ÞVottaVél
lavamat 75470fl
tekur 7 kg af þvotti. 1400 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Kolalaus mótor.
íslensk notendahandbók.  

140.322 
verð áður 179.900

ÞVottaVél
lavamat 75670fl
tekur 7 kg af þvotti. 1600 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Kolalaus mótor.
íslensk notendahandbók.  

148.122 
verð áður 189.900

uppÞVottaVél
f66692m0p
topplaus undir borðplötu. 
vatnsskynjari, hljóðlát með 5 
þvottakerfi og þurrkar með heitum 
blæstri.

hvít 140.322 
verð áður 179.900

stál 148.122 
verð áður 189.900

uppÞVottaVél
f56302mo
topplaus undir borðplötu. 
vatnsskynjari, hljóðlát með 5 
þvottakerfi.

hvít 101.322 
verð áður 139.900

stál 109.122
verð áður 139.900

Þurrkari - barkalaus
t61270aC
tekur 7 kg af þvotti. ný tegund af 
tromlu sem minnkar slit og dregur 
úr krumpum. snýr tromlu í báðar 
áttir og er með rakaskynjara.

109.122 
verð áður 139.900

Íslenskt stjórnborð Íslenskt stjórnborð Íslenskt stjórnborð Íslenskt stjórnborð
3 ára ábyrgð3 ára ábyrgð3 ára ábyrgð3 ára ábyrgð
10 ára ábyrgð á mótor10 ára ábyrgð á mótor

 

 // furuvÖllum 5 · akureyri · sími 461 5000
 // garÐarsBraut 9 · hÚsavík · sími 464 1515- Fyrir heimilin í landinu 

 // ks sauÐárkróki · sími 455 4500
 // sr Bygg siglufirÐi · sími 467 1559

* 3.5%
 lántökugjald

// MIÐVANGI 13 – EGILSSTÖÐUM – SÍMI 471 2038// EGILSBRAUT 6 – NESKAUPSSTAÐ – SÍMI 477 1900
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Hljóðbækur á almenningsbókasöfn
Nokkur af almennings-

bókasöfnunum á Austur-
landi fengu styrk úr Sam-

félagssjóði Alcoa í vor til kaupa á 
hljóðbókum sem sárlega hefur vantað 
á söfnin. 

Fyrsti skammturinn af bókunum 
kom austur fyrr í mánuðinum og voru 

þær afhentar á haustfundi Austfirskrar 
upplýsingar föstudaginn 17. október 
síðastliðinn. 

Á myndinni má sjá Júlíu og Sig-
urlaugu, sérlegar hjálparhellur á 
Bókasafni Héraðsbúa, taka upp úr 
kassa frá Hljóðbókaklúbbnum og 
merkja diskana. 

Hofskirkja
Á yndislegum sumardegi fór ég 

að Hofskirkju í Vopnafirði og 
leið eins og ég væri komin 

í kirkjugarð í útlöndum, slíkur var 
hitinn og gróðurinn. Hofskirkja sést 
langt að og er ljóst að þar er kirkju-
staður sem á sér langa sögu. Hofs-
kirkja er kirkja vikunnar að þessu 
sinni og textinn um kirkjuna er að 
venju fenginn úr riti Vigfúsar Ingvars 
Ingvarssonar Kirkjur og kirkjugöngur 
í Múlaprófastsdæmi. 

Hof í Vopnafirði er gamall kirkju-
staður og prestssetur. Þar var allra 
heilagra kirkja í kaþólskum sið. 
Kirkjan var byggð á árunum 1900-
1901 og vígð 3. sunnudag í jólaföstu, 
19. desember 1901. Hún er hið prýði-
legasta guðshús, sterk og vönduð að 
allri gerð. Kirkjusmiður var Björgólfur 
Brynjólfsson trésmiður frá Skjöldólfs-
stöðum í Breiðdal. 

Hofskirkja er timburhús, þiljað 
innan en járnklætt að utan, með 
turnspíru á ferstrendum stöpli. Odd-
bogagluggar (úr járni) á hliðum og 
hringgluggar á framstafni setja svip 
sinn á kirkjuna. Hvelfing í kirkjuskipi 
er reitaskipt og stjörnusett. Á miðjum 
kórgafli á bak við altarið, að mestu 
hulinn af altari og altaristöflu, er gamli 
reykháfurinn, hlaðinn úr múrsteini, 
forskalaður og allur marmaramál-
aður. Loft er yfir forkirkjunni, tvöfalt, 
og annað loft uppi í turninum þar sem 
mætast efri og neðri hluti stöpulsins. 
Herbergi það sem þannig myndast 
milli þeirra lofta er alþiljað innan og 
er í því stigi upp í klukknaportið. 

Stafnar og veggir á kirkjunni og 
turninn voru árið 1980 klæddir stáli 
með innbrenndum, hvítleitum lit. [. 
. . ] 

Altaristaflan, upprisumynd, er 
danskt olíumálverk frá árinu 1860. 
Númerataflan er útskorin af Ríkharði 
Jónssyni og einnig er til sálmanúm-
erastokkur eftir listamanninn. Tveir 
skírnarfontar eru í kirkjunni, annar 
danskur en hinn útskorinn af Hall-
dóri Sigurðssyni á Miðhúsum sem 
einnig skar út stjaka fyrir skírnarljós. 
Kaleikur og patína úr silfri voru gjafir 
erfingja sr. Guttorms Þorsteinssonar, 
fv. prófasts á Hofi, til minningar um 
hann. Þríarma veggstjakar eru úr 
Dómkirkjunni í Reykjavík. Gólfdreg-
ill eftir miðju kirkjugólfi var ofinn af 
kvenfélagskonum í sókninni og gefinn 

í tilefni af 50 ára afmæli kirkjunnar 
árið 1951. 

Þá má nefna að kirkjan á ýmsar 
gamlar, merkar bækur. Þeirra á meðal 
er Biblía, prentuð á Hólum árið 
1728, og Ferðabók Ólafs Ólafssonar: 
Oeconomisk Reise igiennem de 
nordvestlige, nordlige, og nordostlige 
Kanter af Island ved Olaus Olavius, 
prentuð í Kaupmannahöfn árið 1780. 
Einnig á kirkjan tvær ljósprentaðar 
Guðbrandsbiblíur frá 1956. 

Frá upphafi hefur Hofskirkju verið 
vel við haldið. Má sjá þetta á biskups-
vísitasíugerðum og öðrum gögnum 
en ýmsar heimildir töpurðust þó í 
bæjarbruna á Hofi árið 1933. Viða-
miklar viðgerðir fóru fram á kirkjunni 
á aldarafmæli hennar árið 2001 og var 
þá m.a. trévirki yfirfarið og raflagnir 
endurnýjaðar og kirkjan máluð að 
innan í upprunalegum litum. 

Á þjóðhátíðinni 1874 varð um-
ræða um að kaupa orgelharmóníum 
handa Hofskirkju og árið eftir komust 
á samtök í sókninni um þau kaup [. 
. . ]. Þetta varð fyrsta kirkjuhljóðfæri 
í prófastsdæminu. Það þótti þó fljótt 
of lítið fyrir kirkjuna og fór því að 
Valþjófsstað eftir að sr. Lárus Hall-
dórsson frá Hofi gerðist prestur þar. 
Nú er í kirkjunni orgel sem söfnuður-
inn fékk að gjöf og tekið var í notkun 
við hátíðarmessu 17. júní 2010 en 
við sama tækifæri var helgaður nýr 
altarisdúkur sem einnig var gefinn. 
Þetta orgel leysti af hólmi gamalt org-
elharmóníum sem einmitt hafði verið 
smíðað í borginni Hof í Þýskalandi! 

Hof átti miklar jarðeignir, rekaítök 
og fleiri hlunnindi. Frá fornu fari voru 
aðalkirkjustaðir Vopnfirðinga tveir, 
Hof og Refsstaður (Laurentíusar-
kirkja). Hálfkirkja var á Bustarfelli 
(helguð Pétri), á bæjarrústinni utan 
við Kirkjulág sem liggur niður fyrir 
framan bæinn, og var hún aflögð 
1765. [. . . ]

Bæir í utanverðum Vopnafirði, 
austan Hofsár og utan Brunnár, þ. e. 
frá Hrappsstöðum að Fagradal, áttu 
áður sókn að Refsstað. Síðasti prestur-
inn á Refsstað hrökklaðist þaðan árið 
1786 sökum örbirgðar í kjölfar Móðu-
harðindanna. Refsstaðarprestakall var 
endanlega lagt undir Hof árið 1812.

Heimild: Vigfús Ingvar Ingvars-
son. 2011. Kirkjur og kirkjugöngur í 
Múlaprófastsdæmi.

HverJIr er þetta?

Enn höldum við áfram að 
birta myndir úr Ljósmynda-
safni Austurlands hjá Hér-
aðsskjalasafni Austfirðinga. 
Myndin sem nú birtist kemur 
úr myndasafni  Austrasafni.
Ekki hafa borist upplýsingar 
um alla á síðustu mynd.  
Höfum fengið tillögur um 
að fjórði f.v. sé Stefán Jóns-
son og sá fimmti sé Birgir 
Ágústsson. Í þeirri von að allir 
drengirnir þekkist endurbirt-
um við myndina.

Eru upplýsingar frá lesend-
um eru vel þegnar og er þeim 

sem geta gefið þær bent á 
að hafa samband við Héraðs-
skjalasafnið í síma 471 – 1417 
eða á netfangið: magnhild-
ur@heraust.is. 

Sýning um austfirska 
kvenljósmyndara 1871-1944
Föstudaginn 24. október var 

opnuð mjög áhugaverð og 
fróðleg ljósmyndasýning í and-

dyri Héraðsskjalasafns Austfirðinga 
á Egilsstöðum. Sýningin fjallar um 
ævi og störf fjórtán kvenna sem 
lærðu ljósmyndun og störfuðu á ljós-
myndastofum á Austurlandi á árunum 
1871-1944. Sýningin er hluti af loka-
verkefni Báru Stefánsdóttur héraðs-
skjalavarðar til MA prófs í hagnýtri 
menningarmiðlun við Háskóla Íslands. 

Á sýningunni er varpað ljósi á 
fjórtán ólíkar konur sem lærðu ljós-
myndun, störfuðu á ljósmyndastofum 
og tóku myndir á Austurlandi á ár-
unum 1871-1944. Birtar eru myndir af 
þessum merku konum og sýnishorn af 
verkum þeirra. 

Nicoline Weywadt frá Djúpavogi 
var fyrsta íslenska konan sem nam 
ljósmyndun og stundaði sjálfstæðan 
atvinnurekstur í greininni. Ljós-
myndastofa Eyjólfs Jónssonar á Seyðis-
firði lokaði árið 1944 en við þá stofu 
unnu margar þessara kvenna. 

Bára var spurð að því hvort efnistök 
kvenljósmyndara væru önnur en karl-
ljósmyndara: 

„Það er dálítið erfitt að segja til um 
það hvort efnistök kvenljósmyndara 
hafi verið öðru vísi en karlljós-
myndara. Í janúar 2014 var sýningin 
Betur sjá augu. Ljósmyndun íslenskra 
kvenna 1872-2013 opnuð í myndasal 
Þjóðminjasafns Íslands og hjá Ljós-
myndasafni Reykjavíkur. Í formála 
þjóðminjavarðar að riti um sýninguna 
segir meðal annars: „Þó að atvinnu-
ljósmyndarar hösluðu sér þannig 
völl hlið við hlið óháð kyni sköpuðu 
konur sér smám saman sérstöðu í vali 
á myndefni. Þær nýttu sér tæknina til 
að leita inn á við í falin félagssvæði 
kynsystra sinna en líka í að mynda 
hið óformlega í hvunndeginum og 

fjölskyldulífinu. Nánd þeirra við eigin 
börn og annarra endurspeglast líka í 
myndheimi þeirra“. (Betur sjá augu, 
s. 5).“

Bára segist geta að nokkru leyti tekið 
undir þessi orð. Nicoline Weywadt hafi 
verið með hefðbundna myndastofu á 
Teigarhorni þar sem hún tók myndir 
af hópum, einstaklingum eða fjöl-
skyldum. Hún og Hansína tóku einnig 
mikið af útimyndum en það var ekki 
endilega af heimi kvenna. Má þar 
nefna myndir af húsum, sjómönnum 
og skútum á ísilögðum sjó. 

Þegar hún skoðaði myndir yngri 
ljósmyndara tók hún hins vegar eftir 
að Anna Klausen og Lára Ólafsdóttir 
tóku margar myndir af börnum. Annað 
hvort eitt barn, systkini saman eða 
börn með móður sinni eingöngu. 

„Þær konur sem voru ekki sjálf-
stætt starfandi hafa verið bundnari af 
hefðinni, til dæmis þær sem unnu hjá 
Eyjólfi Jónssyni á Seyðisfirði. Þær tóku 

hins vegur líka persónulegar myndir 
á eigin myndavél. Margrét systir Sol-
veigar Einarsdóttir bjó ásamt manni 
sínum að Þingmúla í Skriðdal. Solveig 
kom oft í heimsókn og hafði mynda-
vélina sína gjarnan með sér. Þar tók 
hún meðal annars myndir af börnum 
á bænum og Emelía Blöndal tók fjölda 
mynda af börnum sínum og móður.“

„Myndir sem Svanborg Sigurðar-
dóttir tók þegar hún var með eigin 
stofu á Siglufirði eru með öðrum stíl 
en þær sem eru frá stofu Eyjólfs. Til 
dæmis myndin af hálfklædda unga-
barninu. Uppstillingin þar gæti alveg 
eins verið notuð í nútímanum.“

Bára sagðist þannig að hluta til tekið 
undir það sem segir í ritinu Betur sjá 
augu en að þetta væri aðeins hennar 
tilfinning en ekki vísindaleg niðurstaða 
þar sem hún hefði ekki skoðað myndir 
karlanna ekki eins vel. Megin munur-
inn lægi í því hvort myndin var tekin 
á ljósmyndastofu eða ekki.



Veldu persónuleg viðskipti
hvar sem þú ert.

– Veldu þér Sparisjóð.

Hafdís Eiríksdóttir
Sparisjóðurinn, Hornafirði

www.spar is jodur inn . is

Hafdís Eiríksdóttir

„Ef þú vilt persónulega banka- 
þjónustu skaltu hafa samband við 
Sparisjóðina, – hvar sem þú ert.“
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Líðan framhaldsskólanemenda
Í júní á þessu ári varði Sigrún 
Harðardóttir doktorsritgerð sína 
en ritgerðin ber heitið Líðan fram-
haldsskólanemenda – Um náms-
erfiðleika, áhrifaþætti og ábyrgð 
samfélags. Í ljósi þess að mikið 
hefur verið talað um brottfall í 
framhaldsskólum og styttingu náms 
að undanförnu var ekki úr vegi að 
spyrja Sigrúnu út í doktorsverk-
efnið hennar. Sigrún hefur kennt 
við ME um árabil en er nú á förum 
því hún hefur verið ráðin í stöðu 
lektors við Háskóla Íslands. Sigrún 
var fyrst spurð að því hver kveikjan 
að rannsókninni hefði verið: 

„Ég hef starfað við Menntaskólann 
á Egilsstöðum í tæpa tvo áratugi við 
kennslu, ráðgjöf og þróun ýmis konar 
stuðningúrræða fyrir nemendur sem 
standa höllum fæti námslega. Ástæðan 
fyrir því að ég ákvað að fara af stað 
með þessa rannsókn var sú að mér 
fannst tímabært að rannsaka árangur 
af starfinu, hvað hefði gengið vel ásamt 
því að varpa ljósi á hvað betur mætti 
fara hvað varðar stuðning við nem-
endur. Auk þess höfðum við í ME 
nokkra vitneskju um að ennþá væri 
óviðunandi brottfall úr skólanum, 
þrátt fyrir ýmis konar tilrauna- og 
þróunarverkefi sem unnið hafði verið 
að innan skólans til að auka þjónustu 
við nemendur.“

Brotthvarf getur leitt til 
skertra lífsgæða
„Ég tel að flestir geti verið sammála 
um að menntun sé ein mikilvægasta 
undirstaða lífsgæða fyrir einstaklinga 
og samfélög í upplýsingaþjóðfélagi nú-
tímans. En því miður verður að viður-
kennast að okkur Íslendingum hefur 
ekki tekist nægilega vel að koma til 
móts við alla nemendur, um það vitna 
tölur sem sýna 35-40% brotthvarf úr 
framhaldsskólum. Brotthvarf úr fram-
haldsskólum er vaxandi áhyggjuefni 
því fjölmargar rannsóknir hafa sýnt að 
þeir sem hverfa frá námi geta staðið 
frammi fyrir skertum lífsgæðum, sál-
félagslegum erfiðleikum og hættu á því 
að verða háðir þjónustu velferðarkerf-
isins. Þeir nemendur sem koma inn 
í framhaldsskóla með slakan náms-
legan undirbúning úr grunnskólum 
hafa verið skilgreindir í hvað mestri 
áhættu gagnvart brotthvarfi.“

„Í ljósi ofangreinds fannst mér 
afar áhugavert og í raun nauðsynlegt 
að fara af stað með rannsókn til að 
varpa frekara ljósi á stöðu þessara 
nemenda. Markmið rannsóknarinnar 
var að kanna samspil sálfélagslegrar 
líðanar nemenda við upphaf náms í 
framhaldsskóla og námsframvindu. 
Í rannsókninni var í fyrsta lagi lögð 
áhersla á að kanna hvort munur var á 
sálfélagslegri líðan nemenda sem hefja 
nám á almennri braut í framhaldsskóla 
og annarra nemenda. Almenn braut 
var sett á laggirnar við skólann árið 
2000 til að koma betur til móts við 
nemendur sem komu illa námslega 
undirbúnir úr grunnskóla. Í öðru lagi 
var markmið rannsóknarinnar að 
kanna hvort munur var á námsfram-
vindu nemenda á almennri braut og 
annarra nemenda að fjórum og hálfu 

ári liðnu frá upphafi náms. Í þriðja lagi 
að fá fram reynslu nemenda sem hefur 
gengið vel í námi þrátt fyrir námserf-
iðleika og í fjórða lagi að kanna sýn 
yfirvalda á stöðu nemenda sem standa 
höllum fæti eins og hún birtist í ný-
legum opinberum skjölum stjórnvalda 
og umræðum í fjölmiðlum um stöðu 
nemenda sem standa höllum fæti.“ 

Rannsóknin sjálf
„Rannsóknin byggir á gögnum sem 
aflað var á árunum 2005-2011. Í rann-
sókninni var bæði megindlegum og 
eigindlegum aðferðum beitt. Fram-
kvæmd rannsóknarinnar fólst í því 
að leggja fyrir alla nýnema í þrjú ár 
(árin 2005, 2006 og 2007) sjálfsmats-
lista sem mælir sálfélagslega líðan, alls 
270 nemendur. Fjórum og hálfu ári frá 
upphafi náms voru tekin viðtöl við 
nemendurna til að kanna námsfram-
vindu þeirra, sem var síðan skoðuð út 
frá niðurstöðum sjálfsmatslistans og 
upphaflegri námsbraut. Til að nálg-
ast markmið rannsóknarinnar var 
leitað svara við eftirfarandi megin-
spurningum: Hvert er samspil sálfé-
lagslegrar líðanar við upphaf náms í 
framhaldsskóla og námsframvindu 
meðal nemenda á almennri braut sam-
anborið við aðra nemendur? Hvaða 

þættir stuðla að velgengni nemenda 
sem stríða við námserfiðleika? “
- Var eitthvað í niðurstöðunum sem 
þú bjóst við fyrirfram og kom eitthvað 
í niðurstöðunum á óvart? 

„Það var ýmislegt í niðurstöðunum 
sem kom mér ekki á óvart og annað 
sem kom á óvart. Í ljósi reynslunnar 
komu þær niðurstöður ekki á óvart 
að sálfélagsleg líðan nemenda á al-
mennri braut mældist slakari en nem-
enda á bóknámsbrautum. Að fjórum 
og hálfu ári liðnu frá upphafi náms 
höfðu 45% heildarhópsins lokið námi, 
21% voru enn í námi og 34% höfðu 
hætt. Þegar sá hópur sem hafði lokið 
námi var skoðaður nánar kom í ljós að 
72% þeirra nemenda sem hófu nám á 
bóknámsbrautum höfðu lokið námi en 
16% þeirra sem hófu nám á almennri 
braut. Auk þess kom fram að saman-
lagt hafði 87% þeirra nemenda sem 
hófu nám á bóknámsbrautum annað 
hvort lokið námi eða voru enn í námi. 
Samsvarandi hlutfall nemenda á al-
mennri braut var 47%. Einnig vekur 
það athygli að hátt hlutfall þeirra nem-
enda sem áttu við námserfiðleika að 
stríða fékk sérkennslu í grunnskóla 
án þess að það dygði til að stuðla að 

jákvæðari námsframvindu þeirra. Sér-
kennslan tryggði þannig ekki náms¬-
legan grunn og persónulega færni til 
að ná viðunandi árangri í framhalds-
skóla. Út frá þeim niðurstöðum má 
álykta að það vinnulag sem miðar út 
frá greiningum á námserfiðleikum og 
sérkennslu í kjölfarið sé ekki að skila 
þeim árangri sem ætlað er. Niður-
stöður um hærra hlutfall brautskráðra 
úr hópi nemenda sem hófu nám á 
bóknámsbrautum komu svo sem ekki 
mikið á óvart því framhaldsskólinn 
er að hluta til ennþá svolítið fastur 
í gömlum hefðum varðandi áherslu 
á bóknám. En það kom vissulega á 
óvart hve árangur sérkennslu virðist 
lítið skila sér í námsgengi nemenda 
í framhaldsskólum. Það er mikið 
áhyggjuefni og vekur upp spurningar 
um vinnulag í grunnskólum og hvort 
hægt er að vinna á annan hátt með 
nemendur sem eiga við námserfið-
leika að stríða, s.s. að byggja meira 
á styrkleikum nemenda og stuðla að 
uppbyggingu seiglu þeirra.“ 

Skilgreind sem frávik
„Í eigindlega hluta rannsóknarinnar 
voru tekin viðtöl við tíu ungmenni 
sem áttu við námserfiðleika að stríða 
en náðu samt að ljúka námi. Í þeim 
viðtölum kom fram að þegar þau hófu 
skólagöngu sögðust þau hafa þurft 
að takast á við skólasamfélag sem 
skilgreindi þau sem frávik. Áhersla 
var lögð á raskanir en síður horft til 
styrkleika og áhuga á að leggja sig 
fram. Í upphafi grunnskólagöngunnar 

hafi þau strax upplifað hindranir 
sem fólust í því að vera ekki eins og 
önnur börn. Þær komu þeim á óvart 
og leiddu jafnframt til þess að þau 
upplifðu vanlíðan, óréttlæti og reiði 
yfir því að vera öðruvísi. Sú reynsla 
var erfið og hafði neikvæð áhrif á 
líðan þeirra og daglegt líf í skólanum. 
Þessu til viðbótar fannst þeim lítil við-
brögð koma frá umhverfinu við vanda 
þeirra. Áhugaleysið leiddi til þess að 
þeim fannst þau sitja ein uppi með 
vanda sinn innan skólans en töldu þó 
að flestir hlytu að hafa vitað að eitt-
hvað var að hjá þeim sem skýrði slakt 
námsgengi þeirra. Það sem þau töldu 
að hafi veitt þeim mestan stuðning 
voru góð tengsl við foreldra, hvatning 
frá þeim og stuðningur kennara og 
vina. Þannig sýndu niðurstöður fram 
á mikilvægi stuðnings í nærumhverfi 
ungmenna í því að styrkja sjálfstrú 
þeirra og leysa seiglu úr læðingi, en 
það getur skipt sköpum um velgengni 
í námi. Þessar niðurstöður vekja upp 
ýmsar spurningar eins og hvort endi-
lega sé nauðsynlegt að nemendur með 
námserfiðleika upplifi slíkan vanmátt 
í tengslum við námið. Auk þess benda 
niðurstöður til mikilvægis þess að 
veita foreldrum fræðslu um áhrifa-
þætti í námi nemenda með námserfið-
leika svo þeir verði betur í stakk búnir 
að styðja börn sín. ” 
- Hvað er hægt að gera til að auka 
stuðning við nemendur sem standa illa 
við upphaf náms og hvernig stuðning 
er best að veita? 

„Velferð barna og ungmenna snýst 
ekki síst um þann siðferði¬legan rétt 
þeirra að mega þroskast í umhverfi 
sem sýnir þeim umhyggju, stuðn-
ing og örvun. Þær samfélagslegu 
breytingar sem orðið hafa á undan-
förnum áratugum hafa jafnframt 
leitt til þess að uppeldis- og félags-
mótunar¬hlutverk skóla er orðið um-

Hvert er samspil sálfélags-
legrar líðanar við upphaf 
náms í framhaldsskóla og 
námsframvindu meðal 
nemenda á almennri 
braut samanborið við 
aðra nemendur? Hvaða 
þættir stuðla að velgengni 
nemenda sem stríða við 
námserfiðleika?

það kom vissulega á óvart 
hve árangur sérkennslu 
virðist lítið skila sér í 
námsgengi nemenda í 
framhaldsskólum.

Allir upplifa sigur þegar áfanga er náð.

Sigrún Harðardóttir.
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fangsmeira. Í ljósi hlutverks skólans 
sem einnar mikilvægustu uppeldis-
stofnunar utan fjölskyldunnar er því 
nauðsyn á nánu samstarfi við foreldra. 
Þar tel ég þurfi að gera betur. Foreldrar 
bera jú frumábyrgð á uppeldi barna 
sinna og þeir þurfa oft á stuðningi að 
halda í uppeldishlutverki sínu, ekki 
síst þegar um námsvanda er að ræða. 
Eins og niðurstöður eigindlegu rann-
sóknarinnar sýndu skipti stuðningur 
og skilningur foreldra miklu máli fyrir 
nemendur.“

„Auk þess þurfum við sífellt að hafa 
í huga að samkvæmt íslenskum lögum 
og ýmsum sáttmálum sem við Ís-
lendingar eigum aðild að eiga öll börn 
rétt á menntun við hæfi. En umfjöllun 
um jafnrétti til náms hefur víðast hvar 
verið samofin þróun skólastarfs frá 
upphafi, enda þótt hún hafi markast 
af ólíkum viðhorfum í gegnum árin 
og mismunandi skilningur hafi verið 
lagður í jöfn tækifæri til menntunar.“

Tæplega 30% í sérkennslu
„Samkvæmt upplýsingum frá Hag-
stofu Íslands hefur nemendum í sér-
kennslu fjölgað á undanförnum árum 
og nú er svo komið að tæplega 30% 
íslenska grunnskólanemenda eru í 
sérkennslu, sem er hærra hlutfall en 
í þeim löndum sem við berum okkur 
saman við. Í þessu sambandi má 
einnig benda á niðurstöður úr nýj-
ustu PISA könnuninni sem sýna að 
nemendum fer aftur miðað við fyrri 
kannanir þrátt fyrir þessa aukningu 
á sérkennslu innan grunnskólanna. 
Þá er brýnt að útfæra leiðir að mark-
miðum Hvítbókar, sem menntamála-
ráðherra hefur nýlega gefið út þar sem 
markaðar eru brýnustu áherslur fyrir 
skólakerfið næstu ár. Þar koma fram 
tvö meginmarkmið um umbætur í 
menntakerfinu til ársins 2018; að 90% 
grunnskólanemenda nái lágmarks-
viðmiðum í lestri og 60% nemenda 
ljúki námi úr framhaldsskóla á til-
settum tíma. Þessum markmiðum er 
ætlað að ná með því meðal annars að 
styrkja móðurmálskennslu og stytta 
framhaldsskólann í þrjú ár. Flestir 
geta sennilega verið sammála þessum 
markmiðum en hvernig skólinn á að 
ná þeim er öllu óljósara. Í fljótu bragði 
get ég t.d. ekki séð að stytting náms í 
framhaldsskólum komi nemendum 
með námserfiðleika að góðu gagni. 
Þvert á móti má ætla að stytting náms 
geti gert þeim enn erfiðara fyrir að 
ljúka námi í framhaldsskóla.“ 
- Er hægt að yfirfæra niðurstöðurnar 
um þessi austfirsku ungmenni yfir á 
aðra íslenska unglinga? 

„Að mínu mati er hægt að yfir-
færa niðurstöðurnar yfir á önnur 
ungmenni. Þrátt fyrir að úrtak 
rannsóknarinnar hafi verið lítið og 
náði einungis til eins framhalds-
skóla gefa niðurstöðurnar engu að 
síður vísbendingar um aðra skóla 
þar sem ætla má að heildarmynd 
brotthvarfs, úrræða og stuðnings 
sé svipuð í öðrum skólum á sama 
stigi. Því má vænta þess að niður-
stöðurnar séu framlag til þekkingar 
og gefi vísbendingar um mikilvægi 
þess að koma til móts við nemendur 
sem stríða við erfiðeleika í námi.“ 
- Hvernig heldurðu að niðurstöðurnar 
geti nýst í framtíðinni og heldurðu að 
það verði gert? 

„Það er von mín að niðurstöð-
urnar geti nýst við þróun og útfær-
slu nýrrar skólastefnu, sem boðuð 
var með lögum frá árinu 2008, þar 
sem áhersla verði lögð á að koma 
enn frekar til móts við nemendur 
sem standa höllum fæti innan skóla-
kerfisins. Í lögum um grunnskóla 
segir t.d. að sveitarfélög sem reka 
grunn¬skóla skuli hafa frumkvæði 
að samstarfi sérfræðiþjónustu, fé-
lagsþjónustu, barnaverndaryfirvalda 
og heilbrigðisþjónustu innan sveitar-
félagsins vegna nemenda með sér-
þarfir. Í ljósi niðurstaðna úr minni 
rannsókn er full þörf á slíkri sam-
þættingu í þjónustu innan skóla sem 
þarna er getið um.“ 

„Ein helsta breytingin sem fram 
kemur í lögum um framhaldsskóla 
frá 2008 er sú að sjálfstæði einstakra 
skóla er aukið til að móta námið og 
þeim falið að gera tillögur um fyrir-
komulag, samhengi og inntak náms 
í samræmi við ný viðmið og reglur 
um gerð námsbrautarlýsinga. Í því 
felast ótal tækifæri fyrir skólana 
hvað varðar að þróa nýjar námsleiðir. 
Það er von mín að skólarnir nýti 
það tækifæri og útfæri fjölbreyttar 
námsleiðir til að tryggja að allir geti 
fundið nám við hæfi.“ 

„En það er alveg ljóst að þörf er 
á frekari rannsóknum á aðstæðum 
og líðan barna með námserfiðleika 
innan innan skólakerfisins. Auk 
þess er mikilvægt að opna umræðu 
í þjóðfélaginu um stöðu þeirra 
nemenda sem standa illa að vígi og 
ábyrgð samfélagsins í þeim efnum. 
Hvernig viljum við hafa skólana? 
Viljum við að öll börn hafi tækifæri 
til menntunar og hvað erum við til-
búin til að leggja af mörkum til þess 
að svo geti orðið? “
- Að lokum var Sigrún spurð að því 
hvað hún væri að fara að fást við hjá 
Háskóla Íslands: 

„Ég var ráðin sem lektor við Há-
skóla Íslands frá og með 1. ágúst. 
Á undanförnum árum hefur verið 
áhugi innan Félagsráðgjafardeildar 
HÍ að setja á laggirnar námsbraut í 
skólafélagsráðgjöf þar sem talin hefur 
verið þörf á slíkri þjónustu innan 
grunn- og framhaldsskóla til að vinna 
að velferð nemenda út frá heildarsýn. 
Í starfinu felast spennandi tækifæri 
til að nýta reynslu mína úr starfinu 
við ME við kennslu verðandi skóla-
félagsráðgjafa og hafa þannig áhrif á 
uppbyggingu frekari þjónustu innan 
skólanna ásamt því að vinna að fleiri 
rannsóknum innan skólakerfisins. “ 

Við þökkum Sigrúnu kærlega fyrir 
góð svör og óskum henni velfarnaðar 
á nýjum starfsvettvangi. 

Tæknidagur fjölskyldunnar
Tæknidagur fjölskyldunnar 

verður haldinn í Verkmennta-
skóli Austurlands (Mýrargötu 

10, Neskaupstað) þann 8. nóvember 
næstkomandi frá kl. 12.00-16.00. Á 
deginum verður hægt að fræðast um 
næstum allt milli himins og jarðar og 
er alveg öruggt að gestir Tæknidags 
fjölskyldunnar fara miklu fróðari 
heim. Dagskrá Tæknidagsins er 
að finna á http: //www. austurbru.
is/static/files/PDF/2014/dagskra_
takenidags_timasett. pdf en hér á eftir 
verður nefnt nokkuð af því sem hægt 
er að kynnast og upplifa á Tæknidegi 
fjölskyldunnar: 

Á dagskránni eru bæði tímasettir 
atburðir svo sem formleg vígsla Fab 
Labs Austurlands, forritunarsmiðja 
frá Skema, Vísinda-Villi og krufning 
en einnig viðburðir sem rúlla allan 
daginn. 

Í dagskránni sem rúllar allan 
daginn geta gestir fræðst um stjörnur 
, reikistjörnur, tunglið og önnur fyr-
irbæri alheimsins í sýndarheiminum 

í verkkennsluhúsinu, gert ýmsar 
vísindaþrautir og tilraunir svo sem 
skákþraut, dagatal vísindamanna, 
dansandi ljósgeisli, syngjandi vatns-
skál, hitatónpípa, huldugrís, diesel-
stimpill, litaheimur límbandsins, 
fallandi segull í Vísindasmiðja HÍ, 
kynnst tækni og þróun veiðarfæra 
hjá Fjarðaneti, fundið út hvar furðu-
fiskar veiðast með hjálp Trackwell, 
fræðst um skyndihjálparappið hjá 
Rauða krossinum, séð hvernig Fab 
Lab er notað við gítarsmíði, farið í 
vélarrúmsherma en vélarrúmshermar 
eru tölvubúnaður þar sem með ná-
kvæmum hætti er unnt að líkja eftir 
starfsemi véla í skipum og framkalla 
ýmiss konar bilanir í vélbúnaðinum. 

Kennarar í verk- og tækninámi 
verða á svæðinu til skrafs og ráða-
gerða og náms- og starfsráðgjafar VA 
veita upplýsingar um nám og störf. 
Íþróttaakademía VA verður með púls- 
og hoppmælingar og sögukennarar 
skólans sýna tæknisögu Austurlands, 
náttúrufræðikennarar VA gefa gestum 

færi á að títra auk þess sem hægt 
verður að kíkja í stjörnusjónauka VA 
með kennurum. Eitt og annað verður 
í gangi hjá uppeldisfræðinemum og 
nemendur VA kenna gestum að flétta 
hár. 

Verkfræðistofan Efla sýnir brot af 
þeim verkefnum sem eru í gangi hjá 
þeim. Síldarvinnslan sýnir hvernig 
hægt er að mæla prótein, fitu, vatn 
og salt í fiskimjöli á 6 sekúndum með 
NIR-tæki Síldarvinnslunnar. HSA 
mælir blóðþrýsting og blóðsykur, 
Alcoa Fjarðaál kynnir starfsemi sína 
og Tókatækni leiðir gesti og gangandi 
í allan sannleika um hvernig hljóð- og 
myndvinnsla fer fram. 

Nemendur af starfsbraut og lista-
akademíu VA verða með myndlista-
sýningu og ýmis tæknifyrirtæki og 
frumkvöðlar kynna starfsemi sína. 
Það verður því eitthvað fyrir alla 
á Tæknidegi fjölskyldunnar í VA 
laugardaginn þann 8. nóvember 
næstkomandi. 

Ályktun Kennarafélags Framhalds-
skólans í Austur-Skaftafellssýslu
Eftirvarandi ályktun var sam-

þykkt á fundi í Kennarafélagi 
Framhaldsskólans í Austur-

Skaftafellssýslu 21. október 2014: 
Kennarafélag Framhaldsskólans 

í Austur-Skaftafellssýslu mótmælir 
fyrirhugaðri skerðingu náms til stúd-
entsprófs og takmörkun á aðgengi eldri 
nemenda að námi í framhaldsskólum. 
Fækkun nemenda í framhaldsskólum 
landsins mun bitna harðast á fámennari 
skólum á landsbyggðinni og vart séð að 
þeir muni lifa af svo harðar aðgerðir. 
Þetta mun einnig hafa neikvæð áhrif 

á menntunarstigið á landsbyggðinni. 
Hér er að eiga sér stað viðsnúningur 

í menntapólitík á landinu þar sem 
stór hópur ungs fólks sem vill ganga 
menntaveginn er útilokaður frá fram-
haldsskólum landsins og veitt inn í 
dýrari úrræði og torveldari. Þetta er 
sérstaklega alvarlegt fyrir ungt fólk á 
landsbyggðinni sem hefur fá önnur 
úrræði að sækja sér menntun en fram-
haldsskólana. 

Styrkur íslenska framhaldsskólans 
hefur verið sveigjanleiki þar sem komið 
er til móts við þarfir mismunandi nem-

enda. Framhaldsskólar á landsbyggð-
inni hafa þjónað nemendum af lands-
byggðinni sem ella þyrftu að fara um 
langan veg til að afla sér menntunar. 
Framhaldsskólar á Íslandi eru með þeim 
ódýrari í samanburðarlöndum okkar og 
vart séð að aðgerð sem þessi muni spara 
fjármagn til lengri tíma litið. 

Kennarafélag FAS skorar á mennta-
málaráðherra að snúa af þessari leið og 
standa vörð um jafnrétti til náms óháð 
aldri og búsetu. 

Kennarafélag Framhaldsskólans  
í Austur-Skaftafellssýslu.

Nýtt fræðsluverkefni  
– Stafrænt handverk
Í september var nýju fræðsluverk-

efni fyrir grunnskólanema á Aust-
urlandi á vegum Skaftfells hleypt 

af stokkunum. Verkefnið heitir Staf-
rænt handverk og er unnið í samstarfi 
við Seyðisfjarðarskóla og RoShambo. 
Verkefnið er styrkt af Sprotasjóði og 
Menningarráði Austurlands. 

Stafrænt handverk var hannað fyrir 
5. -7. bekk og leggur áherslu á sköpun 
og sjálfbærni. Nemendur læra að búa 
til eigin litarefni og málningu úr hrá-
efnum sem er finna í nærumhverfi. 
Að því loknu er notast við snjalltækni 
til að yfirfæra litinn á stafrænt form. 
Samhliða vinnuferlinu setja nemendur 
sig í spor rannsakenda og skrásetja 
hvert stig. Heimildunum er svo miðlað 
í gegnum samfélagsmiðil og þannig 
geta nemendur í mismunandi bæj-
arfélögum verið í gagnvirkum sam-
skiptum hver við annan. 

Verkefnið er aðgengilegt á veraldar-
vefnum og er þátttaka er gjaldfrjáls. 

Um þessar mundir taka fjórir grunn-
skólar þátt í verkefninu. 

Heimasíða verkefnisins: stafraent-
handverk. tumblr.com og hægt er að 
fylgjast með framvindu verkefnisins 
hérna: http: //stafraenthandverk. 
tumblr.com/twitter

Litur verður til – myndir af heimasíðu verkefnisins

Í ljósi hlutverks skólans 
sem einnar mikilvægustu 
uppeldisstofnunar utan 
fjölskyldunnar er því 
nauðsyn á nánu samstarfi 
við foreldra. Þar tel ég 
þurfi að gera betur. For-
eldrar bera jú frumábyrgð 
á uppeldi barna sinna og 
þeir þurfa oft á stuðningi 
að halda í uppeldishlut-
verki sínu, ekki síst þegar 
um námsvanda er að 
ræða.
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Gæðamakríll 
frá Hornafirði

Sólsker er tilnefnt til Fjöreggsins 2014 fyrir 
frumkvæði við nýtingu á makríl og fyrir 

afurðirnar Makrílpaté og Heitreiktan makríl.

Sólsker hlaut gullverðlaun í �okki heitreyktra 
�skafurða í Svíþjóð í Östersund 2013 fyrir 

heitreyktan makríl.

Sólsker leggur áherslu á umhver�svænar 
veiðar og vinnslu og framleiðir sínar afurðir í 

matarsmiðjunni á Höfn.
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Fréttatilkynning frá Alcoa og Eimskip: 

Alcoa Fjarðaál og Eimskipa- 
félagið endurnýja samninga um 
hafnarvinnu við Mjóeyrarhöfn
Alcoa Fjarðaál hefur endurnýjað 

samninga við Eimskipafélagið 
að undangengnu alþjóðlegu 

útboði, um hafnarvinnu fyrir álverið 
við Mjóeyrarhöfn á Reyðarfirði til 
næstu fimm ára. Eimskip hefur annast 
þessa þjónustu fyrir Alcoa Fjarðaál allt 
frá gangsetningu álversins árið 2007. 

Eimskip hefur lagt í rúmlega tveggja 
milljarða króna fjárfestingu á Austur-

landi í tengslum við þjónustuna fyrir 
Alcoa Fjarðaál og vegna annarrar starf-
semi félagsins á svæðinu. Hjá Eimskip 
á Austurlandi starfa nú um 100 manns 
við frágang á vörum Fjarðaáls til út-
flutnings, hafnarvinnu, gáma- og inn-
anlandsflutninga. 

Janne Sigurðsson, forstjóri Alcoa 
Fjarðaáls, og Gylfi Sigfússon, forstjóri 
Eimskipafélagsins, undirrituðu nýja 

samninga í mötuneyti álversins í dag, 
fimmtudag. Við það tækifæri lýstu þau 
almennri ánægju með áframhald sam-
starfsins, enda verið afar farsælt allt 
frá því er Fjarðaál hóf starfsemi hér 
á landi. Gylfi sagði engan vafa leika á 
því hve miklu máli Fjarðaál hefur skipt 
fyrir íslenskt samfélag og hjálpað til 
við að styrkja innviði þess, ekki síst á 
Austurlandi. 

Með tilkomu Mjóeyrarhafnar hafa 
flutningar til og frá Austurlandi aukist 
verulega, en árlega fara um 1,5 milljón 

tonna af vörum um höfnina, sem er ein 
sú stærsta á landinu í vörumagni talið. 

Janne Sigurðsson, forstjóri Alcoa Fjarðaáls, og Gylfi Sigfússon, forstjóri eim-
skips, við undirritun á nýjum samstarfssamningi til næstu 5 ára á skrifstofu 
Fjarðaáls á Hrauni við reyðarfjörð þann 23. október sl.

Sjálfboðastarfið skilaði 1,2 milljónum 
króna til björgunarsveitarinnar Geisla
Björgunarsveitin Geisli á Fáskrúðs-

firði fékk á dögunum góða og vel 
þegna heimsókn þegar nokkrir 

starfsmenn Alcoa Fjarðaáls komu 
ásamt fjölskyldumeðlimum til að taka 
til hendinni við endurbætur á aðstöðu 
björgunarsveitarinnar í þorpinu. Alls 
mætti 34 manna hópur í verkefnið, sem 
m.a. fólst í því að mála húsnæði sveitar-
innar innandyra og klæða vörugám sem 
mun hýsa sjóflokk Geisla á starfssvæð-
inu við höfnina á Fáskrúðsfirði. 

Þörf fyrir öflugan og vel búinn sjó-
flokk kom berlega í ljós er flutninga-
skipið Arnarfell strandaði að morgni 6. 
september, þar sem björgunarsveitarfólk 
í Geisla tók þátt í aðgerðum í kjölfarið. 
Það atvik sýndi mikilvægi björgunar-
sveitanna á svæðinu og gerði öllum ljóst 
hversu mikils virði öll sjálfboðavinna er 

fyrir öryggi og lífsskilyrði samfélaganna 
á Austurlandi og víðar. 

Í reglum um sjálfboðaliðastarf starfs-
manna Alcoa er gert ráð fyrir að taki tíu 

starfsmenn fyrirtækisins eða fleiri þátt 
í verkefni sem komi nærsamfélaginu 
í heild til góða greiði Samfélagssjóður 
Alcoa (Alcoa Foundation) 360 þúsund 

króna framlag í þágu verkefnisins. Í 
ár ákvað sjóðurinn að tíu verkefni á 
heimsvísu yrðu valin til að hljóta hærri 
styrk og var Geisli valinn hér á landi til 
úrtöku í þeim hópi. Nam upphæðin sem 
Geisli hlaut því tólf hundruð þúsund 
krónum, sem afhentar voru að vinnu 
lokinni laugardaginn 11. október þegar 
hópurinn kom saman. 

Alcoa Foundation er sjálfseignar-

stofnun og einn af stærstu fyrirtækja-
sjóðunum í Bandaríkjunum. Hann veitir 
árlega fjölda styrkja til margvíslegra 
verkefna víða um heim og stendur 
fyrir verkefnum þar sem starfsmenn 
Alcoa og aðrir geta lagt sitt af mörkum 
í þágu nærsamfélagsins. Á þessu ári hafa 
sjálfboðaliðastörf starfsmanna Fjarðaáls 
skilað tæpum 5 milljónum króna til ver-
kefna á Austurlandi. 

Hluti sjálfboðaliða Alcoa samankominn að dagsverki loknu í þágu Geisla á 
Fáskrúðsfirði. Janne Sigurðsson, forstjóri Alcoa afhenti formanni sveitarinnar, 
ólafi Atla Sigurðssyni, framlag Alcoa Foundation. Í miðið, fyrir aftan þau er 
Grétar Geirsson, gjaldkeri Geisla, sem bíður þess að fá ávísunina!

Líf sem vert er að lifa
Opnunarhátíð Hulduhlíðar fór 

fram þann 18. október síðast-
liðinn fyrir fullu húsi. Um 300 gestir 
samglöddust íbúum á þessum merku 
tímamótum og skoðuðu sig um í 
nýjum heimkynnum hjúkrunarheim-
ilisins á Eskifirði. 

Hátíðin var haldin í tilefni þess að 
Hulduhlíð fékk þetta nýtt og glæsilegt 
húsnæði að Dalbraut 1b formlega 
afhent til notkunar. Fulltrúi heil-
brigðisráðherra, Jens Garðar Helga-
son, afhenti Jóni Birni Hákonarsyni, 
forseta bæjarstjórnar Fjarðabyggðar, 
táknrænan lykil, sem hangir nú á vegg 
í miðlægu rými hjúkrunarheimilisins. 

Að afhendingu lokinni blessaði sr. 
Davíð Baldursson nýju heimkynnin. 
Blásarasveit Tónlistarskóla Eskifjarðar 
og Reyðarfjarðar og karlakórinn 
Glaður lögðu sitt af mörkum til þessa 
ánægjulega dags með frábærum tón-
listarflutningi. 

Til stóð að Kristján Þór Júlíusson 
heilbrigðisráðherra kæmi að af-
hendingunni, en varð af óviðráðan-
legum ástæðum að afboða sig og hljóp 
Jens Garðar Helgson, formaður bæj-
arráðs Fjarðabyggðar, í skarðið. 

Nýja húsnæðið samanstendur af 
þremur húsum og sameiginlegu mið-
rými. Gengist var fyrir opinni hug-
myndasamkeppni í Fjarðabyggð um 
heiti húsanna, sem hafa verið nefnd 
Holt, Hús og Sel. 

Þá voru dvalarheimilinu færðar 
góðar gjafir í tilefni dagsins. Tók Árni 
Helgason, framkvæmdastjóri Huldu-
hlíðar, við bókagjöf, sem Halldóra Víf-
ilsdóttir, aðstoðarframkvæmdastjóri, 
afhenti f.h. Framkvæmdasýslu ríkisins 
og standlyftu, sem Janne Sigurðsson, 

forstjóri, afhenti Hulduhlíð að gjöf f.h. 
Alcoa Fjarðaáls. 

Starfsemi Hulduhlíðar fluttist í nýja 
húsnæðið að Dalbraut 23. október sl. 
Með hönnun þess var brotið blað í sögu 
öldrunarmála landsmanna, en grunn-
skipulag bygginga uppfyllir fyrst hjúkr-
unarheimila nýjar kröfur stjórnvalda 
um friðhelgi íbúa og heimilishagi. 

Þessar nýju skipulagskröfur falla 
vel að Eden hugmyndafræðinni sem 
Hulduhlíð starfar eftir. Höfundur 
hennar er bandaríski læknirinn 
William Thomas, sem komst með 
rannsóknum sínum að því að einmana-
leiki, vanmáttarkennd og leiði væru 
aðalástæður vanlíðunar hjá íbúum 
hjúkrunarheimila. Þá vanti innihald 
í lífið – tilgang til að lifa. Með Eden 
hugmyndafræðinni er unnið gegn 
þessum þáttum til þess að auka lífs-
gæði íbúanna svo að þeir eignist líf sem 
vert er að lifa. 

Frétt af www. fjardabyggd.is

Lykillinn góði mundaður. F.v. Hall-
dóra Vífilsdóttir, aðstoðarfram-
kvæmdastjóri Framkvæmdarsýslu 
ríkisins, Jens Garðar Helgason, fulltrúi 
heilbrigðisráðherra, Jón björn Há-
konarson, forseti bæjarstjórnar, Árni 
Helgason, framkvæmdastjóri Huldu-
hlíðar og Páll björgvin Guðmundsson, 
bæjarstjóri Fjarðabyggðar.
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Litla ljóðahátíðin 
Litla ljóðahátíðin í Norðausturríki 

fór fram dagana 16. – 19. október 
sl. á Norður- og Austurlandi. 

Ljóðahátíðin hófst með útgáfukynn-
ingu á Eymundsson á Akureyri þar sem 
Hrafnkell Lárusson kynnti nýútkomna 
ljóðabók sína Ég leitaði einskis . . . og 
fann. Um kvöldið var ljóðaganga í Hall-
ormsstaðaskógi í samstarfi við Skóg-
rækt ríkisins þar sem Hulda Sigurdís 
Þráinsdóttir, Sveinn Snorri Sveinsson, 

Ingunn Snædal og Stefán Bogi Sveins-
son lásu úr verkum sínum. Á föstudeg-
inum var formleg setning hátíðarinnar 
og útgáfuhóf þar sem Hrafnkell kynnti 
ljóðabók sína, nú fyrir Austfirðingum, 
á Icelandair Hótel Héraði. Um kvöldið 
var ljóðakvöld í Sláturhúsinu en þar 
lásu Bjarki Karlsson, Kristín Eiríks-
dóttir, Kristian Guttesen, Gréta Kristín 
Ormarsdóttir og Urður Snædal úr 
verkum sínum. Á laugardeginum var 

ljóðagjörningurinn Umbrot í auðninni 
í Möðrudalskirkju í minningu feðganna 
Jóns Stefánssonar og Stefáns V. Jóns-
sonar. Síðar þann sama dag var ljóða-
dagskrá í Populus tremula og hátíðinni 
lauk svo fyrir norðan á sunnudeginum 
með bókmenntabrunch á Icelandair 
Hótel Akureyri og ljóðagöngu í Vaðla-
skógi í samstarfi við Skógræktarfélag 
Eyfirðinga. 

Aðstandendur hátíðarinnar eru 
sáttir. Að þeirra sögn gekk hátíðin vel 
og aðsókn var alveg í samræmi við 
væntingar. 
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Ég leitaði einskis . . . og fann
Nýverið gaf Hrafnkell Lárus-

son út ljóðabókina Ég leitaði 
einskis og fann. Hrafnkell 

er Austfirðingum að góðu kunnur og 
muna eflaust margir eftir fyrirlestrum 
sem hann flutti í vor um mikilvægi 
svæðismiðla. Einnig hefur Hrafnkell 
verið áberandi í ljóðalífi Austfirðinga 
og tók hann meðal annars þátt í Litlu 
ljóðahátíðinni í Norðausturríki sem 
haldin var fyrr í mánuðinum. 

Um höfundinn
Hrafnkell Lárusson er 37 ára gamall 
sagnfræðingur. Hann er Breiðdælingur 
að uppruna (er frá Gilsá í Breiðdal) en 
hefur búið á Egilsstöðum undanfarin 
ár. Hrafnkell var forstöðumaður Hér-
aðsskjalasafns Austfirðinga um fimm 
ára skeið en lauk störfum þar snemma 
árs 2013. Eftir það starfaði hann í rúmt 
ár við sagnfræðirannsóknir á vegum 
Stofnunar rannsóknasetra Háskóla 
Íslands. Hrafnkell stundar nú dokt-
orsnám í sagnfræði við Háskóla Ís-
lands. 

Ég leitaði einskis . . . og fann er fyrsta 
ljóðabók Hrafnkels Lárussonar. Áður 
hefur hann gefið út fimm bækur ýmis 
sem höfundur eða ritstjóri, en þær hafa 
flestar verið fræðilegs eðlis. 

Um bókina
Ég leitaði einskis . . . og fann er ljóða-
bók sem geymir 47 frumsamin ljóð. 
Ljóðin eru samin á síðustu tveimur 
áratugum. Flest urðu ljóðin til á fyrstu 
árum þessarar aldar, en í bókinni má 
líka finna ljóð bæði frá menntaskóla-
árum höfundar og ljóð sem voru samin 
fyrr á þessu ári. Viðfangsefni bókar-
innar eru fjölbreytt enda er hér ekki 
um að ræða þema-bók. Ljóðformin 
eru einnig mörg. Þó stærstur hluti 
ljóðanna sé óbundinn formi er líka að 
finna formbundin ljóð m.a. nokkur 
þar sem höfundur hefur lagt út af eldri 

formum eða búið til ný. Dæmi um slíkt 
er ljóðið Föngun. Þar er stuðlasetning 
formbundin en nokkuð nýstárleg. 

Föngun
Grannir fingur – leita
dóma sögunnar á lélegum pappír

Dreymin augu – brún
glitrandi af lífi og björtum þokka

Dulur svipur – fagur
grípur hugann og fangar viljann

Viðtökur
Útgáfudagur bókarinnar var 15. 
október sl. og þann dag var blásið til 
útgáfuhófs í verslun Eymundsson í 
Austurstræti í Reykjavík. Daginn eftir 
var útgáfuhóf í verslun Eymundsson á 
Akureyri og þann 17. október kynnti 
Hrafnkell bókina og flutti ljóð úr henni 
á Hótel Héraði á Egilsstöðum. Það var 
liður í formlegri setningu Litlu ljóða-
hátíðarinnar í Norðausturríki sem stóð 
dagana 16. -19. október. Viðtökur við 
bókinni hafa verið mjög góðar, raunar 
betri en Hrafnkell vænti. Á þeim 10 
dögum sem liðnir eru frá útgáfu bókar-
innar hefur um helmingur upplagsins 
selst og var bókin í 5. sæti á metsölu-
lista Eymundsson þann 22. október 
sl. , í flokki innbundinna skáldsagna, 
ljóðabóka og hljóðbóka. Hrafnkell 
segir það hafa komið skemmtilega á 
óvart en hann lagði upp í þessa útgáfu 
með hófstilltar væntingar um viðtökur 
enda sjaldan sem ljóðabækur draga að 
sér verulega athygli. Sérstaklega þegar 
um er að ræða bækur sem höfundur 
stendur sjálfur í að gefa út. 

Ný ritröð? 
Ritstjóri tók eftir því að bók Hrafnkels 
svipar mjög í útliti til bókar Stefáns 
Boga Sveinssonar sem kom út fyrr á 
þessu ári. Var því ákveðið að spyrja 

Hrafnkel hvort þarna væri komið 
upphafið að nýrri ritröð austfirskra 
ljóðabóka: 

„Það er engin tilviljun að bækur 
okkar Stefáns Boga eru líkar. Við til-
heyrum ljóðahópnum Hása kisa sem 
við erum í ásamt Ingunni Snædal og 
Ásgrími Inga Arngrímssyni. Bogi reið 
á vaðið í sumar með útgáfu á sinni bók 
sem heitir Brennur. Ég var þá að hug-
leiða að gefa út bók sjálfur en hafði 
meira verið með hugann við handritið 
fremur en kápu og umbrot. Þegar ég sá 
bókina hans Boga þá fannst mér hún 
bæði vel umbrotin og kápan mjög flott. 
Ég fékk því hans blessun á að hafa 
mína í svipuðum stíl, fékk svo sama 
umbrotsmann og ljósmyndara. Hvort 
þetta er upphafið af ritröð verður að 
koma í ljós.“

Bók Hrafnkels er til sölu í verslunum 
Eymundsson (í Reykjavík, á Akureyri 
og Akranesi), í Bóksölu stúdenta í 
Reykjavík, verslun A4 á Egilsstöðum 
og í Bókakaffi í Fellabæ. Einnig selur 
höfundur bækurnar sjálfur og má 
panta eintak með því að senda tölvu-
póst á netfangið hrafnkell. larusson@
gmail.com. 

kápa ljóðabókarinnar: Ég leitaði 
einskis ... og fann

Hulda Sigurdís Þráinsdóttir les úr verkum sínum í ljóðagöngu í Hallormsstaðaskógi.  Ljósm: Austurfrétt/GG
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Laugardaga kl. 11-15 

innréttingar
danskar

í öll herbergi heimilisins

Fjölbreytt úrval aF hurðum, 
Framhliðum, klæðningum og einingum, 

geFa þér endalausa möguleika á 
að setja saman þitt eigið rými.

við hönnum og teiknum Fyrir þig
Komdu með eða sendu okkur málin af eldhúsinu, baðinu, 
þvottahúsinu, anddyrinu eða svefnherberginu - og við hönnum, 
teiknum og gerum þér hagstætt tilboð í glæsilega danska innréttingu 
í hæsta gæðaflokki og vönduð raftæki á vægu verði.

sterkar og glæsilegar

þitt er valið
Þú velur að kaupa innréttinguna í ósamsettum einingum, 
eða lætur okkur um samsetninguna. Að sjálfsögðu 
önnumst við líka uppsetningu og endanlegan frágang fyrir 
þá sem þess óska – fullkomin þjónusta, eigið verkstæði.
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MIKIÐ ÚRVAL DEKKJA Á BETRA VERÐI - DEKKJAHOLLIN.IS

iG50 V902AiG35

PF-3D PF-5

Vetrardekkin færðu á 
dekkjahollin.is

1. Leitar eftir stærð

2. Setur dekkin í körfu

3. Velur flutningsmáta

4. Gengur frá greiðslu

Rjúpnaveiði
Um síðustu helgi var fyrsta 

rjúpnaveiðihelgin og gekk 
hún stórslysalaust. Í vikunni 

fyrir þessa fyrstu helgi var talað við 
björgunarsveitarmann í fréttum sjón-
varps og hann spurður hvort hann væri 
ekki áhyggjufullur þar sem svo margir 
væru að fara upp á fjöll til að ná sér í 
jólamatinn. Björgunarsveitarmaðurinn 
kvað svo ekki vera þar sem rjúpnaveiði-
menn væru yfirleitt bæði vel búnir og 
undirbúnir. Áður fyrr voru rjúpur ekki 
eingöngu borðaðar á jólum heldur voru 
þær oft á borðum landsmanna. Veiði-
menn fóru þá til rjúpnaveiða til þess að 
veiða í matinn, ekki aðeins í jólamat-
inn. Þetta hefur því breyst mikið og í 
ár eru veiðidagarnir einungis tólf tals-
ins og skiptast á fjögur þriggja daga 
tímabil: Föstudaginn 24. október til 
sunnudags 26. október; föstudaginn 
31. október til sunnudags 2. nóvember; 
föstudaginn 7. nóvember til sunnudags 
9. nóvember og að lokum föstudaginn 
14. nóvember til sunnudags 16. nóvem-
ber. Á vef Umhverfisstofnunar koma 
fram ýmsar upplýsingar um hvernig 
rjúpnaveiðin geti gengið sem best með 
réttum undirbúningi og aðstæðum: 

Undirbúningur veiðimanna 
fyrir rjúpnaveiðar
Rjúpnaveiðar eru líkamlega erfiðar og 
krefjast úthalds og útbúnaðar við hæfi. 
Það er margt líkt með rjúpnaveiðum og 
fjallgöngu. Veiðimaðurinn þarf að vera 

fær um fjallgöngu bæði hvað útbúnað 
og þol varðar. Það gengur því ekki 
átakalaust að veiða rjúpur í jólamatinn. 
Huga þarf vel að útbúnaði og veðri og 
þekkja takmörk þreks og þols. 

Einnig er mikilvægt að gera ferðaá-
ætlun sem allir veiðifélagar vita af og 
líka þeir sem heima sitja. Þannig er 
hægt að kalla til hjálp ef veiðimaður 
skilar sér ekki á tilsettum tíma. 112 
smáforritið fyrir snjallsíma er gagnlegt 
fyrir veiðimenn í því sambandi. Hægt 
er að sækja smáforritið á safetravel.is. 

Veiðifélagar sem leggja af stað til 
veiða að morgni ættu að sammælast 
um komutíma í bíl og virða þá ferða-
áætlun. Sé einhver ekki kominn á 
tilsettum tíma og ekki næst samband 
við hann er mikilvægt að kalla til hjálp 
áður en myrkur skellur á. Það er því 
mikilvægt að hafa í huga hversu langt 
á eftir að ganga þegar skyggja tekur. 
Heppilegt er að hafa meðferðis átta-
vita, GPS-tæki, höfuðljós og farsíma. 
Farsíminn þarf að vera í vatnsheldu 
hulstri og heppilegt er að hafa með 
auka rafhlöður í hann og GPS-tækið. 

Í heildina er heimilt að veiða 12 daga 
í ár. Það eru umtalsvert færri dagar en 
rjúpnaveiðimenn áttu að venjast hér 
áður fyrr þegar veiðitímabilið stóð í 
69 daga. Reyndar fara flestir rjúpna-
veiðimenn einungis innan við fjóra 
daga til rjúpnaveiða óháð leyfilegum 
dagafjölda. Áreynsla, erfiði og þörf 
á rjúpum í jólamatinn hefur eflaust 

mikið að segja um það hversu marga 
daga menn halda til rjúpna. Veiðimenn 
eru hvattir til að veiða ekki fleiri rjúpur 
en þörf er á og minnt er á að sölubann 
er í gangi á rjúpum og rjúpuafurðum. 

Frá því að sölubann tók gildi hefur 
magnveiði dregist saman. Hófsemis-
sjónarmið auka líkurnar á að hægt 
verði að stunda sjálfbærar rjúpnaveiðar 
um ókomna tíð. Það skiptir því máli 
að umgangast þessa náttúruauðlind 
af virðingu og standa um leið vörð 
um þau forréttindi sem felast í að geta 
stundað skotveiðar í íslenskri náttúru. 

Réttur til veiða á landi ræðst af 
eignarhaldi landsins. Það er því mik-
ilvægt fyrir veiðimenn að þekkja 
eignarhald landsins sem þeir hyggjast 
veiða á og virða rétt landeigenda til 
að stjórna veiðum á sínu landi. Enn-
fremur þarf að hafa í huga að ákveðin 
landsvæði hafa verið friðlýst. Þegar 
svæði er friðlýst er ekki sjálfgefið að 
veiðar séu bannaðar. Það hvílir skylda 
á veiðimönnum að kynna sér í hverju 
tilfelli fyrir sig hvaða reglur gilda um 
það landsvæði sem þeir hyggjast veiða 
á. Ábyrgðin er veiðimannsins. Hægt er 
að finna upplýsingar um friðlýst svæði 
á vefsvæði Umhverfisstofnunar. Þar er 
hægt að sjá hvort veiðar séu heimilar 
eða ekki samkvæmt friðlýsingunni. 

Að lokum eru veiðimenn hvattir 
til að hafa í huga loftgæðaspá vegna 
eldgoss. 

Upplýsingar af www. ust.is

Fréttatilkynning frá Austurbrú:

Úthlutun styrkja úr Vaxt-
arsamningi Austurlands
Ritsmiðja Austurlands, Sjó-

ferðir Austurlands og jarð-
fræðitengd steinasýning eru 

meðal þeirra verkefna sem hlutu styrk 
frá Vaxtarsamningi Austurlands að 
þessu sinni. Átta verkefni voru styrkt 
en þetta er önnur úthlutun Vaxtar-
samningsins á þessu ári. 

Samtals var úthlutað 9.500.000 
krónum en alls bárust tuttugu um-
sóknir að upphæð 39.975.000 króna. 
Vaxtarsamningur Austurlands er 
samningur milli Austurbrúar ses. og 
atvinnuvega- og nýsköpunarráðu-
neytis. Stefna hans er að styðja við 
uppbyggingu í anda náttúru og sjálf-
bærni og er honum ætlað að styðja við 
þau verkefni sem falla undir mark-
mið hans. Meginhugmyndin að baki 
Vaxtarsamningsins er að ýta undir 
samstarf í svokölluðum klösum þar 
sem leitast er við að efla samvinnu 
fyrirtækja og stofnana á ákveðnum 
sviðum sem á einhvern hátt geta 
unnið saman og nýtt styrkleika hvers 
annars. Vaxtarsamningurinn er í um-

sjón Austurbrúar ses. sem hefur það 
meginmarkmið að efla Austurland 
sem eftirsóttan valkost til búsetu og 
fjárfestinga. 

Stjórn samningsins fundaði 20. 
október sl. og ákveðið var að styrkja 
eftirfarandi verkefni: 
•	Ritsmiðja	 Austurlands,	 Gunnar	

Gunnarsson og Sigríður Lára Sig-
urjónsdóttir, 1.000.000, -

•	Afurðamiðstöð	viðarafurða,	Jóhann	
F. Þórhallsson, 1.200.000, -

•	Grafít	 ehf.	 ,	 Alfa	 Freysdóttir,	
300.000, -

•	Jarðfræðitengd	steinasýning	í	hjarta	
Breiðdalsvíkur, Christa Maria 
Feucht, 800.000, -

•	LungA	skólinn,	Aðalheiður	Borg-
þórsdóttir, 2.000.000,-

•	Starfsfolk.is,	Guðmundur	R.	Gísla-
son og Marías Ben. Kristjánsson, 
2.000.000, -

•	Austurvarp,	Gunnar	Gunnarsson,	
1.000.000, -

•	Sjóferðir	Austurlands,	Elís	Pétur	
Elísson, 1.200.000, - 

rjúpan er sýnd veiði en ekki gefin

Nýr verkefnastjóri 
sveitarstjórnarmála
Stjórn Sambands sveitarfélaga 

á Austurlandi (SSA) hefur, í 
samráði við framkvæmdastjóra 

Austurbrúar, falið Björgu Björnsdóttur 
verkefnastjórn málefna sveitarstjórn-
arstigsins. Hún tekur til starfa 1. nóv-
ember nk. 

Samkvæmt nýju skipuriti Austur-
brúar, fer starfsmaður stofnunarinnar 
með málefni sveitarstjórnarstigsins. 
Stjórn SSA hefur, í samráði við Jónu Ár-
nýju Þórðardóttur, framkvæmdastjóra 
Austurbrúar, falið Björgu Björnsdóttur 
þetta hlutverk og tekur hún til starfa 1. 
nóvember nk. Verkefnastjóri málefna 
sveitarstjórnarstigsins ber ábyrgð á 
rekstri SSA og þeim verkefnum sem 
teljast til umsýslu sambandsins, skv. 
þjónustusamningi milli Austurbrúar og 
SSA. Hann er auk þess hluti af stjórn-
endateymi Austurbrúar. 

Þjónustusamningur SSA og Aust-

urbrúar tryggir 
stjórn SSA m.a. 
aðkomu að 
ráðningu og 
fullt boðvald 
yfir þeim starfs-
manni sem sér 
um daglegan 
rekstur SSA 
auk þess sem 
þar eru tíunduð 

þau verkefni sem falla undir starfsvið 
verkefnastjórans. 

Björg Björnsdóttir hefur undan-
farið ár sinnt starfi verkefnastjóra á 
nýsköpunar- og þróunarsviði Austur-
brúar. Hún hefur víðtæka reynslu að 
baki; var meðal annars verkefnastjóri 
samstarfsverkefna Háskóla Íslands og 
kynningarstjóri Þjóðleikhússins. Björg 
er búsett á Egilsstöðum. 

Fréttatilkynning  frá SSA

björg björnsdóttir.
Mynd af  

www.austurbru.is



BÆNDAFUNDIR 
Á NORÐURLANDI OG AUSTURLANDI

Fræðslufundir um kjarnfóður og áburð með skemmtilegu ívafi

Sláturfélag Suðurlands býður til bændafunda í 
samvinnu við DLG og YARA þar sem í boði eru 
fræðsluerindi um kjarnfóður og áburð. 

Allir velkomnir.

Fundarstjóri verður Guðni Ágústsson. 

Jóhannes Kristjánsson eftirherma  mætir á fundina og fer yfir stöðu 
helstu þjóðmála eins og honum er einum lagið.

Léttar veitingar og góðgæti frá framleiðsludeildum SS í 
umsjá kvenfélags Hördgdæla og kvenfélagsins í 
Hróarstungu. 

Fyrirlestrarnir verða þýddir eins og þurfa 
þykir auk þess sem glærur verða á 
íslensku. 

Fundirnir verða haldnir  
frá kl. 20:30 – 23:00

Valaskjálf, Egilsstöðum
Þriðjudaginn 4. nóvember
Karlakórinn Drífandi skemmtir

Hlíðarbæ, Akureyri
Miðvikudaginn 5. nóvember
Hundur í óskilum stíga á stokk

DAGSKRÁ

•	Steinþór	Skúlason,	forstjóri	SS.
 Setur fundinn og ávarpar gesti.

•	Jakob	Kvistgaard,	fóðurfræðingur	og	
 vörustjóri hjá DLG.
 Fóðurþarfir búfjár.

•	Ole	Stampe,	viðskiptastjóri	hjá	Yara.
 Gæði gróffóðurs út frá áburðargjöf.

Slátur fé lag Suður lands svf  ·  Fossháls i  1  ·  110 Reykjavík  ·  575 6000 ·  w w w.ss. i s



Komdu í heimsókn 
– og uppfylltu drauma þína um betri hvíld

Nettur og góður hvíldarstóll með 
háu baki og stillanlegum hnakkapúða 

Léttur og smekklegur sófi.
Kemur í fjórum stærðum.

Glæsilegur og virkilega 
vandaður svefnsófi frá Ítalíu.

LÚR      Hlíðasmára 1      201 Kópavogi      Sími 554 6969      lur@lur.is      www.lur.is

Nettur og þægilegur tungusófi. Hann er einnig fáanlegur
sem hvíldarstóll, 2ja eða 3ja sæta og öll sæti stillanleg. 

Fallegur horn- og tungusófi með hvíldarstól í enda. 
Margir litir í boði.

Flottur og vandaður tungusófi. 
Hægri eða vinstri tunga.

 
Flottur og mjög þæginlegur sófi. Fáanlegur 
í nokkrum litum í leðri og áklæði.

Diva tungusófi Ezzy Espace

Yuni Dawn tungusófi Demetra svefnsófi

Walton hvíldarsófiItaliano
 
Hvíldarstóll í enda, fáanlegur í leðri og áklæði.
Hægri eða vinstri tunga.

Fáanlegur bæði raf- eða handstýrður. Margir litir 
í boði. Einnig fáanlegur sem hvíldarstóll.

Mobius

Ein góð nótt getur breytt lífinu...

Henson Design rúmin eru einnig 
fáanleg sem rafmagnsrúm. Margir litir 
í boði. Margar tegundir af rúmgöflum.

NÝTTHJÁ LÚR


