
Smíðum sérlega vandaðar bílskúrs- og 
iðnaðarhurðir eftir málum.

Þær eru léttar og auðveldar í notkun. 
Einangrun er á öllum köntum. Fáanlegar í mörgum 

stærðum og gerðum, með eða án glugga. 
Einnig fáanlegar með mótordrifi.

Vagnar & þjónusta ehf
Tunguháls 10, 110 Reykjavík

Sími: 5673440, Fax: 5879192
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Myrkir dagar
Nú fer brátt dimmasti tími ársins í 

hönd. Áður fyrr þegar minna fór 
fyrir manngerðum hlutum svo sem 

ljósi, vegum og raflínum gat verið erfitt fyrir 
óvana að ferðast um landið á þessum tíma. 

Auk þess gat óveður brostið á og þá var voð-
inn vís. Í dag er nær ómögulegt að villast sé 
maður á ferð á þjóðvegum landsins í björtu 
en þegar dimma tekur er eins og allt breytist. 
Ýmsar hugsanavillur taka völdin og vegur 

sem átti að vera á vísum stað er allt í einu 
horfinn. Það er því ekki nema von að myrkrið 
hafi aukið við þjóðsagnaarfinn í gamla daga 
þegar menn þurftu að fara í myrkri yfir vega-
laus fjöll til að komast á milli staða. 
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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

Hafðu samband og kynntu þér vöruúrvalið og þjónustuna

Auglýsingasíminn er 578 1190
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FRÍblAðinu eR dReiFT Í 4.400 einTökum Á öll Heimili Á 
AuSTuRlAndi OG HORnAFiRði Auk dReiFbÝliS. blAðið liGGuR 
einniG FRAmmi Á HelSTu þéT TbÝliSSTöðum Á AuSTuRlAndi.

UMHVERFISVOTTUÐ PRENTUN

Þegar svo mikið er um að vera eins og raun ber vitni hér á Austur-
landi þá er varla tími til að horfa á sjónvarp. Ég hef þó látið það eftir 
mér annað slagið að undanförnu og meðal annars horft á tvo mjög 

áhugaverða heimildaþætti. Fyrri þátturinn var um Malölu, pakistönsku 
stúlkuna sem barðist fyrir rétti stúlkna til menntunar. Ég horfði á þáttinn 
með tíu ára dóttur minni og hafði þátturinn greinilega mikil áhrif á hana því 
hún er enn undrandi á því að stelpur megi ekki fara í skólann sums staðar í 
veröldinni. Ég hélt einmitt að henni myndi þykja það fínt að þurfa ekki að 
ganga í skóla því henni finnst oft erfitt að vakna á morgnana en með því að 
horfa á þáttinn um Malölu þá varð henni ljóst að það að fá að fara í skólann 
er réttur sem ekki er sjálfsagður. Auk þess fannst henni mennirnir sem skutu 
Malölu hreint og beint asnar að skjóta litla stelpu bara af því að hún vildi 
fara í skólann. Aðra eins fábjána hafði hún aldrei heyrt um. 

Hinn þátturinn sem ég horfði á var þáttur tveggja lækna sem athuguðu 
hvort væri hættulegra sykur eða fita. Þeir komust að því að það væri hin 
fullkomna blanda sykurs og fitu sem væri sökudólgurinn og að þessi blanda 
bæri sjálfstjórn okkar ofurliði. Skilaboð þeirra voru því að forðast unninn mat 
og stunda hreyfingu. Þessi skilaboð höfum við heyrt ótal sinnum en förum 
mörg hver ekki eftir þeim, sérstaklega ekki nú þegar dagarnir eru stuttir 
og stundum kaldir. Þá er gott að geta glatt sig á einhverju og sofið aðeins 
lengur í stað þess að fara í ræktina eða út að hlaupa. Það er jafnvel spurning 
hvort jólakílóin væru færri ef jólin væru að sumri til eins og í Suðurálfu. 

Eitt sem minnir á jólin eru Bókatíðindi sem féllu inn um bréfalúgur flestra 
landsmanna í vikunni. Þar er að finna nokkrar bækur sem eru austfirskar 
eða tengjast Austurlandi. Verður fjallað um nokkrar þeirra í næsta tölublaði 
Austurlands. Í þessu blaði verður athyglinni beint að austfirskum þjóðsögum, 
einkum draugasögum, en það er vel við hæfi nú þegar menningarveislan 
Dagar myrkurs stendur sem hæst. Fyrr á öldum þegar fólk var umlukið 
myrkrinu urðu til sögur sem hræddu úr mönnum líftóruna en samt fékk 
fólk ekki nóg af þeim ekki frekar en hinni fullkomnu blöndu sykurs og fitu 
nú á dögum. 

Halldóra Tómasdóttir

Leiðari

Varla tími  
fyrir sjónvarp

Haustúthlutun úr Spretti 
Afrekssjóði UÍA og Alcoa
Nýlega úthlutaði Ungmenna- og 

íþróttasamband Austurlands 
(UÍA) styrkjum úr afreks-

sjóðnum Spretti til 14 ungmenna sem 
leggja stund á margvíslegar íþróttir. Auk 
þess sem 3 þjálfarar voru styrktir til að 
afla sér frekari menntunar og tvö ung-
menna -og íþróttafélög voru styrkt til 
að auka við æfingaframboð sitt. Námu 
styrkirnir samtals 1.470 þúsundum 
króna. Úthlutunin fór fram í Neskaupstað 
þegar samstarfsaðili UÍA, Alcoa Fjarðaál, 
úthlutaði úr styrktarsjóði sínum.

UÍA og Alcoa Fjarðaál starfrækja 
saman afrekssjóðinn Sprettur. UÍA veitir 
sjóðnum forstöðu, en Alcoa fjármagnar 
sjóðinn.  Meginhlutverk sjóðsins er að 
styrkja íþróttaiðkun barna og ungmenna 
á Austurlandi. Úthlutað er tvisvar á ári úr 
sjóðnum og er árlegt ráðstöfunarfé hans 
2,5 milljón króna.

Afreksstyrki  
kr 150.000 kr hlutu:
Aron Steinn Halldórsson, skíðamaður úr 

Skíðafélaginu í Stafdal, vegna undirbún-
ings og keppni á alþjóðlegu skíðamóti 
á Ítalíu.
Kristinn Már Hjaltason, fimleikamaður 
úr Hetti vegna undirbúnings og keppni 
með drengjalandsliði Íslands á EM í 
fimleikum.
María rún Karlsdóttir, blakkona í Þrótti 
vegna æfinga og keppnisferða með U17 
og U19 landsliðum Íslands.
Telma Ívarsdóttir, knattspyrnukona í 
Þrótti, vegna æfinga og keppnisferða 
með U 17 landsliði Íslands.
Stefán Berg ragnarsson, fimleikamaður 
í Ásnum/Hetti vegna vegna undirbún-
ings og keppni með drengjalandsliði 
Íslands á EM í fimleikum.

Iðkendastyrki hlutu:
Daði Þór Jóhannsson, Leikni, frjálsar 
íþróttir.
einar Bjarni Helgason, Golfklúbbi 
Fljótsdalshéraðs, golf.
eyrún Gunnlaugsdóttir, Hetti, fimleikar 
og frjálsar íþróttir

emil Smári Guðjónsson, Huginn/Hetti, 
knattspyrna
Halla Helgadóttir, Hetti, knattspyrna 
og frjálsar íþróttir. 
Hrefna Ösp Heimisdóttir, Hetti, frjálsar 
íþróttir. 
ragnar ingi axelsson, Þrótti, blak.
Stefán Ómar Magnússon Huginn/Hetti, 
knattpspyrna.
Sveinn Gunnþór Gunnarsson Huginn/
Hetti, knattspyrna.

Þjálfarastyrki hlutu:
Óttar Guðlaugsson, Hetti, knattspyrna.
Stefán einar Kristjánsson, Þrótti, 
brettaíþróttir.
Sigurður Donys Sigurðarson, Einherji, 
knattspyrna. 

Félagastyrk hlutu:
Ungmennafélagið Neisti 
Fimleikadeild Leiknis

Þessir myndarlegu Austfirðingar hlutu styrk úr Spretti til að standa straum af kostnaði við áframhaldandi íþróttaiðkun. 
Til beggja handa standa fulltrúar UÍA sem afhentu styrkina, þær Hildur bergsdóttir framkvæmdastjóri UÍA (t.v.) og 
Guðrún Sólveig Sigurðardóttir, stjórnarkona í UÍA.

Þið munið hann Jörund 
Leikfélag Fljótsdalshéraðs frum-

sýnir á föstudag leikritið „Þið 
munið hann Jörund“ í leikstjórn 

Halldóru Malinar Pétursdóttur. Leik-
ritið er eftir Jónas Árnason með fjöld-
anum öllum af söngvum sem hann 
samdi við skosk og írsk þjóðlög. 

Leikritið var frumsýnt í Iðnó 1970 og 
naut gríðarlegra vinsælda og lögin úr 
leikritinu heyrast enn oft á öldum ljós-
vakans í flutningi tríósins Þrjú á palli. 
Í sýningu Leikfélags Fljótsdalshéraðs 
verður það karlakór sem syngur lögin 
og hefur Freyja Kristjánsdóttir stjórnað 

honum en Hafþór Valur Guðjónsson 
sér um tónlistarstjórnina í sýningunni. 

Sýningar verða í Valaskjálf. Eftir 
frumsýningu verða næstu sýningar: 

Sunnudaginn 16. nóvember kl. 
16.00, miðvikudaginn 19. nóvember 
kl. 20.00 og föstudaginn 21. nóvember 
kl. 20.00. Aðrar sýningar verða aug-
lýstar seinna. 

Frekari upplýsingar og miðapantanir 
eru í síma 867-1604 eða á tid. munid. 
hann. jorund@gmail.com 

Frétt af www. fljotsdalsherad.is Jörundur fer víða.
Ljósmynd af facebooksíðu LFF
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700IS Hreindýralandi 
lokið í Sláturhúsinu
Dagana 25. október til 1. nóv-

ember var videólistahátíðin 
700IS Hreindýraland í Slát-

urhúsinu á Egilsstöðum. Hátíðin var 
haldin í 9. sinn og var þemað í ár 
ljóð á skjá, þar sem bæði var unnið 
með listafólki sem vinnur með vídeó 
og hljóð, en einnig sem vinnur með 
texta og ljóð. Vídeoverk voru sett upp 
um allt Sláturhúsið, eins og gert hefur 
verið síðastliðin ár og var húsið sjálft 
jafnvel notað fyrir sýningu utanhúss. 
Verkin á sýningunni að þessu sinni 
voru frá Íslandi, Finnlandi, Danmörku, 
Frakklandi, Hong Kong, Þýskalandi 
og Svíþjóð. 

Ásdís Sif Gunnarsdóttir myndlist-
arkona sem fyrir stuttu fékk verðlaun 
og viðurkenningu úr Listasjóði Guð-
mundu S. Kristinsdóttur, fyrir fram-
lag hennar á sviði myndlistar, spilaði 
ljóðaplötu sína á opnunarkvöldinu 
og sýndi einnig vídeóverk sín. Snorri 
Ásmundsson sýndi 50 portrait verk 
og Sigga Björg Sigurðardóttir, Renaud 
Perrin og 13 listamenn frá Hong Kong 
sýndu vídeóverk í ýmsum rýmum í 
Sláturhúsinu. 

Tvær listakonur, þær Katarina Mis-
tall frá Svíþjóð og Marie Thams frá 
Danmörku voru í listamannadvöl á 
Fljótsdalshéraði, og þær heimsóttu 
skóla á Héraði á meðan dvöl þeirra 
stóð. Þær settu báðar upp verk sín í 
Sláturhúsinu, en verkin voru blanda af 
textaverkum, skúlptúrum og vídeólist. 

Listrænn stjórnandi hátíðarinnar 
er Kristín Scheving en hún opnaði 

nýverið nýja raflistadeild í Listasafni 
Íslands, sem heitir Vasulka-stofa. 
Kristín er deildarstjóri þeirrar deildar. 
Hefur hún reglulega sýnt vídeoverk frá 
Hreindýralandshátíðinni í kaffistofu 
Listasafns Íslands allt þetta ár. 

Aðspurð sagði Kristín að hátíðin yxi 
frá ári til árs en á tíu ára afmælinu á 

næsta ári ætlaði hún að gefa út bók þar 
sem farið yrði yfir sögu hátíðarinnar 
frá upphafi. Hátíðin væri fyrir löngu 
orðin víðfræg og búin að festa sig í sessi 
og ólíklegt annað en að hún ætti eftir 
að vera fastur hluti af menningarlífi 
Austfirðinga og landsmanna allra um 
ókomin ár.

LISTA-LJÓS Í MYRKRI
Í kvöld, fimmtudaginn 13. nóv-

ember kl 18: 00, verður sýningin 
LiSTa-LJÓS Í MYrKri opnuð 

á Hótel Héraði en þessi viðburður er 
hluti af dagskrá Daga myrkurs sem 
nú stendur yfir á Austurlandi. Um er 
að ræða samstarfsverkefni þar sem 
Lóa Björk , myndlistarmaður og list-
greinakennari í ME, hefur fengið til 
liðs við sig í listsköpun nokkur ljóð-
skáld á Austurlandi ásamt Bjarna 
Rafni tónlistarmanni og listanemum 
í áfanganum Samtímalistir af list-
námsbraut ME. Skáldin sem taka 
þátt í verkefninu eru Ásgrímur Ingi 
Arngrímsson, Hrafnkell Lárusson, 
Hulda Sigurdís Þráinsdóttir, Ingunn 
Snædal, Sigurður Ingólfsson, Stefán 
Bogi Sveinsson og Steinunn Friðriks-
dóttir. Þema verkefnisins er veturinn 
og myrkrið og það hvernig tengja má 

saman listgreinar eins og ljóðlist, tón-
list og sjónlistir. 

Markmiðið er að kanna hvernig 
má nýta skammdegið til uppsprettu 
listsköpunar en ljósið og hið magn-
aða myrkur er útgangspunktarnir í 
verkefninu. Lagt var til að ljóðskáldin 
semdu ljóð þar sem veturinn væri í 
aðalhlutverki eða nýttu eigin ljóð sem 
tengjast því þema og í framhaldi af því 
völdu nemendur sér ljóð til að vinna 
með. Þegar undirbúningsferli og hug-
myndavinnu var lokið var farið í að 
mynda verkin og vinna nánar með 
textann og var hann þá ýmist lesinn 
upp eða unninn á myndrænan hátt. 
Nemendurnir vinna með ljóðin út frá 
eigin hugmyndum með ýmsum hætti 
þar sem blandað er saman líkamstján-
ingu og náttúrumyndum. Lóa hefur 
hvatt þau til að fara ótroðnar slóðir í 

myndsköpuninni og láta hugmynda-
flugið og þær myndir sem birtast þeim 
í ljóðunum stjórna ferðinni. Listanem-
arnir hafa undanfarna daga verið að 
mynda og klippa saman, ýmist leikin 
atriði eða myndir teknar utanhúss í 
mismunandi birtu og veðri. 

Í kvöld má svo sjá afraksturinn þar 
sem kvikmyndirnar verða sýndar, ljóð-
skáldin mæta og lesa upp milli þess sem 
Bjarni Rafn leikur sér með raftóna sína 
en hann er mjög efnilegur tónlistar-
maður. Hann hefur tekið þátt í hinum 
ýmsu tónlistarviðburðum síðastliðin 
ár og hefur meðal annars unnið með 
hljómsveitinni Samaris. 

Þess má einnig geta að í tengslum 
við þetta verkefni gafst listanemendum 
Lóu Bjarkar kostur á að kynnast 
verkum, íslenskra og erlendra lista-
manna sem voru hér á vegum Krist-

ínar Scheving, stjórnanda hátíðarinnar 
700.is. Hreindýraland nú á dögunum. 
Þau fengu þannig innsýn í videóverk 
þeirra en þema hátíðarinnar 700.is 
nú var einmitt texti í mynd. Sú hátíð 
var haldin í Sláturhúsinu en þar tóku 
einnig á móti þeim 10 þýskir listahá-
skólanemar í masternámi og sýndu 

þeim hvernig þau unnu verk sín og 
voru þau ansi fjölbreytt. Lóa Björk 
og Kristín Scheving hafa verið í sam-
starfi allt frá því videólistahátíðin 700. 
IS hófst fyrir níu árum síðan og þar 
hafa nemendur Listnámsbrautar ME 
oft fengið að njóta góðs af en þeir hafa 
tekið þátt í námskeiðum í videólist og 
ýmsum spennandi verkefnum síðan sú 
hátíð hófst hér á Austurlandi. 

Ef vel gengur er stefnt að því að 
verkið LJÓS Í MYrKri verði fram-
lag austfirskra listamanna og listnema 
á Vetrarhátíð í Reykjavík 2015 þar 
sem þemað þar er einmitt MaGNað 
MYrKUr. Lóa Björk, höfundur ver-
kefnisins, hefur áður tekið þátt í þeirri 
hátíð ásamt eiginmanni sínum Sigurði 
Ingólfssyni með videóverkinu FLÆði, 
sem varpað var upp á vegg í Sundhöll 
Reykjavíkur við góðan orðstír. Þar 
tengdu þau einmitt saman myndlist og 
ljóð en verkið fjallaði um Lagarfljótið. 

Á Vetrarhátíðinni í Reykjavík gefst 
gott tækifæri til að kynna það sem við 
hér á Austurlandi höfum fram að færa 
í listsköpun og hver veit nema farið 
verði með verkefnið enn lengra. Allt 
er mögulegt. Menningarráð Austur-
lands hefur styrkt verkefnið og eru því 
færðar þakkir fyrir það og sömuleiðis 
Auði Önnu Ingólfsdóttur, hótelstýru 
á Hótel Héraði, sem bauð hópnum 
að halda þennan viðburð á Dögum 
myrkurs í glæsilegu anddyri hótels-
ins. Lista- og ljóðaunnendur ættu ekki 
að láta þennan viðburð fram hjá sér 
fara en allir eru velkomnir og ókeypis 
aðgangur. Lista-ljós í myrkri. Ljósmyndari: Elsa Katrín Ólafsdóttir

Fréttatilkynning frá Austurbrú:

Frumkvöðlasetur 
rís á Djúpavogi
Frumkvöðlasetrið Djúpið var 

opnað á Djúpavogi 3. nóvem-
ber síðastliðinn. Tilgangur set-

ursins er að styðja frumkvöðla við að 
skapa ný atvinnutækifæri á Djúpavogi 
og víðar á Austurlandi. 

Það var síðastliðið vor sem Aust-
urbrú ses. , AFL Starfsgreinafélag 
og Djúpavogshreppur undirrituðu 
viljayfirlýsingu um stofnun frum-
kvöðlaseturs á Djúpavogi. Tilgangur 
setursins er að styðja frumkvöðla við 
að hrinda hugmyndum sínum í fram-
kvæmd og skapa ný atvinnutækifæri á 
Djúpavogi og víðar í landshlutanum. 

AFL Starfsgreinafélag leggur setr-
inu til að byrja með húsnæði í Sam-
búð, Mörkinni 12, á Djúpavogi auk 
aðgangs að netttengingu. Djúpavogs-
hreppur leggur frumkvöðlasetrinu 
til 250.000 kr. til að standa straum af 
nauðsynlegum stofnkostnaði. Austur-

brú ses. veitir Djúpinu samræmda og 
þverfaglega þjónustu tengda atvinnu-
lífi, menntun og menningu. 

Efnt var til nafnasamkeppni í haust 
til þess að finna frumkvöðlasetrinu 
nafn. Alls bárust 33 tillögur að nafni 
og varð nafnið Djúpið fyrir valinu. 

Sem fyrr segir var Djúpið opnað 
formlega í gær, 3. nóvember, og í 
tilefni dagsins var boðið upp á nám-
skeiðið Sköpunarkjarkur sem byggt er 
lauslega á bókinni Sköpunarkjarkur 
eftir bræðurna Tom og David Kelly. 
Kennari námskeiðsins var Karl Guð-
mundsson ráðgjafi í vöruþróun og 
markaðsmálum og sóttu það fimmtán 
nemendur. 

Nánari upplýsingar um Djúpið 
veitir Alfa Freysdóttir, verkefnastjóri 
Djúpsins, í síma 894 8228 og í net-
fanginu frumkvodlasetur@djupi-
vogur.is

Horft inn í Djúpið á opnunarkvöldi. 
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"Afburða hönnun"

Fjölkerfa blástursofn án 
rafeindaklukku sem er 
sérstaklega einfaldur í 
notkun og allri umgengni.
Litur: Stál

Fjölkerfa blástursofn sem 
er sérstaklega einfaldur í 
notkun og allri umgengni.
Einnig fáanlegur með 
innbyggðum kjöthitamæli.
Litir: Stál og hvítur

Fjölkerfa blástursofn með 
hraðhitakerfi innbyggðum 
kjöthitamæli. Sérstaklega 
þægilegur í notkun og allri 
umgengni. Einnig fáanlegur 
með sjálfhreinsibúnaði.
Litir: Stál, hvítur og svartur

Fjölkerfa blástursofn með 
innbyggðum kjötmæli, 
hjálparkokki með 
sjálfvirkum uppskriftum 
og sjálfhreinsikerfi. Einnig 
fáanlegur sem gufuofn.
Litur: Stál

FYRIR HEIMILIN 
Í LANDINU
17% afsláttur af öllum AEG ofnum og helluborðum
vegna væntanlegrar vörugjaldsniðurfellingar

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

Ódýrir standardofnar, fjölkerfaofnar, ofnar með hraðhitakerfi og kjötmæli, 
ofnar með gufu og sjálfhreinsibúnaði. Nýtanlegt innra rými AEG ofnanna er 

30% stærra en í hefðbundnum bökunarofnum. Allir ofnar eru 74 lítra.

STÍLFÖGUR ELDHÚSTÆKI FRÁ AEG 
SEM GERA GOTT ELDHÚS BETRA

2 LÍNAN 3 LÍNAN 5 LÍNAN 8LÍNAN

BE2000001-M BE3002401-M BE5304401-M BS8314401-M

AÐ ELDA OG BAKA MEÐ AEG.
Þegar þú eldar með AEG máttu búast við framþróaðri tækni, flottri hönnun 
og fjölmörgum stillingarmöguleikum sem bjóða upp á svo margt, margt 
fleira.Ný glæsileg lína helluborða frá AEG býður upp á fullkomnustu tækni, 
hvort sem þú velur spansuðu- eða venjulegt hraðsuðuhelluborð eða fyrir gas, 
þá er úrvalið mikið og útfærslurnar fjölbreyttar

miðvangi 13 · egilsstöðum · sími 471 2038egilsbraut 6 · neskaupsstað · sími 477 1900
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Norræna bókasafnavikan
Vikuna 10. – 16. nóvember 

fer Norræna bókasafna-
vikan fram á hátt í 2000 

bókasöfnum og stofnunum á Norð-
urlöndunum og Eystrasaltsríkjunum. 
Ríflega 120 íslensk almennings- og 
skólabókasöfn eru skráð til þátttöku. Á 
dagskrá bókasafnanna eru upplestrar, 
fyrirlestrar og margt fleira. 

Þema ársins er Tröll á Norður-
löndum. Norrænu tröllin eru af öllum 
stærðum og gerðum. Sum eru okkur 
svo framandi að þau kallast álfar á 
íslensku. Mánudagurinn var upp-
lestrardagurinn mikli. Þá voru sömu 
textar til upplestrar á sama tíma á 
um 2000 bókasöfnum. Til upplestrar 
voru Skrímslaerjur eftir Áslaugu 
Jónsdóttur, Kalle Güettler og Rakel 
Helmsdal, Eyjan hans Múmínpabba 
eftir Tove Jansson og Stallo eftir Stefan 
Spjut. 

Ritstjóri hafði samband við Jóhönnu 
Hafliðadóttur á Bókasafni Héraðsbúa 
og athugaði hvort tröllin kæmu við hjá 
þeim. Jóhanna upplýsti að á Bókasafni 
Héraðsbúa hefðu verið dregnar fram 
skemmtilegar tröllabækur. Svo var 
stóri upplestrardagurinn hjá þeim 
á þriðjudag (en ekki mánudag) er 
Inga las fyrir börnin upp úr bókinni 
Skrímslaerjur á morgun og Guðrún, 
fyrrverandi bókaverja, kom á mið-
vikudag og las útdrátt úr bókinni Stallo 
eftir sænska rithöfundinn Stefan Spjut. 
Sá upplestur hófst í rökkrinu klukkan 
18 enda vel við hæfi að lesa tröllasögur 
í myrkrinu á Dögum myrkurs. 

Norræna bókasafnavikan var opnuð 
með málþingi um Tove Jansson í 
bókasafni Norræna hússins sunnu-
daginn 9. nóvember, enda vel við hæfi 
því minnst er 100 ára fæðingarafmælis 
móður Múmínálfanna (Mumintrold-
ene). Á málþinginu var myndskreyting 

Brians Pilkington kynnt en mynd-
listamaðurinn og rithöfundurinn 
Brian Pilkingto er myndskreytir 
ársins. Brian fæddist á Englandi en 
hefur búið á Íslandi undanfarin 38 ár. 
Brian hefur myndskreytt og gefið út 
tíu bækur um íslensk tröll og er hug-
fanginn af íslenskum þjóðsögum um 
tröll og jólin. Með myndskreytingu 
ársins fyrir Norrænu bókasafnavikuna 
hefur Brian tekist fanga kjarnann í 
upplestrardagskránni á sama tíma og 

það tengist þemanu „Tröll á Norður-
löndum“. Á myndinni sést gamalt tröll 
sem miðlar upplestrarhefðinni áfram 
til ungu kynslóðarinnar á hrífandi 
hátt. Tröllabörnin hlusta af athygli á 
frásögnina og andlitin eru uppljómuð 
af birtu frá gólfinu. Á myndinni leikur 
Brian sér með ljósið því myndin er lýst 
upp af einhvers konar kerti sem er á 
gólfinu rétt utan rammans. 

Upplýsingar m.a. af  
www. bibliotek. org

Skeggjastaðakirkja
Skeggjastaðakirkja er nyrsta 

kirkja Múlaprófastsdæmis og 
hún kirkja vikunnar að þessu 

sinni. Textinn um kirkjuna er fenginn 
úr riti Vigfúsar Ingvars Ingvarssonar: 
Kirkjur og kirkjugöngur í Múlapró-
fastsdæmi. 

Skeggjastaðir eru forn kirkjustaður 
sóknarinnar og aðsetur prests. Þar 
var bændakirkja en verða „staður“ 
(beneficium) í byrjun 16. aldar. Kirkja 
forðum helguð heilögum Þorláki. 
Kirkjan er timburkirkja frá árinu 
1845 og elsta kirkja á Austurlandi. Sr. 
Hóseas Árnason, sem þjónaði kallinu 
1839-´59 og þótti mætur prestur, stóð 
fyrir byggingu hennar en yfirsmiður 
var Guðjón Jónsson snikkari á Akur-
eyri. Hún er lengri en eldri torfkirkjur 
á sama grunni og framkirkjan náði 
upp fyrir kirkjugarðinn. Söfnuði var 
afhent umsjá og fjárhald kirkjunnar 
árið 1911 (3/8). 

Kirkjan er þiljuð innan með 
svokölluðu póstaþili og á þaki tvö-
föld súð, skarsúð innar en rennisúð 
yfir. Ytri klæðning veggja er svipaðrar 
gerðar. Kirkjan hefur aldrei verið járn-
klædd. 

Altarið er jafngamalt kirkjunni og 
margir munir kirkjunnar eru frá 19. 
öld. Predikunarstóllinn (sunnanvert 
við kórdyr, líklega danskur) er þó frá 
18. öld, sexstrendur með Kristsmynd 
og myndum og táknum fjögurra guð-
spjallamanna. Kirkjan er vel búin að 
skrúða og á margt góðra muna sem 
margir eru gefnir, oft sem minningar-
gjafir. [. . . ] Tréhylki um sóknarkaleik 
er frá 1709. Sr. Sigmar I. Torfason og 
fjölskylda gáfu kaleik í þetta kylki 
á 150 ára afmæli kirkjunnar 1995. 
Silfurkaleikur og patína eru frá 1836 
(meðfylgjandi Kristslíkamadúkur 
með silfurborða) og þjónustukaleikur 
og patína úr silfri frá 1839 í tréöskju. 

Altaristaflan er dönsk, frá 1857 
(Kristismynd e. O. Knippel) og á hana 
er letrað á latínu: „ECO SUM VIA, 
VERITAS & VITA.“ Þetta er einnig 
á íslensku (með viðbót): „Ég er veg-
urinn, sannleikurinn og lífið. Enginn 
kemur til föðurins nema fyrir mig.“

Byggt var við kirkjuna á smekk-
legan hátt árið 1862, út frá norðurhlið 
hennar, 2,5x5m með sömu vegghæð 
og þaki af sömu gerð en turn yfir. 
Þarna fékkst rými fyrir forkirkju 
og skrúðhús. Þessa smíð annaðist 
Bjarni Ólafsson húsasmíðameistari 
og kennari (lektor) í Reykjavík. Máln-
ing og skreyting kirkjunnar er verk 
hjónanna Jóns og Grétu Björnsson. 

Klukkurnar sem áður voru uppi 
á kirkjulofti (fyrir 1894 framan á 

stafni) voru færðar í turninn. Sú 
stærsta keypt 1840 (steypt í Stokk-
hólmi 1812). Önnur keypt 1894, 
(skipsklukka frá 1802, Patrioten) 
en sú langminnsta var komin í eldri 
kirkju 1823 en mun vera miklu eldri 
(lengi biluð, gerð upp 1865). 

Skeggjastaðakirkja eignast snemma 
hljóðfæri en lítið orgelharmóníum 
(frá Petersen & Stenstrup í Khöfn) 
var keypt árið 1889 en nú á kirkjan 
lítið rafmagnsorgel. 

Kórinn er tiltölulega stór og rúm-
góður og nær yfir 3 stafgólf en fram-
kirkjan 4 og loft yfir 2 þeirra, frá 1864. 
Hálfþil báðum megin kórdyra vekur 
athygli gesta. Þessi afmörkun kórs 
(rýmis hinnar helgu þjónustu) og 
framkirkju á rætur í fornri hefð og 
sýnir að ekki varð hefðarrof í kirkju-
byggingum hérlendis sbr. einnig að 
Maríulíkneski voru almennt ekki 
fjarlægð úr kirkjum á 16. öld, hér á 
landi, en gengu úr sér með tímanum 
eða fóru á söfn. 

Þó að Skeggjastaðasókn hafi verið 
fámenn og ekki yfir fjallvegi að fara 
innan hennar eru vegalengdir all-
miklar. Vatnsföll eru mörg og sums 
staðar í djúpum giljum og oft illfær 
í vatnavöxtum. Sr. Hóseas Árnason 
nefnir, í sóknarlýsingu 1841, vöð á 
Finnafjarðará „á Hallgilsstaðaheiðar-
vegi og við sæ, bæði óhætt, þegar áin 
er ekki í því meiri vexti.“ Um Mið-
fjarðará, stærsta vatnsfallið, segir 
hann: „Undan Miðfjarðarnesseli og 
þar fyrir utan eru á henni nokkur vöð 
á hvörjum hún er meira og minna 
ströng og grýtt. Hún er oft óreið mik-
inn part sumars, hvörs vegna lögferja 
er á henni undan Miðfirði.“ Brú kom 
á Miðfjarðará árið 1915 en þurfti að 
endurbyggja 1917. Hölkná (austan 
Miðfjarðar, brúuð á sama tímabili) var 
oftast farin á Rauðhólavaði en í vatna-
vöxtum þótti vað nokkru neðar betra. 

Á Messumel í Miðfirði átti sr. Mart-
einn Jónsson að hafa messað á 17. öld 
til að koma af músafaraldri. 

Guðsþjónustur voru, í tíð sr. Sig-
mars I. Torfasonar, stundum í Mið-
firði og á Miðfjarðarnesi. Dæmi eru 
um að farið væri á báti til kirkju frá 
Höfn (þorpinu) og prestur var sóttur 
þaðan á báti til að skíra vorið 1952 en 
það ár var Bakkaá brúuð og Staðará 
sumarið eftir. Sr. Hólmgrímur Jóseps-
son messaði árlega í samkomuhús-
inu í Höfn og predikaði oft í Saurbæ 
þangað sem fólk sótti af nálægum 
bæjum. 

Heimild: Vigfús Ingvar Ingvarsson. 
2011. Kirkjur og kirkjugöngur í 

Múlaprófastsdæmi.

HverJIr er þetta?

Enn höldum við áfram að 
birta myndir úr Ljósmynda-
safni Austurlands hjá Héraðs-

skjalasafni Austfirðinga. Þessi 
mynd kemur úr myndasafni 
Austra.

Baldur Hallgrímsson þekkti 
manninn á síðustu mynd 
(20. tbl.) og heitir hann Atli 
Jespersen. Enn vantar upp-
lýsingar um tvo á myndinni 
af skóladrengjunum úr 
Tungunni. Þekktir eru f.v. 
númer 2 Ingi Björgvin Guð-
jónsson, nr 4 Stefán Jón-
asson (ekki Jónsson) og nr 5 
Birgir Ágústsson.  

Eru upplýsingar frá lesend-
um eru vel þegnar og er 
þeim sem geta gefið þær 
bent á að hafa samband við 
Héraðsskjalasafnið í síma 
471 - 1417 eða á netfangið: 
magnhildur@heraust.is.

Tónlistarfélag ME 
styrkir krabbameinsfélög

Þriðjudaginn 4. nóvember síð-
astliðinn stóð tónlistarfélag 
Menntaskólans á Egilsstöðum 

fyrir Bítlatónleikum til styrktar 
Krabbameinsfélagi Austfjarða og 
Krabbameinsfélagi Austurlands. Allir 
sem tóku þátt gáfu vinnu sína og með 

góðri hjálp Sláturhússins, JónVal 
hljóðkerfaleigu og Myndsmiðjunnar 
var hægt að láta ágóðann af miðasölu 
renna óskertan til krabbameinsfélag-
anna. Samtals söfnuðust 156.500 kr. 
og skiptist þær jafnt á milli félaganna 
tveggja. Ljósmynd Hilmar Gunnlaugsson
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Fréttatilkynning frá Austurbrú:

Dagar myrkurs á Austurlandi
Menningarveislan austfirska 

„Dagar myrkurs“ hófst 
fimmtudaginn 6. nóvem-

ber og stendur til 16. nóvember. Tón-
list og myndlist eru í öndvegi, hlaðborð 
og þjóðlegir réttir, kertaljós og kósý-
stundir, ljóðalestur, draugagangur 
og afturganga, bílabíó og ástardagar, 
sviðamessa, myrkra- og grímuböll, og 
stjörnum og norðurljósum fagnað svo 
eitthvað sé nefnt. 

Dagar myrkurs voru haldnir í fyrsta 
sinn í nóvember árið 2000 af Markaðs-
stofu Austurlands sem hefur hýst ver-
kefnið allar götur síðan. Verkefnið er 
því í dag hluti af markaðsstarfi Aust-
urbrúar og hefur verið skipulagt með 
svipuðum hætti frá upphafi. 

Þetta er byggðahátíð Austurlands 
þar sem gervallur fjórðungurinn 
leggst á eitt til að gera íbúum og 
gestum þeirra glaða daga í svartasta 

skammdeginu og lýsa það upp – 
ellegar undirstrika það með skírskotun 
í ríkan drauga- og vættaarf. Í tíu daga 
rekur svo hver viðburðurinn annan í 
hverju bæjarfélagi og ættu háir sem 
lágir að finna eitthvað við sitt hæfi í 
dagskránni. Listafólk leggur lóð sín 
á vogarskálarnar; tónlist og mynd-
list, hlaðborð og þjóðlegir réttir, 
kertaljós, ljóðalestur, draugagangur 
og afturganga, bílabíó og ástardagar, 

sviðamessa, myrkra- og grímuböll, og 
stjörnum og norðurljósum fagnað svo 
eitthvað sé nefnt. Verslanir og þjón-
ustuaðilar bjóða freistandi tilboð á 
vörum, veitingum og gistingu í tilefni 
daganna. Á Dögum myrkurs er jafn-
framt góður tími til að heimsækja söfn 
og sýningar, sundlaugar og bókasöfn 
sem öll taka vel á móti gestum með 
upplýsandi viðburðum tengdum 
myrkrinu og ljósinu. 

Þá má geta þess að Austurbrú 
stendur fyrir leik á Facebook þar sem 
fólk er hvatt til að taka ljósmyndir sem 
fanga myrkrið og skammdegið á ein-
hvern hátt. Sá eða sú sem sendir inn 
bestu myndina af viðburðum Daga 
myrkurs með hashtaginu #dagar-
myrkurs getur unnið flug til höfuð-
borgarinnar í boði Flugfélags Íslands. 

Ítarlega dagskrá Daga myrkurs má 
finna á vefnum east.is. 

Dagar myrkurs og 
austfirskar draugasögur
Nú stendur menningarveislan 

Dagar myrkurs sem hæst. 
Dagar myrkurs stytta biðina 

eftir hátíð ljóssins, jólunum, um leið og 
þeir daðra við myrkrið og öllu sem því 
fylgir. Í dag er erfitt að ímynda sér hið 
ótrúlega myrkur sem fólk bjó við fyrir 
tíma rafmagnsins og lítið óhugnanlegt 

við að hlusta á magnaða draugasögu í 
uppljómuðu herbergi. En af nógu er að 
taka þegar austfirskar draugasögur eru 
annars vegar og eru hér aðeins birtar 
þrjár þeirra. Dagar myrkurs eru til-
valdir til að dusta rykið af austfirsku 
draugasögunum og finna hárið rísa á 
höfðinu af hryllingi. 

Barðsnesbræður  
og stóri maðurinn
Fyrr á öldum bjuggu bræður tveir 

á Barðsnesi í Norðfirði er hétu 
Eyjólfur og Einar. Sigurður hét 

sá þriðji, ófermdur. Móðir þeirra var 
fyrir búinu. Báðir voru þeir Eyjólfur 
og Einar afarmenn og Eyjólfur þó enn 
fremri að karlmennsku og áræði. Töldu 
þeir sér ekkert ófært og héldu tveir einir 
út sexæringi og settu hann upp og ofan. 
Brugðið var þeim um oflátungshátt. Ef 
fyrir kom að bátsetningin gekk miður 
en endranær varð orðtak þeirra: „Oft 
hefur betur gengið í henni Barðsnes-
höfn.“

Einu sinni voru þeir við jarðarför við 
kirkju sína. Kom þar upp gröftur mikill 
og meðal annars bein afar stór. Undr-
uðust margir þau. Eyjólfur tekur þá upp 
legg, virðir hann fyrir sér og segir hlæj-
andi: „Einhvern tíma hefði verið gaman 
að hafa þennan karl til að setja með sér 
bátinn í henni Barðsneshöfn.“ Hafði 
hann mörg kalsyrði og háðglósur um 
þetta. Öllum hnykkti við. En einn segir 
að hann skuli ekki hæðast að dauðra 
manna beinum. Eyjólfur hlær og spyr 
hvort hann hyggi að þessi færist á legg, 
heldur að sér þætti þá eigi neitt að því 
að fá þess háttar mann til að setja með 
sér bátinn í henni Barðsneshöfn og hlær 
dátt. Einar fylgdi honum í þessu. „Betur 

þér yrði að orðum þínum, Eyjólfur,“ 
sagði einhver. Síðan fóru allir heim. 

Þetta kvöldið mættu einhverjir jötun-
stórum manni þar á milli bæja sem 
enginn vissi deili á. Enginn áræddi að 
spyrja hann að heiti eða öðru utan einn 
maður spurði hvert hann ætlaði. Hann 
kvaðst einu sinni ætla að setja með þeim 
bræðrum bátinn í henni Barðsneshöfn. 
Þetta þótti kynlegt svar. Heima í Barðs-
nesi varð móðir þeirra bræðra þegar vör 
við þennan stóra mann og hélt hann sig 
í höfninni við bát bræðranna. 

Þeir bræður áttu timbur mikið fyrir 
utan Horn er þeir ætluðu að sækja á 
bátnum við fyrsta færi. Það voru fullir 
tveir bátsfarmar. Næsta dag var gott 
sjóleiði. Voru þeir bræður þá árrisulir 
því blíða var og lásléttur sjór. Bjuggust 
þeir fljótt. Móðir þeirra bað þá hvergi 
fara þann dag. Þeir spurðu því hún 
óskaði þess. Hún kvað sig óra illa fyrir 
ferð þeirri. Þeir kváðust lítið marka 
kerlingaróra hennar og heimtu Sigurð 
bróður sinn með sér. Hlupu þeir svo til 
sævar. Sigurður hljóp á eftir þeim. Þegar 
hann kom ofan undir höfnina sá hann 
að þeir bræður þrifu til bátsins. Og í 
því sá hann tröllstóran mann hlaupa á 
bátinn með þeim og rann þá báturinn 
á hendingskasti út á sjó. „Sjaldan hefur 

betur gengið í henni Barðsneshöfn,“ 
sagði Eyjólfur. Settust þeir svo undir 
árar og stóri maðurinn í skut. Það skildi 
Sigurður að bræður hans sáu eigi þriðja 
manninn. Leist honum eigi á ferðina og 
gekk á landi til timbursins. Þeir bræður 
fermdu bát sinn harðfengilega en segja 
Sigurði að vera þar eftir og bera smá-
tré ofan að flæðarmálinu meðan þeir 
rói hitt inn í Barðsneshöfn. Nú róa 
þeir inn og er stóri maðurinn í skut. 
Sér Sigurður það að hann setur veltu á 
bátinn. Fer Sigurður þá á sjónarhæð og 
horfir til þeirra. Sér hann að veltan eykst 
uns báturinn hvolfist. En jafnskjótt eru 
þeir bræður komnir á kjöl. Þetta var um 
dagmál. Var spegilsléttur sjórinn. En þá 
sér hann stóra manninn líka á kilinum 
og snýst þá báturinn enn við. En þeir 
bræður ná trjánum. Þá færir sá stóri þau 
í kaf. Þá ná þeir bátnum. En hann hvolfir 
honum. Þetta gekk þar til um miðdegi 
að þeir náðu bátnum eða trjánum á mis. 
En þá fórst Einar. En Eyjólfur barðist 
þangað til um miðaftan. Þá fórst hann. 
Stóri maðurinn reri bátnum að landi 
og segir Sigurði að koma í hann. „Skal 
þig ekki saka því þú hefir ekkert gert 
mér á móti.“ Sigurður þorði ei annað 
en hlýða. Reri stóri maðurinn hann í 
Barðsneshöfn, kippti upp bátnum, hvarf 
og hefir eigi sést síðan. Sigurður sagði 
frá þessu. Því trúðu menn að sá sem 
stóru beinin átti hefði hefnt sín þarna 
fyrir kalsið. 

Heimild: Austfirskar draugasögur. 
Austfirsk safnrit III. 2006

Sandvíkur-Glæsir
(Ágrip frásagnanna af Glæsi í þjóðsögum Sigfúsar iii,  
Sögum Ásmundar Helgasonar frá bjargi og þ. e. , handriti benedikts Sveinssonar)

Eitt harðindaár lá hafís sem oftar 
fyrir Austurlandi, og sáu menn 
þá útlent skip hrekjast í ísnum 

úti fyrir Norðfirði og Reyðarfirði, berast 
upp undir Gerpi og brotna þar. Sumir 
segja að menn hafi sézt á ísnum og 
horfið síðan. Svo er enn sagt, að stuttu 
síðar hafi Mið-Sandvíkurbóndinn 
gengið á reka undir Gerpi, fundið þar 
mann með litlu eða engu lífsmarki og 
grafið líkið í sandinn. Maðurinn var 
dökkklæddur, í síðum frakka, með hvítt 
brjóst og háan hatt. Eftir að bera tók á 
því, að hann lægi ekki kyrr, komust á 
gang hviksögur um, að bóndi hefði myrt 
hann og rænt hann þar því, sem fémæti 
var í. En allir vissu að minnsta kosti, að 
nýr draugur var hér á ferð, sem fylgdi 
Sandvíkingum. Var honum gefið nafn 
af búningi sínum og einkanlega hinni 
hvítu glæsibringu. 

Glæsir hafði hægt um sig fyrsta 
sumarið, en um haustið þóttust menn 

sjá hann starfa að því að moka saman 
mikilli snjódyngju uppi á fjallhryggnum 
milli Norðfjarðar og Sandvíkur. Einn 
dag um veturinn í ófærum kafalds-
byl brast þessi dyngja fram, féll yfir 
bæinn í Mið-Sandvík, braut hann og 
grandaði öllu fólki, sem inni var. Eftir 
þetta stórvirki var sem Glæsir færðist 
í aukana. Gekk hann ljósum logum á 
undan Sandvíkingum, svo að hann sáu 
óskyggnir menn sem skyggnir, og varð 
einn frægasti draugur á Austurlandi. 

Einar Erlendsson í Hellisfirði var einu 
sinni á ferð yfir Hrafnaskörð, mætti 
þar manni, höfðinglegum til fara, og 
hugði þar vera síra Jón Hávarðsson, 
tengdaföður sinn. Einar tók ofan og 
heilsaði honum með miklum virktum 
og vinsemd, en hinn varð svo vel við, að 
hann tók ekki aðeins ofan pípuhattinn, 
heldur höfuðið með. Síðan hvarf hann 
í eldkasti. Þá segir Einar: „Á, varst það 
þú, höfðinginn! Ó, svei þér nú alla daga, 

Glæsir, tu, tu.“ Rétt í þessu mætti Einar 
mönnum úr Sandvík. 

Fleiri og smærri sögur fóru af Glæsi, 
illum aðsóknum hans, meiðingum á 
skepnum o.s.frv. en hér er unnt að telja, 
enda margar hver annarri líkar, nú 
flestar fallnar í gleymsku og Glæsir tek-
inn að eldast og gerast umsvifaminni. 
En orð lék á því, hversu hann reyndi 
að spilla friði í víkinni, og aldrei varð 
honum svo dátt sem þegar Sandvíkingar 
fengu sér duglega neðan í því og flugust 
á í illu. En þeir áttu það sumir til að vera 
nokkuð útnesjalegir og hávaðasamir 
í meira lagi, eins og margir, sem við 
brimið alast upp. Ef von var á rifrildi og 
róstum, sást Glæsir oft á undan, og varð 
þá sem hann væri sjálfur þéttkenndur. 

Heimild: Þjóðsagnabókin. Sýnisbók 
íslenzkra þjóðsagnasafna. Annað bindi. 
Sigurður Nordal tók saman. Almenna 
bókafélagið. 1980, Reykjavík, bls. 92-91. 

Ljósið heldur myrkrinu í burtu.

Skarir við ár voru oft hættulegar mönnum og dýrum.
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Vélstjórinn frá Aberdeen
(Grásk. i. – Frásögn Axels Tulinius. þórbergur þórðarson skrásetti. )
Fyrsta júlí árið 1894 var ég settur 
sýslumaður í Norður-Múlasýslu. 
Settist ég að á Seyðisfirði og fékk 
til íbúðar eitt herbergi uppi á lofti 
í öðrum enda lyfjabúðar Ernst lyf-
sala. Hafði ég þar skrifstofu mína, 
en í einu horni herbergisins stóð 
rúm mitt, og var dregið hengi fyrir. 
Á herberginu voru tveir gluggar á 
gafli. 

Meðal þeirra mála, er fyrir mér 
lágu, þegar ég tók við sýslumanns-
embættinu, var beiðni frá Magnúsi 
Stephensen landshöfðingja um að 
halda rannsókn út af skozkum togara, 
sem komið hafði inn á Seyðisfjörð í 
maímánuði um vorið. Skip þetta hét 
M.a. Dodds og var frá Aberdeen. Hélt 
það frá Seyðisfirði heim til Aberdeen, 
en þegar þangað kom, hafði það misst 
vélstjórann. Skýrðu skipverjar svo frá, 
að hann hefði dottið fyrir borð milli 
Færeyja og Hjaltlands. En það þótti 
þó grunsamlegt, að framburði eins 
hásetans hafði ekki borið saman við 
frásögn hinna. Þess vegna leituðu við-
komandi yfirvöld vitneskju um málið 
hingað heim. 

Skömmu eftir að ég kom til Seyðis-
fjarðar, fór ég bæði út með norður- 
og suðurbyggð fjarðarins til þess að 
spyrjast fyrir um þennan togara frá 
Aberdeen. En ég gat enga fræðslu um 
hann fengið aðra en þá, að skipverjar 
höfðu gert sér glaðan dag, meðan þeir 
stóðu við á Seyðisfirði, og að einn Ís-
lendingur, kallaður Páll jökull, hefði 
verið með þeim að gleðinni. 

Svo líður og bíður þar til seint í 
september. Þá er það eitt sinn snemma 
nætur, að ég sit að vinnu minni í skrif-
stofunni. Kemur þá inn til mín Ernst 
lyfsali. Spyr hann mig að því, hvort 
mér hafi ekki verið tilkynnt, að lík hafi 
slæðzt upp á línu úti í mynni Seyðis-
fjarðar hjá fiskimönnum frá Brimnesi. 
En Brimnes stendur sem kunnugt er, 
utarlega með Seyðisfirði norðanmegin. 
Ég segi að mér hafi ekkert verið til-
kynnt um þetta, og ég kvaðst ekki 
leggja neinn trúnað á sögu þessa, því 
að það væri skylda að láta sýslumann 
vita, þegar slíkir fundir fyndust. 

Rétt á eftir fer ég að hátta. En ég 
get með engu móti sofnað. Ligg ég 
andvaka lengi fram eftir nóttu af um-
hugsun um það, að sagan hlyti líklega 
að vera sönn, og sannfærðist ég meira 
að segja um það þá um nóttina, að 
líkið hlyti að vera af vélstjóranum frá 
Aberdeen. 

Á sjötta tímanum vakna ég og fer á 
fætur. Er ég þá algerlega sannfærður 
um, að sagan um líkfundinn sé sönn. 
Fer ég því til og fæ léðan lítinn gufu-
bát hjá Ottó Wathne og tek með mér 
nokkra menn, þar á meðal Eyjólf Jóns-
son ljósmyndara. Héldum við síðan út 
að Brimnesi. Ég geng þar á land og er 
þá svo sannfærður um líkfundinn, að 
ég spyr fyrsta manninn, sem ég hitti: 
„Hvar er líkið? “ Hann vísar mér í hjall 
þar á túninu og segir, að það sé þar. 
Förum við svo þangað allir, berum 
líkið út og leggjum það á túnið. Þar tók 
Eyjólfur mynd af því, sem ég á ennþá. 

Líkið var þannig á sig komið, að 
báðir framhandleggirnir voru dottnir 

af því, en naktar beinapípurnar voru 
eftir af upphandleggjunum. Allt hár 
og hold var skafið burt af höfðinu, svo 
að einungis nakin hauskúpan var eftir. 
Sömuleiðis voru og allir vöðvar kropp-
aðir burt af hálsliðunum. Að öðru leyti 
var búkurinn lítt skemmdur. Var það 
því að þakka, að fötin tolldu ennþá 
utan á honum, en þau virtust hafa verið 
gegnsósa af olíu eða feiti. 

Það voru venjuleg sjómannsföt, en 
á fótunum voru fjaðrastígvél. Bún-
ingurinn og þó einkum stígvélin virt-
ist mér benda á, að þetta hefði verið 
vélamaður. Á buxnahnöppunum stóð 
nafnið Aberdeen, og í öðrum buxna-
vasanum fundum við einn penny. Allt 
útlit líksins var hið hvumleiðasta, og 
svo megnan ódaun lagði af því, að við 
tókum töluvert nærri okkur að koma 
í námunda við það. 

Ég sannfærðist undir eins um, að 
þetta mundi vera lík vélstjórans frá 

Aberdeen. Fluttum við það inn til 
Seyðisfjarðar, og sendi ég þegar eftir 
Jóni Jónssyni, lækni á Fljótsdalshér-
aði, til þess að rannsaka líkið, því að 
Guðmundur Scheving, er þá var hér-
aðslæknir á Seyðisfirði, var um þessar 
mundir í siglingu. En nú vildi svo til, 
að hann kom heim úr siglingunni, áður 
en Jón læknir hóf að kryfja líkið, og 
voru þeir því báðir við uppskurðinn. 
Ég lagði fyrir læknana ýmsar spurn-
ingar, er áttu að leiða það í ljós, hvort 
maðurinn hefði dáið, áður en hann 
datt í sjóinn. Sannaðist það við upp-
skurðinn, að því er læknarnir fullyrtu, 
að hann hefði þá verið dáinn eða með-
vitundarlaus. 

Að uppskurðinum loknum lét ég 
þvo fötin af líkinu og rannsakaði á 
þeim sauma og bætur. Má geta þess 
hér, þótt það varpaði í sjálfu sér ekki 
miklu ljósi yfir rannsókn mína, að 
ég lagði það undir úrskurð tveggja 

greindra kvenna, hvort bætur, sem 
voru á buxnarassinum, væru bættar 
af karli eða konu. Staðhæfðu þær 
hiklaust, að þær væru bættar af kven-
manni. Eftir þetta var líkið jarðað með 
mikilli viðhöfn, og gerðu bæjarbúar 
allt til þess að hafa útförina sem virðu-
legasta. 

Þessu næst tek ég að rannsaka málið 
að nýju. Kemur nú ýmislegt upp úr 
kafinu, sem enginn þóttist hafa neina 
hugmynd um við fyrra réttarhaldið. 
Meðal annars er mér sagt, að óregla 
mikil og ölæði hefði verið á skipinu. 
Það hefði morrað lengi stjórnlaust úti 
á Seyðisfirði. Þar hefði hver höndin 
verið uppi á móti annarri, og áflog og 
háreysti hefðu bergmálað þaðan í land. 
Stór hundur hefði verið á skipinu, er 
hefði verið sígeltandi, meðan á þessum 
ólátum stóð. Þetta bar sama fólkið, sem 
ekkert mundi við fyrra réttarhaldið. 

Um sömu mundir, sem ég lauk 

réttarhöldunum, kom eimskip frá út-
löndum til Seyðisfjarðar. Minnir mig 
það vera frá Zöllner stórkaupmanni 
og kæmi til að sækja lifandi fénað. 
Ég greip nú tækifærið, snaraði öllum 
réttarprófunum í snatri á ensku og 
sendi þau með fjártökuskipinu til lög-
reglustjórans í Aberdeen. Var þá málið 
tekið þar fyrir á nýjan leik. Sannaðist 
nú, að manninum hafði verið varpað 
fyrir borð úti á Seyðisfirði, og höfðu 
járn verið bundin við framhandleggi 
hans. Þess vegna hafði líkið haldizt 
svona lengi við botninn og framhand-
leggirnir slitnað af, er það var dregið 
upp. 

Um kvöldið, þegar allt þetta var um 
garð gengið, gekk ég snemma til náða 
og hugði að njóta góðrar hvíldar eftir 
þetta rannsóknarvafstur. En nú brá svo 
við, að ég gat með engu móti sofnað. 
Úti var tunglskin og bjartviðri. Ég hafði 
dregið tjöldin frá glugganum, og her-
bergið var allt uppljómað af tunglsljósi. 
Klukkan þrjú til fjögur um nóttina 
hafði mér ekki runnið blundur í brjóst. 
Lá ég glaðvakandi með opin augu og 
horfði til dyra. Sé ég þá allt í einu, að 
herbergishurðin opnast ofurhægt og að 
í dyrunum stendur skozki vélstjórinn, 
nákvæmlega eins ásýndum og líkið leit 
út. Hauskúpan var nakin og skinin, 
augnatóftirnar holar og auðar. Glitti í 
hvítan tanngarðinn mili skoltanna, og 
skjallhvítar beinapípurnar héngu niður 
með síðunum. Ég þóttist samt sjá, að 
hann væri reiður og bæri illan hug til 
mín. Þessi ferlega mannsmynd þokast 
hægt og hægt inn eftir gólfinu, stefnir 
beint að rúmi mínu og starblínir á mig 
holum augnatóftunum. Ég vildi ekki 
eiga á hættu að bíða lengur boðanna og 
snarast fram úr rúminu og út á gólfið 
á móti ófreskjunni. Ég var að eðlisfari 
myrkfælinn, en í þetta sinn fann ég 
ekki til neinnar hræðslu. Ég ávarpa 
hann á íslenzku og spyr, hvað hann 
sé að gera hér, og segist ég sízt hafa 
búizt við því af honum, að hann lofaði 
mér ekki að vera í friði. En hann gefur 
orðum mínum engan gaum, heldur 
mjakar sér steinþegjandi beint framan 
að mér, unz við mætumst á miðju gólfi 
og hann ræðst á mig með heljarafli. 
Slöngvar hann berum beinapípunum 
yfir um handleggina á mér og utan 
um mig hálfnakinn. Ég tek á móti 
eftir föngum, og hefjast þarna milli 
okkar harðvítugar stimpingar. Þótt 
hann væri sterkur og illur viðskeytis, 
veitti mér samt betur, og fékk ég að 
lokum hrakið hann aftur á bak og út 
úr herbergisdyrunum, sem þá stóðu 
galopnar. Smelli ég síðan hurðinni í 
lás, gríp eldspýtustokk og kveiki og 
les, það sem eftir er nætur. Kom mér 
ekki dúr á auga, fyrr en fólk var komið 
á stjá í húsinu um morguninn. 

Tvær næstu nætur gekk draugur 
þessi ljósum logum á neðri hæðinni. 
Sótti hann þá svo ákaft að Ernst lyfsala, 
að hann fékk ekki sofið með neinni 
værð. Eftir það varð hans ekki vart 
þar í húsinu. 

Heimild: Þjóðsagnabókin. Sýnisbók 
íslenzkra þjóðsagnasafna.  

Annað bindi. Sigurður Nordal tók 
saman. Almenna bókafélagið. 1980, 

Reykjavík, bls. 88-91

vélstjórinn frá Aberdeen gerðist á Seyðisfirði



13.  Nóvember 201410

Upplýsingamiðstöð Austurlands lokað
Vegna rekstrarerfiðleika hefur 

Upplýsingamiðstöð Austur-
lands verið lokað og óvíst í 

hvaða mynd hún opnar að nýju. Ljóst 
er að um mikla afturför í þjónustu við 
ferðamenn er að ræða. 

Upplýsingamiðstöð Austurlands er 
staðsett á Egilsstöðum og er landshluta-
miðstöð sem hefur verið rekin af Aust-
urbrú. Hennar helsta verkefni er að veita 
ferðamönnum þjónustu og þannig auka 
öryggi þeirra. Í ljósi aukningar á ferða-
mönnum síðustu ár, fjölgunar ferða-
manna á eigin vegum og fjölgunar þeirra 
að vetri, jarðhræringa norðan Vatna-
jökuls og veðráttu er ljóst að tilgangur, 
markmið og almannavarnarhlutverk 
upplýsingamiðstöðva í öllum lands-
hlutum er gríðarlega mikilvægt. 

Undanfarin ár hefur Upplýsingamið-
stöð Austurlands verið opin allt árið en 
ljóst er að mikið fjármagn vantar til að 
halda heilsársstarfsemi úti. Rekstur-
inn hefur verið mjög erfiður síðustu 
ár en fjármagn frá Ferðamálastofu 
Íslands hefur minnkað ár frá ári auk 
þess sem sveitarfélagið Fljótsdalshérað 

ákvað nýverið að endurskoða þátt sinn 
í rekstrinum. Af þessum ástæðum leitar 
Austurbrú ses. nú allra leiða til að finna 
rekstri landshlutamiðstöðvarinnar far-
veg en frá og með 1. nóvember 2014 er 
hún lokuð og óljóst hvenær og í hvaða 
mynd hún opnar að nýju. 

Aðalfundur SSA setti fram ályktun 
um rekstur upplýsingamiðstöðva í sept-
ember. Þar sagði: 

„Upplýsingamiðstöðvar [eru] afar 
mikilvægur þáttur í að fjölga áfanga-
stöðum ferðamanna, vísa þeim leið og 
tryggja góða umgengni um landið. Því 
skorar aðalfundur SSA á stjórnvöld að 
auka fjármagn til upplýsingamiðstöðva 
á Austurlandi þannig að þeir fjármunir 
dugi til að þjónusta ferðamenn og auka 
öryggi þeirra allt árið.“

Stjórn Austurbrúar ses. tekur heils-
hugar undir ályktun SSA og ítrekar 
hversu mikið öryggis- og hagsmunamál 
rekstur Upplýsingamiðstöðvarinnar sé 
fyrir ferðaþjónustu á svæðinu og þess 
vegna afar brýnt að henni sé tryggður 
rekstrargrundvöllur. Upplýsingamið-
stöðin sinni grunnþjónustu sem þurfi 

að vera til staðar svo hægt sé að taka á 
móti ferðamönnum allt árið. 

Fljótsdalshérað harmar 
lokun upplýsinga- 
miðstöðvarinnar
Eftirfarandi frétt birtist á heimasíðu 
Fljótsdalshéraðs þann 6. nóvember 
síðastliðinn: 

Fljótsdalshérað harmar lokun Upp-
lýsingamiðstöðvar Austurlands nú þegar 
aðeins tveir mánuðir eru eftir af árinu. 
Fljótsdalshérað hefur, eitt sveitarfélaga 
á Austurlandi, langt beint framlag (3,8 
millj. kr. á ári) til reksturs upplýsinga-
miðstöðvarinnar og ávallt staðið við 
allar greiðslur til hennar. Atvinnu- og 
menningarnefnd Fljótsdalshéraðs hefur 
verið að skoða rekstrarframlag sveitar-
félagsins til miðstöðvarinnar. Engin 
ákvörðun vegna þessa hefur hins vegar 
verið tekin og því tengist lokun Upp-
lýsingamiðstöðvar Austurlands þeirri 
skoðun ekki á neinn átt. 

Mikilvægt er að ferðamenn hafi að-
gengi að réttum upplýsingum ekki síst 
þegar vetur er genginn í garð og yfir 

stendur eldgos í Holuhrauni. Fljótsdals-
hérað hvetur hagsmunaaðila til að leita 
lausna á vanda upplýsingamiðstöðvar-
innar og vonast til að farsæl lausn fáist 
í málinu.

 Og frá Framkvæmdaráði SSA barst 
eftirfarandi ályktun: 
Framkvæmdaráð Sambands sveitarfé-
laga á Austurlandi lýsir yfir þungum 
áhyggjum yfir þeirri stöðu sem nú er 
komin upp í landshlutanum með lokun 
Upplýsingamiðstöðvar Austurlands. 
Ljóst er að hið opinbera verður að 

tryggja frekara fjármagn til rekstursins, 
ekki síst í ljósi þeirra aðstæðna sem nú 
eru uppi vegna eldgoss í Holuhrauni. 
Samræmi verður að vera á milli þeirrar 
stefnu sem mörkuð hefur verið opinber-
lega um „Ísland allt árið“ og þess fjár-
magns sem veitt er til upplýsingagjafar 
til ferðamanna. Vísað er til ályktunar 
SSA um þetta efni sem nefnd er hér að 
ofan. 

Frétt af www. fljotsdalsherad.is og 
fréttatilkynningar frá Austurbrú og 
framkvæmdaráði SSA

Fréttatilkynnig frá Framfarafélagi Fljótsdalshéraðs: 

Veiting viðurkenningar-
innar Frumkvæði til 
framfara 2014
Á aðalfundi Framfarafélags 

Fljótsdalshéraðs 2014, 
fimmtudaginn 30. október sl. 

fór fram afhending viðurkenningar-
innar „Frumkvæði til framfara 2014” 
á veitingastaðnum Fjóshorninu á Egils-
staðabúinu. Viðurkenning þessi er veitt 
fyrirtæki eða einstaklingum, sem þykja 
hafa skarað framúr varðandi nýsköpun 
og atvinnuþróun í félagssvæðinu. Þetta 
hefur alllengi verið árlegur viðburður 
frá hendi með dyggum stuðningi og 
þátttöku Landsbankans á Egilsstöðum. 

Að þessu sinni hlaut Þráinn Lár-
usson, veitingamaður og fram-
kvæmdastjóri, þessa viðurkenningu 
fyrir „uppbyggingu í ferðaþjónustu 
og veitingastarfsemi á Héraði“ eins og 
fram kemur á viðurkenningarskjalinu. 

Skammt hefur verið stórra högga 
milli hjá Þráni. Jafnhliða skólastjórn 
Hússtjórnarskólans á Hallormsstað 
byggði hann upp afar myndarlegan 
gisti- og veitingarekstur á staðnum og 
rak hann, fyrst undir nafninu „Grái 
hundurinn“ og síðan Hótel Hallorms-
staður. Þá festi hann kaup á húsnæði 
í suðurálmu Kleinunnar við Mið-
vang á Egilsstöðum og kom þar upp 

veitingastaðnum Salt – Café Bistro. Nú 
í haust keypti hann síðan hið alþekkta 
fyrrum félagsheimili Fljótsdalshéraðs, 
Valaskjálf (sjá mynd), og hefur hafist 
handa við að reisa það, svo að segja 
úr öskustónni. Kom fram í þakkar-
orðum Þráins við þetta tækifæri á 
aðalfundinum að hann stefni að mjög 
fjölbreyttu notagildi Valaskjálfar. Auk 
gisti-, samkomu- og veitingaaðstöðu, 
hyggst hann stefna að því að geta boðið 
upp á fyrsta flokks ráðstefnuaðstöðu 
og alvöru kvikmyndahús, svo að það 
helsta sé nefnt, sem um leið kallar á all-
nokkra stækkun hússins. Húsið hefur 
nú fengið nafnið„Menningarhúsið 
Valaskjálf “. 

Þessi upptalning, nægir til að bera 
vott um frumkvæði, hugkvæmni, sem 
og dugnað og áræðni. Er þetta mik-
ill fengur fyrir okkur Héraðsbúa og 
þess vegna Austfirðinga alla og vekur 
okkur bjartsýni. Óhætt er því að segja 
að Þránn sé ákaflega vel að þessari 
viðurkenningu kominn. Framfara-
félagið óskar Þráni til hamingju með 
þetta frábæra uppbyggingarstarf og þá, 
ekki síður, góðs gengis í framtíðinni. 
Stjórn Framfarafélags Fljótsdalshéraðs. 
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Öflugir  High Tech 
    rafgeymar fyrir jeppa.

Er bíllinn tilbúinn fyrir ferðalagið?

MANITOU MLT 625- 75 H
Nett fjölnotatæki

Lyftigeta: 2.500 kg
Lyftihæð: 5.900 mm
4-hjóladrifinn
4-hjólastýrður
75 hö, Kubota,
Hlaðinn aukabúnaði td., loftkælt ökumannshús, 
skófla, gafflar, útvarp.
 
STAÐGREIÐSLUVERÐ KR. 8.200.000 + VSK

2x10
Þór

Á landsmóti hestamanna á 
Vindheimamelum síðastliðin 
laugardag afhenti Hrossarækt.is 
styrk til Styrktarfélags krabba-
meinssjúkra barna, (SKB). 
Styrkurinn er afrakstur söfnunar 
á vegum Hrossaræktar.is þar 
sem boðnir voru upp folatollar á 
Stóðhestaveislu í Ölfushöll sl.vetur 
og happdrættismiðar seldir í kjöl-
farið. 

Hrossaræktendur tóku málefninu 
mjög vel og rúmlega 50 stóðhests-
eigendur gáfu folatolla sem nýttir 
voru í uppboðið og happdrættið. 
Hestamenn tóku málefninu ekki 
síður vel og útkoman var veglegur 
styrkur upp á kr. 2.015.000 sem 
afhentur var á stærstu hátíð hesta-
manna á Íslandi í dag.

Hrossarækt.is er fyrirtæki sem á 
og rekur stóðhestavefinn stodhestar.
com. Að auki stendur Hrossarækt.
is fyrir stóðhestasýningum norð-
an og sunnan heiða og gefur út 
Stóðhestabók. Í vetur kviknaði sú 
hugmynd hjá aðstandendum vefs-
ins að standa fyrir söfnun til handa 
góðu málefni og leita þar liðsinnis 
hrossaræktenda í landinu. Fyrir val-
inu varð að styrkja Styrktarfélag 
krabbameinssjúkra barna sem hefur 
um árabil stutt krabbameinsjúk börn 
og fjölskyldur þeirra. 

Viðstaddir afhendinguna voru 
m.a. Hinrik Bragason frá Hestvit 
ásamt stóðhestinum Héðni frá Feti 
og Helgi Eggertsson með Stála frá 
Kjarri, en þeir voru meðal þeirra sem 
lögðu sitt til fjáröflunarinnar. 

Við styrknum tók fjölskylda 
hestafólks sem  þekkir vel til starfs 
félagsins en eldri sonur þeirra var 
skjólstæðingu félagsins á sínum 
tíma en hefur nú náð fullum bata. 
Þau Rannveig Árnadóttir, Brynjar 
Jón Stefánsson og Brynjar Jón 
yngri tóku við styrknum fyrir 
hönd Styrktarfélagsins, en fyrir 
hönd Hrossaræktar.is afhenti ung 
hestakona Nadía Sif Gunnarsdóttir 
styrkinn.  

Hulda G. Geirsdóttir, fjölmiðla-
fulltrúi Hrossaræktar.is sagði það 
mikla ánægju að geta styrkt þetta 
góða málefni og vildi þakka þeim 
fjölmörgu hrossaræktendum sem 
gáfu folatolla til söfnunarinnar sem 
og hestamönnum sem voru duglegir 
að styrkja málefnið.

Styrktarfélag krabbameinssjúkra 
barna fékk styrk frá Hrossarækt.is

Frá afhendingu styrksins. Frá vinstri, Brynjar Jón Stefánsson, Rannveig Árnadóttir, Hinrik Bragason með Héðinn 
frá Feti, Hulda G. Geirsdóttir, Guðmundur Björgvinsson, Magnús Benediktsson, Björn Kristjánsson og Snorri 
Kristjánsson frá Hrossarækt.is og Helgi Eggertsson með Stála frá Kjarri. Fyrir framan standa Brynjar Jón yngri og 
Nadía Sif Gunnarsdóttir með ávísunina á milli sín.  Mynd / Gígja Einars

STAÐGREIÐSLUVERÐ KR. 8.200.000 + VSK
Ath!! Útvegum varahluti í flestar gerðir véla og tækja – á góðu  verði!!

Á myndinni heldur Þráinn á viðurkennigarskjalinu sem hann veitti viðtöku 
úr hendi vigfúsar Ingvars Ingvarssonar, ritara og formanns viðurkenn-
ingarnefndar félagsins, sem með honum er á myndinni.



    MADE
BY SWEDEN

Svíþjóð, líkt og Ísland, er land andstæðna.  Þar tekst ljósið á við myrkrið. 
Stórbrotið landslag, langar vegalengdir, snjór, rigning og ís.

Þetta er heimili Volvo XC60. Bíll sem er byggður fyrir ólíkar aðstæður. 
Upplifðu einstaka hönnun og skandinavískan lúxus.

KYNNTU ÞÉR NÝJAN OG ÖFLUGRI VOLVO XC60

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7000 I Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050 I volvo.is
Volvo XC60 AWD, D4 dísil, 20 ventlar, 5 strokkar, 181 hö, tog 420 Nm, sjálfskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 6,4 l/100 km. CO2 169 g/km. 
Brimborg og Volvo áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu. 

KOMDU OG SKoÐAÐU NÝJAN OG ENN BETUR BÚINN VOLVO XC60 AWD MEÐ ÖFLUGRI DÍSILVÉL
AFLMIKILL, SPARNEYTINN OG SKEMMTILEGUR Í AKSTRI

Volvo xc60 awd
verð frá 8.490.000 kr.
volvo.is

- VOLVO XC60 OG ZLATAN -

Opið virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16.



RaunVit ehf. er nýtt fyrirtæki sem sérhæfir sig í öryggisráðgjöf og 
öryggistengdum málefnum í vinnuvernd. Þó fyrirtækið sé ungt er 
gríðarleg reynsla og þekking.                                                                             
RaunVit ehf. býður upp á hagkvæmar lausnir fyrir stór eða smá fyrirtæki og 
stofnanir. Við bjóðum upp á þjónustu öryggisráðgjafa og eru margir 
möguleikar eftir samkomulagi.   

Sími: 471 2150  / 823 5560 

raunvit@internet.is—www.raunvit.wix.com/raunvit  

RaunVit ehf. 
Öryggismál, öryggiskennsla, ráðgjöf, túlkun og þýðing. 
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Samstarf skóla í  
nýju fræðsluverkefni 
Eins og sagt var frá í síðasta 

tölublaði Austurlands var nýju 
fræðsluverkefni fyrir grunn-

skólanema á Austurlandi hleypt af 
stokkunum í september síðastliðnum. 
Verkefnið er á vegum Skaftfells og 
nefnist Stafrænt handverk. Verkefnið er 
unnið í samstarfi við Seyðisfjarðarskóla 
og RoShambo. Verkefnið er styrkt af 
Sprotasjóði og Menningarráði Aust-
urlands. 

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. Sam-
hliða vinnuferlinu setja nemendur sig 
í spor rannsakenda og skrásetja hvert 
stig. Heimildunum er svo miðlað í 
gegnum samfélagsmiðil og þannig 
geta nemendur í mismunandi bæjarfé-
lögum verið í gagnvirkum samskiptum 
hver við annan. 

Ritstjóri hafði samband við Hönnu 
Christel til að fræðast nánar um ver-
kefnið. Að sögn Hönnu hefur Skaft-
fell verið með fræðsluverkefni á sinni 
könnu síðan 2007 og boðið öllum 
grunnskólum fjórðungsins að taka 
þátt þeim að kostnaðarlausu (sjá http: 
//skaftfell.is/fraedhsla/). Að þessu sinni 
voru það Fellaskóli, Egilsstaðaskóli, 
Nesskóli og Seyðisfjarðarskóli sem 
tóku þátt í fræðsluverkefninu Stafrænt 
handverk (sjá http: //stafraenthand-
verk. tumblr.com/)

„Verkefnið er nú á lokametrunum og 
þeir skólar sem tóku þátt eru um þessar 
mundir að skila inn síðustu skrán-
ingunum eins og sést inni á síðu ver-
kefnisins (stafraenthandverk. tumblr.
com). Verkefnið hefur gengið vel og 
eins og sést á þeim færslum sem þegar 
eru komnar inn á heimasíðuna hafa 
nemendur verið ötulir við að safna alls 
kyns litarefnum og kom fjölbreytileiki 
þeirra verulega á óvart.“ 

RoShamBo 
Verkefnið Stafrænt handverk er m.a. 
unnið í samstarfi við RoShamBo. Hvað 
er RoShamBo? 

„Konurnar á bak við Skæri, Steinn, 
Blað, öðru nafni RoShamBo eru 
Hanna Christel Sigurkarlsdóttir, Litten 
Nyström og Þórunn Eymundardóttir. 
Hanna og Þórunn eru með BA próf 
í myndlist úr Listaháskóla Íslands og 
Litten er útskrifuð úr textíldeild við 
Denmarks designschool. Þær eru 
allar búsettar á Seyðisfirði. Árið 2012 
ákváðu þær að skapa vettvang þar sem 
þær gætu sameinað styrkleika sína 
og reynslu til að koma hugmyndum 
sínum á framfæri og stofnuðu þar 
með sameignarfélagið Skæri, Steinn, 
Blað sf. Vegna smæðar bæjarfélagsins 
ákváðu þær að halda verkefnavali sínu 
tiltölulega opnu en þær hafa m.a. unnið 
hönnunarverkefni, haldið námskeið, 
tekið að sér verkefnastjórnun, unnið 

vöruþróun og samfélagsverkefni. Þær 
leggja mikið upp úr vandaðri framsetn-
ingu auk alúðar og heilinda í nálgun 
sinni við vistvæna og sjálfbæra hug-
myndafræði.“

verkefnið hefur ýmsar birtingarmyndir

Janne Sigurðsson verður  
forstöðumaður upplýsinga- 
tæknimála Alcoa á heimsvísu
Janne Sigurðsson, forstjóri Alcoa 

Fjarðaáls, mun taka við starfi for-
stöðumanns upplýsingatæknimála (e. 
Chief Information Officer) hjá Alcoa á 
heimsvísu. Hún mun í nýju starfi bera 
ábyrgð á upplýsingatæknistefnu fyrir-
tækisins og öryggi net- og tölvukerfa 
innan Alcoa. Magnús Þór Ásmunds-
son mun taka við starfi forstjóra Alcoa 
Fjarðaáls af Janne. Hann hefur gegnt 
starfi forstjóra Alcoa á Íslandi frá 2012 
og mun áfram sinna þeim skyldum 
en bætir við sig nýju hlutverki sem 
forstjóri Fjarðaáls. Breytingin tók gildi 
1. nóvember síðastliðinn. 

Janne er dönsk að uppruna, fædd 
í Álaborg í Danmörku árið 1966. 
Hún útskrifaðist 1995 sem cand sci-
ent í stærðfræði og tölvunarfræði frá 
Háskólanum í Álaborg. Hún hefur 
síðan þá aflað sér víðtækrar reynslu 
af stjórnunarstörfum hjá ýmsum fyr-
irtækjum í Danmörku og hjá Fjarða-
áli við Reyðarfjörð, þangað sem hún 
réðst til starfa í maí árið 2006. Janne 
hóf starfsferilinn hjá álverinu sem 
framkvæmdastjóri upplýsingatækni. 
Fáum mánuðum síðar varð hún 
framkvæmdastjóri framleiðsluþró-
unar og framkvæmdastjóri kerskála 
var hún frá 2008 til 2010. Hún varð 
framkvæmdastjóri framleiðslu í apríl 
2010 og forstjóri Alcoa Fjarðaáls árið 
2012. Janne á sæti í Samráðsvettvangi 
um aukna hagsæld á Íslandi og situr í 
stjórn AMS (Samvinna álfyritækja á 

Norðurlöndunum vegna umhverfis-, 
heilsu- og öryggissmála). Janne er 
gift Magnúsi Sigurðssyni, múrara frá 
Eskifirði, og eiga þau tvö börn. Ný 
starfstöð Janne verður í Pittsburgh í 
Bandaríkjunum. 

Magnús Þór er rafmagnsverk-
fræðingur að mennt frá Háskóla 
Íslands og M. Sc. frá Danmarks 
Tekniske Universitet. Magnús, sem 
starfað hefur hjá Fjarðaáli frá 2009, 
hefur umfangsmikla reynslu af vöru- 
og framleiðsluþróunarmálum og hefur 
m.a. stjórnað innleiðingu stjórnkerfa, 
umbótum á framleiðsluferlum og í 
stefnumótun hjá Fjarðaáli. Magnús 
hóf störf hjá Fjarðaáli sem fram-
kvæmdastjóri framleiðsluþróunar og 
varð síðan einnig framkvæmdastjóri 
skautsmiðju árið 2011. Frá árinu 2012 
hefur hann jafnframt verið forstjóri 
Alcoa á Íslandi. Magnús er í stjórn 
Samáls og Tækniskólans. Magnús Þór 
er kvæntur Soffíu G. Brandsdóttur 
snyrtifræðingi og eiga þau þrjú börn. 

Fréttatilkynning frá Alcoa Fjarðaáli 
28. október 2014. 

Janne Sigurðsson. magnús Þór  
Ásmundsson.



GÆÐAKONUR EFTIR STEINUNNI SIGURÐARDÓTTUR

SPRELLFJÖRUG

Eldfjallafræðingurinn María Hólm er á leið til Parísar. 
Hinum megin við flugvélarganginn er kona sem gefur 
henni auga. Síðar hittast þær óvænt á kaffihúsi. Hver er 
hún þessi Donna? Og hvað vill hún Maríu – konunni sem 
jökullinn skilaði? Leiftrandi húmor og einstök innsýn í 
heim ásta og erótíkur. 

„Þetta er sprellfjörug bók um heim þar 
sem karlar kunna að vera óþarfir.“
– EGILL HELGASON, EYJAN
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Allar stúlkur í tíunda bekk 
á Austurlandi fá Tækifærin
- Átta milljónum króna varið til stuðnings samfélagsverkefnum á Austurlandi

Í árlegri haustúthlutun Styrktar-
sjóðs Alcoa Fjarðaáls sem fram 
fór í vikunni hlutu alls 26 sam-

félagsverkefni víða á Austurlandi 
stuðning. Hæsta einstaka styrkinn 
að þessu sinni, eina milljón króna, 
hlaut Verkmenntaskóli Austurlands, 
til að taka í notkun stafræna Fab-
Lab smiðju fyrir nemendur. Auk 
þess ákvað framkvæmdastjórn Alcoa 
Fjarðaáls að veita að þessu sinni sérs-
taka gjöf til allra stúlkna í tíunda bekk 
í grunnskólunum á Austurlandi með 
því að færa þeim bókina Tækifærin 
sem fjallar um fimmtíu konur sem 
fást við spennandi störf um allan heim 
og eiga það sameiginlegt að hafa lokið 
námi á sviði tækni- og raunvísinda. 

Að mati Alcoa geyma Tækifærin 
eftir mæðgurnar Ólöfu Rún Skúla-
dóttur og Hjördísi Hugrúnu Sigurðar-
dóttur skemmtilegar frásagnir og 
spennandi reynslusögur sem eru gott 
leiðarljós fyrir ungar stúlkur sem eiga 
það fyrir höndum að ákveða hvert 
þær vilja stefna í lífinu með tilliti til 
menntunar og starfsvettvangs. Með 
bókargjöfinni vill fyrirtækið leggja sitt 
af mörkum til að auka hlutfall kvenna 
á vinnustöðum sem gjarnan eru skip-
aðir körlum að miklum meirihluta. 
Frá upphafi starfseminnar hefur 
Fjarðaál haft það einarða markmið 
að jafna sem mest hlutfall karla og 
kvenna í starfsliði sínu og hefur ým-
islegt áunnist í þeim efnum. Konur 
eru nú um 22% starfsmanna, en það 
er hærra hlutfall en tíðkast almennt í 
álverum, og það hæsta innan Alcoa. 

Mikilvægt að jafna  
hlutföllin
Dagmar Ýr Stefánsdóttir, upplýsinga-
fulltrúi Alcoa Fjarðaáls, segir að gera 
þurfi betur því mjög mikilvægt sé 
að jafna sem mest hlutfall karla og 
kvenna á vinnustöðum, ekki bara 
í áliðnaðinum, heldur alls staðar. 
„Vinnustaðir þar sem þessi hlutföll 
eru hvað jöfnust eru bæði skemmti-
legri vinnustaðir og þar ríkir al-
mennt betri vinnuandi. Rannsóknir 
sýna einnig að árangur og hagnaður 

þessara fyrirtækja er meiri en hinna 
einsleitu hvað þetta varðar og því ættu 
öll fyrirtæki að leggja mikla áherslu 
á jöfn kynjahlutföll,“ segir Dagmar. 
Hún segir að bókagjöfin sé liður í 
því markmiði fyrirtækisins að vekja 
aukinn áhuga stúlkna á raungreinum 
og þeim störfum sem karlar gegna 
gjarnan en henta ekkert síður konum. 
Það eigi m.a. við um þau margvíslegu 
og fjölbreyttu störf sem unnin séu hjá 
Fjarðaáli. 

Stafræn Fab-Lab smiðja
Verkmenntaskóli Austurland er um 
þessar mundir að taka í notkun staf-

ræna Fab-Lab smiðju, sem hefur það 
hlutverk að gefa nemendum skólans 
tækifæri til að þjálfa sköpunargáf-
una og hrinda hugmyndum sínum í 
framkvæmd með því að hanna, móta 
og framleiða hluti með aðstoð staf-
rænnar tækni. Framlagið úr Styrkt-
arsjóði Alcoa Fjarðaáls rennur til 
frekari uppbyggingar smiðjunnar 
sem vígð var síðastliðinn laugardag 
á Vísindadeginum. Elvar Jónsson 
skólameistari tók á móti styrknum 
fyrir hönd Verkmenntaskólans. 

Fréttatilkynning frá  
Alcoa Fjarðaáli  
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1. Leitar eftir stærð

2. Setur dekkin í körfu

3. Velur flutningsmáta

4. Gengur frá greiðslu

Styrkir úr Styrktarsjóði fjarðaáls – haustið 2014.
Umsækjandi Verkefni
Æskulýðsfélagið Kýros á Vopnafirði Vinaviku í október sl.

Minjasafn Austurlands Kaup á hljóðbúnaði fyrir safnið

Foreldrafélag Grunnskólans á Eskifirði Sjálfstyrkingarnámskeið fyrir stúlkur í 7. - 10. bekk

Flugklúbbur Egilsstaða Skrifa flugsögu Austurlands

Kajakklúbburinn KAJ á Austurlandi Kaup á árum og björgunarvestum fyrir börn

Skógræktarfélag Breiðdæla Girða af skógræktarsvæðið í Breiðdal

Breiðdalssetur Auka samstarf setursins við skóla á Austurlandi

Félagsmiðstöðin Nýung á Fljótsdalshéraði Bæta hljóðkerfi fyrir félagsmiðstöðina

Ungmennafélagið Neisti, Djúpavogi Tækjakaup fyrir félagsmiðstöðina Zion

Íbúasamtök Eskifjarðar Kaup á setbekkjum

Leikfélagið Djúpið í Verkmsk. Austurl. Leiklistarnámskeið

Íþrótta- og tómstundarfulltrúi Fjarðabyggðar Unglingahátíðin Kuldaboli. Þema: heilbrigði og hreyfing 

Jaðarsportfélagið 7-40 í Neskaupstað Aðstaða fyrir hóp hjólabrettaiðkenda

Tengslanet Austfirskra kvenna, TAK Námskeiðahald sem byggir á bókinni Stígum fram eða 
Lean in eftir Sheryl Sandberg

Leikfélag Fljótsdalshéraðs Uppseting á leikritinu Þið munið hann Jörund

Snotra ehf Setja upp leikritið Sögur úr þorpinu á Egilsstöðum

Kammerkór Egilsstaðakirkju Setja upp jólaóratoríu Back

Skaftfell - myndlistarmiðstöð Austurlands Kaup á búnaði til myndlistasýninga

Hljómsveitin Dúkkulísur Gerð heimildarmyndar um Dúkkulísurnar

Eistnaflug Heimildarmynd um rokkhátíðina Eistnaflug

Hollvinasamtök utanspítalaþjónustu í Fjarðabyggð Kaup á hnoðtækinu Lucasi í sjúkrabíla Fjarðabyggðar

Rauði Krossinn, Héraði og Borgarfirði Jólasjóðurinn 2014

Rauði Krossinn í Fjarðabyggð og Breiðdalsvík Jólasjóðurinn 2014

Skólaskrifstofa Austurlands Innleiðing lestrarkennsluaðferðarinnar Byrjendalæsi á 
Austurlandi

Mariatafræðslan Eineltisfræðslan á ferð um Austurlandi með námskeiðið: 
Þolandi og gerandi frá sjónarhorni beggja 

Verkmenntaskóli Austurlands Koma á fót Fab-Lab smiðju á Austurlandi

Fyrir hönd stúlkna í 10. bekk austfirskra grunnskóla mættu þessar stúlkur frá 
Nesskóla í Neskaupstað til að taka við bókargjöfinni. með þeim á myndinni 
eru magnús Þór Ásmundsson, forstjóri Alcoa Fjarðaáls, og Dagmar Ýr Stef-
ánsdóttur upplýsingafulltrúi fyrirtækisins.

við úthlutun úr Styrktarsjóði Alcoa Fjarðaáls komu saman flestir þeirra sem 
hlutu framlag úr sjóðnum að þessu sinni ásamt magnúsi Þór Ásmundssyni, 
forstjóra Alcoa Fjarðaáls, og Dagmar Ýri Stefánsdóttur upplýsingafulltrúa 
fyrirtækisins.

Fréttatilkynning: 

Áframhaldandi fisk-
vinnsla á Djúpavogi
Vísir hf. leggur nýjum búlandstindi til húsnæði án endurgjalds

Fiskvinnsla hefst á Djúpavogi 
undir merkjum Búlandstinds 
um næstu áramót. Vísir hf. 

hefur selt fyrirtæki á staðnum, Ós-
nesi, hlutafé sitt í Búlandstindi á 500 
þúsund krónur. Vísir mun afhenda 
Búlandstindi fasteignir sínar á Djúpa-
vogi, sem metnar eru á 50 milljónir 
króna, án endurgjalds, verði stöðug 
vinnsla í húsunum næstu fimm ár. 

Engin starfsemi hefur verið undir 
nafni Búlandstinds síðustu ár en Ósnes 
og Fiskeldi Austfjarða hf. hafa skuld-
bundið sig til þess að auka hlutafé Bú-
landstinds um samtals 140 milljónir 
króna og hefja þar fiskvinnslu, auk 
vinnslu og pökkunar á eldisfiski. 

Ósnes kaupir tæki og búnað Vísis 
á staðnum og leggur inn sem hlutafé 
í Búlandstind og hlutafé Fiskeldis 
Austfjarða verður í formi tækjabún-

aðar til vinnslu og pökkunar á eld-
isfiski. 

Með þessum samningum og af-
hendingu fasteigna sinna án greiðslu 
að uppfylltu skilyrði um vinnslu næstu 
ár, vill Vísir gera sitt til að tryggja 
áframhaldandi fiskvinnslu á Djúpa-
vogi eftir að fyrirtækið flytur starf-
semi sína þaðan til Grindavíkur um 
næstu áramót. Gert er ráð fyrir um 
30 störfum hjá Búlandstindi við al-
menna fiskvinnslu og slátrun, vinnslu 
og pökkun á eldsifiski. 



Öryggisvörur & vinnufatnaður

HAGI ehf – HILTI á Íslandi
Stórhöfði 37 - 110 Reykjavík - Sími 414 3700 - Fax 414 3720 - Póstfang: customerservice@hilti.is 

Töff vinnufatnaður 
frá Timberland PRO

Smart frá Snickers

Rykgrímur, 
einnota og 

fjölnota m/filter

Einungis vörur frá heims-
þekktum vörumerkjum

Öryggisskór í úrvali

Fallvarnir og 
úrval fylgihluta

Eyrnatappa, einnota 
og fjölnota

Öryggisgleraugu 

Allt fyrir öryggið – Heyrnarhlífar frá Howard Leight/Bilsom

Vinnuvettlingar frá Sperian og North
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12 viðurkenndir þjónustuaðilar um allt land. 
Komdu til viðurkennds þjónustuaðila í nóvember og fáðu sex punkta yfirferð án endurgjalds. Við förum yfir 
ljósin, rafgeyminn, þurrkurnar, rúðuvökvann, smyrjum lamir og læsingar og setjum sílikon á þéttikanta.

FÁÐU KALT MAT FYRIR VETURINN 
Komdu á Bílaverkstæði Austurlands og fáðu sex punkta yfirferð fyrir  
veturinn hjá fagmönnum. Það er ókeypis fyrir Toyota bifreiðar.

20% afsláttur 
af  rúðuþurrkublöðum, þurrkugúmmíum og bílaperum.

15% afsláttur 
af rafgeymum.

Kynntu þér betur þjónustu okkar á www.toyota.is

Toyota Kauptúni Kauptúni 6 Garðabæ 570 5070
Toyota Akureyri Baldursnesi 1 Akureyri 460 4300
Toyota Selfossi Fossnesi 14 Selfossi 480 8000
Toyota Reykjanesbæ Njarðarbraut 19 Reykjanesbæ 420 6610
Arctic Trucks Kletthálsi 3 Reykjavík 540 4900
Bifreiðaverkstæði Reykjavíkur Bæjarflöt 13 Reykjavík 440 8000
Bifreiðaverkstæði Reykjavíkur Skemmuvegi 16 Kópavogi 440 8000
Nethamar Garðavegi 15 Vestmannaeyjum 481  1216
Bílatangi Suðurgötu 9 Ísafirði 456 4580
Bifreiðaverkstæði KS Hesteyri 2 Sauðárkróki 455 4570
Bílaleiga Húsavíkur Garðarsbraut 66 Húsavík 464 1888
Bílaverkstæði Austurlands Miðási 2 Egilsstöðum 470 5070
Bílageirinn Grófinni 14a Reykjanesbæ 421 6901

KS Sauðárkróki

Toyota Akureyri
Bílaverkstæði Austurlands

Bílaleiga Húsavíkur

Bílatangi Ísafirði

Bifreiðaverkstæði Reykjavíkur

Toyota Selfossi

Bílageirinn

Arctic Trucks

Nethamar

Engin vandamál - bara lausnir. Bókaðu tíma

Toyota Kauptúni

Toyota Reykjanesbæ


