
Saltfiskur er
mikilvægur hluti

af matarmenningu
íslensku þjóðarinnar

frumkvöðlafyrirtæki ársins     -    fiskvinnsla frá árinu 

Frábær gjöf handa Íslendingum út um allan heim!
Ekta saltfiskur tilbúinn til útvötnunar.

Tímarnir breytast en saltfiskurinn frá 

Ekta ski, þessi gamli góði með 

íslenskum kartöum og smjöri, stendur 

alltaf fyrir sínu.

Sérútvatnaði saltfiskurinn er sérstaklega 

hentugur í seiðandi saltfiskrétti.

Fæst um allt land.  Hafðu samband!

466 1016
www.ektafiskur.is
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- 95Ah, 800 Amper
- 30% meiri ræsikraftur
- Alveg lokaðir og viðhaldsfríir
- Örugg ræsing í miklum kulda
- Endurhlaðast allt að 50% hraðar (Carbon Boost)
- Nýjar og endurbættar blýgrindur (3DX)
- Góðir fyrir jeppa með miklum auka rafbúnaði
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Gráir dagar
Síðasta tölublað bar yfirskriftina 

Myrkir dagar enda stóðu þá Dagar 
myrkurs sem hæst. Nú eru dagarnir 

orðnir enn styttri og jafnvel hætt að sjá 

til sólar niðri á fjörðum. Segja má að þeir 
sem sæki vinnu og skóla vinni myrkr-
anna á milli í orðsins fyllstu merkingu. 
Þeir sem ná að bregða sér út miðjan dag 

mæta gráum hversdagsleika sem einkenn-
ist oftar en ekki af rigningu og sudda. Nú 
fer aftur á móti jólaljósunum að fjölga 
til að lýsa upp grámygluna og ef til vill 
snjóar fyrir jólin svo allt verði hreint og 
fínt. Hjá sveitarfélögunum vona menn þó 
örugglega að snjórinn láti bíða eftir sér 
fram yfir áramót. 
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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
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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

Ég er mjög myrkfælin manneskja. Ég hef búið uppi í sveit og lent í 
því að vera gangandi ein á ferð í svartamyrkri og var ég farin að 
hlaupa við fót síðasta spölinn til að ná inn í birtuna. Þegar ég var 

ung var ég orðin svo hvekkt að ég tók meðvitaða ákvörðun um að hætta að 
lesa draugasögur. Síðan þá hef ég alltaf talið mér trú um að draugasögur 
séu eintóm ímyndun og uppspuni sem hafi  grasserað í skjóli myrkurs og 
einangrunar.  Í síðasta tölublaði Austurlands birtust nokkrar austfirskar 
draugasögur, þar á meðal Vélstjórinn frá Aberdeen. Í sögunni er nefnt að 
tekin hafi verið mynd af sjóreknu líki vélstjórans og því líst nákvæmlega. 
Með sögunni í síðasta tölublaði birtist sakleysisleg mynd af Seyðisfirði. 
Vegna þessarar forsögu minnar brá mér því ekki lítið þegar ég fékk mynd 
senda í pósthólf mitt daginn eftir að blaðið kom út og það var ekki hvaða 
mynd sem er heldur myndin sem lýst er svo nákvæmlega í sögunni. Aldrei 
hef ég augum litið svakalegri mynd og verð ég að viðurkenna að næstu 
nætur voru fremur svefnlausar. Alltaf þóttist ég sjá vélstjórann. Ég held 
að ég afskrifi ekki draugasögur aftur sem eintóma ímyndun en reyni að 
vera sem minnst ein á ferð í myrkri.

Í þessu blaði er fjallað aðeins um nokkrar sýningar sem eru í gangi. 
Þar á meðal er sýningin „Yfir hrundi askan dimm“ sem fjallar um áhrif 
Öskjugossins árið 1875. Virkilega áhugaverð og fróðleg sýning sem sýnir 
hvað náttúran getur haft mikil áhrif og kollvarpað framtíðardraumum 
fólks á örskotsstundu. Engin aska hefur komið úr gosinu í Holuhrauni 
en sýningin „Yfir hrundi askan dimm“ sýnir svo ekki verður um villst að 
mjög mikilvægt er að vera með virka viðbragðsáætlun. Einnig er sagt frá 
sýningu ungra austfirskra listanema og ljóst af þeirri hugmyndaauðgi og 
þeim hæfileikum sem þeir búa yfir að framtíðin ætti að vera björt hjá ungu 
fólki sem fer í lista- og verknám.

Í blaðinu að þessu sinni er einnig fjallað um tvær austfirskar bækur sem 
hafa komið út nú fyrir jólin. Það er ljóðabókin Undir berjabrekku eftir 
Ágústu Ósk Jónsdóttur og skáldsagan Árdagsblik eftir Hrönn Jónsdóttur. 
Sagt verður frá fleiri bókum í næsta tölublaði enda af nógu að taka. Austfirsk 
bókaútgáfa er mjög fjölbreytt og góð þetta árið og verður yndislegt að njóta 
jólanna og bjartari daga með góða bók í hönd. 

Halldóra Tómasdóttir

Leiðari

Bráðum birtir

Auglýsingasíminn er 578 1190

Leik-
skólabörn 
koma 
færandi 
hendi
Í síðustu viku komu börn, fædd 

2009 og 2010, af leikskólunum 
Skógarlandi og Tjarnarlandi, fær-

andi hendi í A4 á Egilsstöðum. Börnin 
færðu Hafrúnu og Hebu yfir 70 jóla-
myndir sem þau höfðu teiknað, litað og 
málað. Að því loknu sungu þau nokkur 
lög fyrir gesti og gangandi og fengu svo 
mandarínur að launum. Stöllurnar í 
A4 höfðu lagt leikskólunum til karton 
og pappír og fengu þessar fínu myndir 
að launum. Í aðalnámskrá leikskóla er 
nefnt að auka eigi samstarf leikskóla 
og samfélagsins sem þeir eru hluti af 
og var þetta verkefni einn liður í því. 

Rithöfundalest(ur) á Austurlandi
- skáldin koma um helgina 28. -30. nóvember nk. 

Árviss rithöfundalest fer um 
Austurland helgina 28. til 
30. nóvember. Á ferð verða 

kunnir höfundar með nýjustu verk sín. 
Þórarinn Eldjárn les úr bókum sínum 
Fuglaþrugl og naflakrafl og Tautar 
og raular frá Vöku Helgafelli, Soffía 
Bjarnadóttir les úr fyrstu skáldsögu 
sinni, Segulskekkja, sem Mál og menn-
ing gefur út og Kristín Eiríksdóttir fer 
með eigin ljóð úr KOK sem kemur út 
hjá JPV. Austfirðingurinn Gyrðir Elí-
asson opnar bækur sínar, Koparakur 

og Lungnafiskana, sem eru frá Dimmu 
og Gísli Pálsson er á Austurlandi í bók 
sinni Maðurinn sem stal sjálfum sér, 
sem Mál og menning gefur út. 

Auk ofangreindra rithöfunda 
verða með í för 5 austfirsk skáld og 
þýðendur: Stefán Bogi, Hrafnkell Lár-
usson, Kristian Guttesen, Sigga Lára 
Sigurjónsdóttir og Ingunn Snædal. 

Rithöfundalestin nýtur stuðnings 
Alcoa Fjarðaáls, Flugfélags Íslands, 
Síldarvinnslunnar og Bílaleigu Akur-
eyrar auk forlaganna. Að henni standa 

Menningarmálanefnd Vopnafjarðar, 
Gunnarsstofnun, Skaftfell menningar-
miðstöð og Umf. Egill Rauði. 

Viðkomustaðir eru fjórir að þessu 
sinni. Lesið verður í Miklagarði á 
Vopnafirði föstudagskvöld 28. nóv-
ember kl. 20: 30. Laugardag 29. nóv-
ember kl. 14: 00 verða höfundarnir 
á Skriðuklaustri í Fljótsdal og um 
kvöldið lesa þeir í Skaftfelli á Seyðis-
firði kl. 20: 30. Á sunnudaginn verða 
þeir síðan í Safnahúsinu í Neskaupstað 
kl. 13: 00. 
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Ánægðir notendur
Sjóvinnsla: Hundruð tonna í gegn og bara skipt um hnífa!
Heildstæð vélalína: M500 hausarar, M700 flökunarvél, M800 roðdráttarvélar
Marín vélasamstæðan frá Vélfagi ehf. hefur reynst okkur á Þerney RE sérstaklega vel. Þegar sótt er á fjarlæg fiskimið eins og Barentshafið 
til að ná í mikið magn af fiski í hverri ferð eru Marín vélarnar þungamiðja vinnslunnar í skipinu. Rekstraröryggið er enn betur tryggt með 
nýjungum í M700 og M800; 700 tonn af blönduðum þorski fara í gegn hjá okkur án þess að nokkuð þurfi að gera annað en skipta um 
hnífa í M700.
Við í áhöfninni erum gríðarlega þakklátir fyrir að hafa fengið að taka virkan þátt með starfsmönnum Vélfags í því verkefni að hanna og þróa 
fiskvinnsluvélar sem hafa náð þeim mikla og góða árangri eins og raun ber vitni.

M800 roðdráttarvél: 4 roðdráttareiningar!
Hægri og vinstri flök roðdregin sjálfstætt án truflana frá hinu.Tryggir hámarks flakagæði, nýtingu og afköst. Tvær aukaeiningar 
ávallt klárar: skipt út á 3-5 mínútum. Hámarkar nýtingu og flakagæði mismunandi fisktegunda ásamt uppitíma vinnslunnar:
M800 roðvélar standa nú vaktina hér um borð í Þerney RE og nokkur þúsund tonn hafa þegar farið í gegnum þær. Á þeim tíma hefur varla 
sést sporðklippt flak og frátafir vegna bilana eða þessháttar eru engar. Einstaklega þægilegt er að sinna reglubundnu viðhaldi; 
roðdráttareiningin einfaldlega sett inn á vinnuborð og vinnan framkvæmd við bestu skilyrði á meðan M800 vinnur áfram með hinar. 
Flækjustig M800 er ekkert. Einföld hönnun og meira rekstraröryggi

Marínmenn og vélstjórar á Þerney RE 1

M500 hausarar
Nýting jókst um 1-1,5%. Skurður á fiskinum beinni og fallegri. Betra og einfaldara að viðhalda og þrífa.

Marínmenn á Oddeyri EA-210

Landvinnsla: Afkastamikil og viðhaldslítil
M700 flökunarvélin frá Vélfagi ehf. er jafnan notuð mest af þeim vélum sem við erum með hér í fiskvinnslu Samherja á Dalvík. 
Afköst vélarinnar eru góð sem og nýting og meðferð á flökum. Bilanatíðni er mjög lág og rekstrarkostnaður vélarinnar þar af leiðandi 
líka. Auðvelt aðgengi gerir vélina mjög þægilega í viðhaldi, einfalt er að fjarlægja allar hlífar og bönd vélarinnar sem sparar einnig tíma til 
stillinga og þrifa og góð vinnuaðstaða er við vélina. Í hönnun M700 vélarinnar hefur verið lagt upp úr því að velja efni sem er gott að 
þrífa, sem er lykilatriði í matvælaframleiðslu.Varahlutaþjónusta Vélfags ehf. hefur verið til algjörrar fyrirmyndar, sem og öll önnur 
samskipti við fyrirtækið vegna þjónustu við vélina.

Birgir Þór Gunnarsson, vélstjóri hjá Samherja Ísland ehf á Dalvík.
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Kynferðisofbeldi gegn börnum
málsmeðferð réttarkerfisins og réttarvernd barna

Námskeið um kynferðis-
ofbeldi gegn börnum á 
vegum Vitundarvakningar 

um kynferðislegt, andlegt og líkam-
legt ofbeldi gegn börnum og Rann-
sóknastofnunar Ármanns Snævarr 
(RÁS) um fjölskyldumálefni verður 
haldið í Grunnskólanum á Egils-
stöðum miðvikudaginn 3. desember, 
kl. 9.00-13.00. 

Markmið námskeiðsins er að skoða 
meðferð mála um kynferðisbrot gegn 

börnum og samvinnu allra þeirra mis-
munandi aðila innan réttarkerfisins 
sem koma að þeirri málsmeðferð. 
Lögð verður áhersla á gildandi löggjöf 
og þau meginsjónarmið sem ber að 
leggja til grundvallar við meðferð mál-
anna. Fjallað verður um helstu ákvæði 
samnings Sameinuðu þjóðanna um 
réttindi barnsins, samnings Evrópu-
ráðsins um vernd barna gegn kyn-
ferðislegri misnotkun og misneytingu 
(Lanzarote-samnings) og leiðbeininga 

Evrópuráðsins um barnvænlega rétt-
arvörslu. 

Kennarar verða Anni G. Haugen, 
lektor við Félagsráðgjafardeild, og Hr-
efna Friðriksdóttir, dósent við Laga-
deild Háskóla Íslands. 

Hvert námskeið kostar 5000, - kr. 
og skráning er nauðsynleg. Skráning 
á námskeiðið, með dagsetningu, nafni, 
kennitölu, starfsstöð og heimilisfangi 
þátttakanda sem og greiðanda, sendist 
á thorhill@hi.is.

Kærleikskúlur og jólaóróar 2014 
Til styrktar fötluðum börnum og ungmennum

Að venju munu félagar í Soropt-
imistaklúbbi Austurlands selja 
kærleikskúlur og jólaóróa frá 

Styrktarfélagi lamaðra og fatlaðra nú á 
aðventunni. Sala þessara muna er ár-
legt fjáröflunarverkefni Styrktarfélags 
lamaðra og fatlaðra og fær Soroptim-
istaklúbbur Austurlands 1000 krónur 
af andvirði hvers hlutar sem selst hér 
til stuðnings fötluðum börnum og ung-
mennum á Austurlandi. 

Ár hvert fær Kærleikskúlan nýtt 
útlit og er verkið í höndum fremstu 
listamanna þjóðarinnar. Í grunninn 
er Kærleikskúlan tær eins og kærleik-
urinn - með borða í rauðum lit, lit 
jólanna og kærleikans. Kærleikskúlan 
er blásin og eru því engar tvær kúlur 
nákvæmlega eins, en allar fallegar hver 
á sinn hátt. Kærleikskúlan kemur í 
kassa og fylgir henni bæklingur. Litir 
bæklingsins eru svartur og silfraður. 
Svartur táknar árstímann og silfraður 
birtuna sem er svo lýsandi fyrir boð-
skap jólanna. 

Fyrir hver jól er haldin athöfn í 
Listasafni Reykjavíkur þar sem kúla 
ársins er frumsýnd. Að þessu sinni er 
það MANDARÍNA eftir Davíð Örn 
Halldórsson sem er Kærleikskúla 
ársins 2014. Davíð Örn Halldórsson 
er fæddur árið 1976. Hann útskrifaðist 
frá myndlistadeild Listaháskóla Íslands 
árið 2002 og býr og starfar í Reykjavík. 
Verk Davíðs Arnar eru gjarnan unnin 
á óhefðbundin efni og einkennast af 
björtum litum og spennandi samruna 
forma og mynstra. Davíð Örn hlaut 

hin eftirsóttu Carnegie verðlaun árið 
2013. Kærleikskúlan 2014 kostar 4.900. 

Giljagaur er níundi óróinn í Jóla-
sveinaseríu Styrktarfélags lamaðra og 
fatlaðra. Í seríunni fara saman íslenskur 
menningararfur, íslensk hönnun og 
ritsnilld ásamt mikilsverðu málefni. 
Þau Bubbi Morthens og Linda Björg 
Árnadóttir leggja félaginu lið í ár 
og sameina hér krafta sína í túlkun 
á Giljagaur. Linda fæst við stálið og 
Bubbi við orðin. Verð á Giljagaur er 
3.600. Sjá nánar á heimasíðu Styrktar-
félags lamaðra og fatlaðra, www. slf.is. 

Soroptimistaklúbbur Austurlands 
kemur nú að þessu verkefni í 9. sinn 
og hafa Austfirðingar verið tryggir 
kaupendur. Ágóðinn er sem fyrr segir 
notaður í þágu fatlaðra barna á heima-
slóðum og hefur hann t.d. verið not-
aður til tækjakaupa fyrir sjúkraþjálfun 
og til kaupa á ýmiskonar hjálpar-
tækjum fyrir einstaklinga. Einnig hefur 
sjóðurinn styrkt einstakling til þátttöku 
á vetrarólympíuleikum fatlaðra. 

Soroptimistaklúbbur Austurlands er 
nú að safna fé til kaupa á lyftu í sund-
laugina á Egilsstöðum. Allar nánari 
upplýsingar/pantanir fást á netfanginu 
sala@saust.is. 

F.h. Soroptimistaklúbbs Austurlands, 
Ágústína Konráðsdóttir,  

Þorbjörg Gunnarsdóttir og  
Þórunn Hálfdanardóttir. 

Yfir hrundi 
askan dimm
Föstudaginn 21. nóvember síð-

astliðinn var sýningin „Yfir 
hrundi askan dimm. . .“ opnuð 

í Sláturhúsinu á Egilsstöðum. Á sýn-
ingunni er fjallað um öskufallið sem 
kom í kjölfar eldgossins í Öskju 1875. 
Sýningin er útskriftarverkefni Elsu 
Guðnýjar Björgvinsdóttur í hagnýtri 
þjóðfræði við Háskóla Íslands. 

Öskufallið 1875 er með mestu 
náttúruhamförum sem orðið hafa á 
Íslandi og áhrifa þess gætti um allt 
Austurland. Gríðarlegt öskuský lagð-
ist þá yfir stór svæði á Austurlandi, 
bændur sem urðu fyrir öskufallinu 
urðu að reka búpening í aðrar sveitir 
og fjöldi fólks neyddist til að flýja 
heimili sín. Bændur á Efri-Jökuldal 
urðu verst úti en þar var um 20 cm 
öskulag yfir öllu. 

Á sýningunni er sjónum fyrst og 
fremst beint að öskufallinu sjálfu og 
áhersla lögð á reynslu fólksins sem það 
upplifði. „Markmiðið er að vekja gesti 
til umhugsunar um hvernig það var 
að upplifa náttúruhamfarir af þessari 
stærðargráðu á síðari hluta 19. aldar 
þegar hlutir eins og almannavarnir, 
björgunarsveitir, fjölmiðlar og fjar-
skiptatæki þekktust ekki og fólk stóð 
eitt frammi fyrir náttúruöflunum“ 
segir Elsa Guðný. „Auk þess að fjalla 
um hamfarirnar sjálfar reyni ég að 
miðla persónulegri reynslu fólksins 
sem upplifði þessa atburði og nýti til 
þess gamlar dagbækur og bréf, greinar 
úr dagblöðum þess tíma og endur-
minningar“. 

Sýningin var sett upp á Vopnafirði 
í sumar og fékk afar góðar viðtökur. 
„Það er mjög gaman að fá tækifæri 

til að setja sýninguna upp á Fljóts-
dalshéraði líka því þessir tveir staðir 
urðu fyrir einna mestum áhrifum af 
þessum hamförum hvor á sinn hátt. 
Öskufallið var mest á Héraði og olli 
bændum þar þungum búsifjum. Á 
Vopnafirði varð ekki öskufall en íbúar 
þar fengu þrátt fyrir það að finna fyrir 
afleiðingum hamfaranna því þangað 
flúðu flestir sem urðu að flýja heimili 
sín og margir héldu þaðan áfram til 
Ameríku“ segir Elsa Guðný. 

Yfirskrift sýningarinnar er sótt í 
ljóð eftir Ólaf Pétursson sem bjó í 
Neshjáleigu í Loðmundarfirði þegar 
öskufallið átti sér stað: 
Annan páska eldgos háskalega
yfir hrundi askan dimm
1875. 
Þrumur dundu þá svo undrum sætti, 
yfir hundrað hálft í senn, 
hauðrið stundi, skelfdust menn. 

Sýningin er styrkt af Menning-
arráði Austurlands og Landsvirkjun 
og er sett upp í samstarfi við Menn-
ingarmiðstöð Fljótsdalshéraðs og 
Sláturhúsið. Sýningin er virkilega 
áhugaverð og sýnir hvað náttúruham-
farir geta dunið yfir á örskotsstundu. 
Er hún ekki síst áhugaverð í ljósi þess 
að eldgos er í næsta nágrenni Öskju og 
þrátt fyrir allan nútímatæknibúnað er 
margt sem maðurinn ræður ekki við. 
Er hætt við að gestir sýningarinnar 
horfi öðrum augum á gasdreifispá 
Veðurstofunnar eftir að hafa skoðað 
sýninguna.

Sýningin er opin mánudaga – 
fimmtudaga 18:00-22:00 og laugar-
daga 13.00-17:00

HSSA færð góð gjöf
Kiwanisklúbburinn ÓS færði 

Heilbrigðisstofnun Suðaust-
urlands HSSA góða gjöf á 

dögunum. Um er að ræða 3G sendi 
fyrir Lifepak hjartastuðtæki og er 
búnaðurinn staðsettur í sjúkrabíl 
HSSA á Höfn. 

Með þessu tæki er hægt að senda 
rafrænt hjartalínurit beint á sjúkrahús 
eða til vakthafand læknis til frekari 
aflestrar og má segja að tækið geti 
flýtt fyrir greiningu og meðferð sjúk-
linga auk þess að öryggi þeirra verði 
betra. . 

Þetta er eitt af fjölmörgu tækjum 
sem Kiwanisklúbburinn Ós hefur 
getað gefið til HSSA gegnum tíðina. 

Nú í desember er stærsta fjáröflun 
Kiwanisklúbbsins Óss sem er sala 
jólatrjáa og eru sýslubúar hvattir til 

að vera duglegir að kaupa jólatré hjá 
Kiwanis svo styrktarsjóður Óss geti 

haldið áfram að koma að góðum mál-
efnum í sveitarfélaginu Hornafirði. 

Á myndinni eru: Andrés Júlíusson sjúkrabílsstjóri, Sigfús már Þorsteinnsson 
félagi í kiwanisklúbbnum ós og matthildur Ásmunardóttir framkvæmdastjóri 
HSSA.
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UE32/40/48H5005 
LED SJÓNVARP · 100 Hz. 
Full HD 1920x1080p · Mega skerpa · Afspilun USB: 
kvikmyndir, ljósmyndir, tónlist · Sjónvarpsmóttakari: 
Digital DVB-T2

32” 87.920 áður 109.900

40”  111.920 áður 139.900

48” 151.920 áður 189.900

UE48H6675 
LED SJÓNVARP · 600 Hz. · Full HD 1920x1080p  
3D · SMART TV · Gervihnatta móttakari · Micro 
Dimming · Gervihnatta móttakari

48” 229.920 Verð áður 287.400

UE32/40/55/65H6475 
LED sjónvarp · 400 CMR  (rið)
3D · smart TV með þráðlausu neti.

32“ 119.920 áður 149.900

40“ 151.920 áður 189.900

55“ 279.920 áður 349.900

65“ 519.920 áður 649.900

UE46/55/65H8005 
LED SJÓNVARP · 1000 Hz. · Full HD 
1920x1080p  SMART TV · CURVED

46” 399.920 áður 499.900

55”  495.920 áður 619.900

65” 719.920 áður 899.900

Soundbar
310W og þráðlaus tenging við síma
eða tölvu. Til í svörtu og silfur.

HWH550 

111.920 áður 139.900

HWH751 
310W  og þráðlaus tenging 
við síma eða tölvu.

151.920 áður 189.900

HWH7501 
310W  og þráðlaus tenging 
við síma eða tölvu.

151.920 áður 189.900

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU
orMSSon HEFur aFnuMIÐ VÖRUGJÖLD 
Í ÖLLuM VErSLunuM SÍnuM FYrSTIr aLLra
Vegna niðurfellingar vörugjalds hafa öll helstu heimilistækin 
lækkað í verði um 17% og sjónvörp, hljómtæki og annað um 20%.

Við höfum náð samningum við okkar helstu birgja, sem gerir okkur mögulegt að afnema þessi gjöld nú þegar. 
Fólk þarf því ekki að bíða eftir nýju ári til að gera hagstæð innkaup fyrir heimilið, heldur getur þú nú komið í 
verslanir ORMSSON um allt land og fengið umtalsvert meira fyrir peninginn en áður.

EKKI EFTIR NEINU AÐ BÍÐA

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

miðvangi 13 · egilsstöðum · sími 471 2038egilsbraut 6 · neskaupsstað · sími 477 1900
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Of mörg orð
eftir Sigríði láru Sigurjónsdóttur

Ein af skemmtilegri bókum 
ársins er bókin Of mörg orð eftir 
Sigríði Láru Sigurjónsdóttur. 

Undirtitill bókarinnar er Þroskasaga 
tiltölulega ungrar konu í góðæri og eru 
það orð á sönnu því miklar breytingar 
verða á lífi höfundar í bókinni. Bókin 
er byggð á bloggskrifum Siggu Láru 
frá árunum 2003-2008 þar sem hún 
spáir í íslenskt samfélag (ráðamenn 
þjóðarinnar fá nokkrar athugasemdir 
og einlægar spurningar í anda barns-
ins í Nýju fötum keisarans), barneignir 
og sambúð, hvernig það er að vera 
fátækur námsmaður (sem þó er aldrei 
alveg auralaus) og þunglyndi svo eitt-
hvað sé nefnt. 

Allir sem hafa verið einhleypir eitt-

hvað upp eftir aldri kannast við margt 
sem Sigga Lára nefnir. Ein skemmti-
legasta færsla bókarinnar er á bls. 33 
og hljómar svo: „Maðurinn gaf út 
vottorð um piprun vora með skelf-
ingarsvip og hefði látið það gilda til 
lífstíðar hefði tölvukerfið boðið uppá.“ 

Sigga Lára orðar hlutina skemmti-
lega og oft á óvæntan og nýjan hátt: 
„Kvennafrídagurinn fór framhjá mér 
vegna annríkis. Þversögn í því. Best 
að bæta fyrir brot sín með jafnréttis-
kjaftæði“ (bls. 86). Hún ræðir einnig 
þunglyndi á einlægan og opinn hátt. 
„Ég vissi ekkert um þunglyndi. Það 
litla sem ég hélt að ég vissi voru rang-
hugmyndir og fordómar. Hluti af 
þunglyndisforvörnum þyrfti að vera 

að útrýma þeim“ (bls. 104). 
Of mörg orð er, eins og áður segir, 

skemmtileg bók, þótt þar sé rætt um 
mál sem margir vilja helst ekkert af 
vita. Góð bók fyrir alla. 

Norðfjarðarkirkja
Undanfarna mánuði hefur 

verið fjallað um kirkjur á 
Austurlandi og hef ég notað 

texta Vigfúsar Ingvars Ingvarssonar 
um Kirkjur og kirkjugöngur í Múla-
prófastsdæmi. Ég hef ekki fjallað um 
allar kirkjurnar í því riti en ákvað að 
bregða mér niður á firði og því er Norð-
fjarðarkirkja kirkja vikunnar að þessu 
sinni. Textinn um kirkjuna er fenginn 
úr Kirkjur Íslands, 20. bindi sem er um 
friðaðar kirkjur í Austfjarðaprófasts-
dæmi. Textarnir sem ég nota um Norð-
fjarðarkirkju eru Kirkjustaður eftir 
Hjörleif Guttormsson og Byggingarsaga 
kirkjunnar eftir Pál V. Bjarnason. 

[. . . ] Skorrastaðarkirkja fauk af 
grunni 8. mars 1896 í stórviðri af 
norðvestri og var hún fjórða timbur-
kirkjan í prófastsdæminu sem þannig 
fór fyrir á rúmum tveimur áratugum. 
Eftir nokkra umræðu var ákveðið að 
byggja nýja kirkju í stækkandi þéttbýli 
í Nesþorpi. Réði eflaust miklu afstaða 
sóknarprestsins, Jóns Guðmundssonar, 
sem þá hafði þjónað staðnum í sjö ár. 
Lögðu Nesbæingar til lóð undir kirkj-
una og Sveinn Sigfússon lánaði fyrir 
timbri. 

Flutningur kirkju frá Skorrastað að 
Nesi var heimilaður með landshöfð-
ingjabréfi 29. ágúst 1896. Norðfjarðar-
kirkja, eins og hún er oftast kölluð, var 
byggð á grjóthlöðnum grunni sumarið 
1896. Yfirsmiður við bygginguna var 
Vigfús Kjartansson. Við hana var byggt 
safnaðarheimili 1985, teiknað af arki-
tektunum Ormari Þór Guðmundssyni 
og Örnólfi Hall. 

Kirkjan stendur miðsvæðis í kaup-
staðnum niður af Skrúðgarði Neskaup-
staðar skammt ofan fjöru á horni Eg-
ilsbrautar og Kvíabólsstígs skammt 
innan við upphaflegt verslunarsvæði 
frá 1895 við Neseyri. Þar upp af, inn 
af Kvíabóli, er gamall grafreitur, nú 
innan skrúðgarðs en saga hans er lítt 
þekkt. Þess utan eru grafreitir frá 19. 
öld og ef til vill eldri á nokkrum stöðum 
innan núverandi kaupstaðar. [. . . ] Að-
alkirkjugarður sóknarinnar var hins 
vegar á Skorrastað og stóð kirkjan þar 
í garðinum. Skömmu fyrir 1920 var 
vígður kirkjugarður á Bakkabökkum 
nokkru utan við þáverandi byggð og 
stækkaður síðar. (bls. 247) [. . . ]

Þegar hin nýja kirkja var byggð árið 
1896 voru íbúar á Nesi skráðir 49 talsins 
og söfnuðurinn taldi 466 meðlimi. Ekk-
ert var endurnýtt af viðum gömlu kirkj-
unnar á Skorrastað, heldur var hún rifin 
um vorið og viðirnir seldir á uppboði. 
Í vísitasíu Neskirkju frá 27. júlí 1897 
segir: „Prédikunarstóllinn er það eina 
sem gamalt er í kirkjunni.“ Reyndar er 
söngtaflan einnig úr Skorrastaðarkirkju 
enda merkt henni. [. . . ]

Vorið 1896 hófust framkvæmdir við 

að hlaða grunn nýju kirkjunnar á Nesi. 
Gísli Þorláksson í Sandhóli hafði um-
sjón með því verki. Alls unnu sex smiðir 
og snikkarar að smíði kirkjunnar þetta 
sumar og haust. Yfirsmiður var Vigfús 
Kjartansson úr Mjóafirði og honum 
til aðstoðar var Ólafur Ásgeirsson á 
Ekru sem fáum árum áður hafði verið 
yfirsmiður Brekkukirkju í Mjóafirði. [. 
. . ] Söfnuðurinn kostaði bygginguna 
en heildarkostnaður er talinn vera kr. 
6.308,58. Sérstaklega er tekið fram að 
Vigfúsi yfirsmið hafi veirð greiddar 
þrjár krónur fyrir eins dags vinnu við 
„uppriss kirkjunnar.“ Ekki hefur oft 
verið getið um hönnunarkostnað á 
kirkjum á Íslandi á þessum tíma. 

Nýja kirkjan var jafnlöng þeirri 
gömlu eða 18 álnir (11,3 metrar) en að-
eins breiðari eða 12 álnir (7,5 metrar) og 
skartaði turni með íbjúgu píramítaþaki. 
Um nýárið 1897 var kirkjan fullsmíðuð 
en ómáluð utan sem innan. Haustið 
1897 var norskur málari, Ingebrigt að 
nafni, ráðinn til að mála kirkjuna að 
innan. Páll Markússon, helsti málar-
inn í þorpinu, var ráðinn honum til 
aðstoðar. Ljóst er að þeir hafa málað 
kirkjuna að innan og einnig oðrað eða 
eikarmálað [. . . ]. Einnig er greitt fyrir 
að lýsisbera kirkjuna að utan. [. . . ]

Timburklæðning kirkjunnar virðist 
ekki hafa staðist tímans tönn lengi því 
fljótlega er farið að huga að endur-
bótum á henni. Strax á árunum 1904-
1905 voru norðurhlið og austurstafn 
klædd bárujárni og um svipað leyti 
voru suðurhlið, vesturstafn, þak og turn 
„máluð með steingráu máli.“ Tveimur 
árum síðar voru hliðar kirkjuturnsins 
klæddar bárujárni, en suðurhlið og 
vesturstafn kirkjunnar voru járnklædd 
síðar. 

Árið 1912 var settur kolaofn í kirkj-
una sem gefinn var af kvenfélaginu 
Nönnu. Upphaflega virðist þak kirkj-
unnar ekki hafa verið viðarklætt undir 
bárujárninu en árið 1920 var ákveðið 
að „rífa þakið af henni og setja borð og 
pappa á það undir járnið.“ Þetta var gert 
árið 1921. [. . . ]

Sumarið 1956 var kirkjan máluð og 
prýdd á ýmsan hátt af Jóni og Grétu 
Björnsson listmálurum. Tók það verk 
sex vikur og var talið hið vandaðasta. 
Þá er þess einnig getið að járnkross sé 
á turninum upplýstur með neonljósi. 
Árið 1957 var keypt nýtt pípuorgel frá 
Þýskalandi, og sett upp í kirkjunni. [. 
. . ]

Árið 1977 var haldið upp á 80 ára 
afmæli kirkjunnar, voru bekkirnir 
endurbættir af því tilefni og sett upp 
ný útihurð í stað þeirrar gömlu sem 
var orðin léleg. 

Heimild: Kirkjur á Íslandi, 20. bindi. 
Friðaðar kirkjur í Austurlandsprófasts-
dæmi.

HverJIr er þetta?

Enn höldum við áfram að birta 
myndir úr Ljósmyndasafni Aust-
urlands hjá Héraðsskjalasafni 
Austfirðinga. Þessi mynd kem-
ur frá Þórhalli Eyjólfssyni, úr 
búi foreldra hans Ingibjargar 
Einarsdóttur og Eyjólfs Þórar-
inssonar.
Hrafnkell Lárusson og fleiri 
þekktu ungu mennina á  síðustu 

mynd. Þeir heita f.v. Valur Fann-
ar Gíslason frá Eskifirði og Andri 
Már Blöndal frá Seyðisfirði.
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: magnhildur@
heraust.is. 

Ný verslun á Egilsstöðum
Jötunn Vélar hafa opnað nýja verslun 

að Sólvangi 5 á Egilsstöðum. Jó-
hannes Bjarnason, verslunarstjóri fyr-
irtækisins, segir markmiðið að stórefla 
þjónustu við núverandi og nýja við-
skiptavini á Austurlandi, jafnframt því 
að færa þjónustuna heim í hérað, líkt 
og Jötunn Vélar gerðu á Akureyri fyrir 
hálfu öðru ári. 

„Húsnæðið á Egilsstöðum er um 200 
fermetrar að stærð og má segja að versl-
unin sé smækkuð mynd af verslunum 
okkar á Selfossi og Akureyri. Engu að 
síður endurspeglum við í vöruúrvali 
alla okkar vöruflokka, leggjum ríka 
áherslu á rekstrarvörur fyrir landbún-
aðinn líkt og ýmsar aðrar vörur, svo sem 
gæludýrafóður, hestavörur, efnavörur, 

bætiefni fyrir búfénað, hlífðarfatnað, 
leikföng og fleira,“ segir Jóhannes en úti 
fyrir versluninni er einnig útisvæði þar 
sem koma til með að verða dráttarvélar 
og önnur tæki sem Jötunn Vélar selur. 

„Það hefur verið góður vöxtur í 
versluninni hjá okkur og við erum 
hæstánægð með þróunina á Akureyri 
frá því fyrirtækið opnaði þar í byrjun 
sumars 2013. Opnun verslunarinnar á 
Egilsstöðum er því rökrétt framhald í 
uppbyggingu okkar,“ segir Jóhannes. 

Að Sólvangi 5 er fyrirtækið í ná-
grenni við verslun Húsasmiðjunnar 
og hefur Jötunn Vélar samstarf fyrir 
fyrirtækið Bara snilld ehf. en starfs-
menn þess fyrirtækis annast afgreiðslu 
í versluninni. 

List sem 
heldur 
höfðinu hlýju
Húfurnar eru framleiddar með 

hefðbundnum aðferðum úr 
ull af seyðfirsku sauðfé ásamt 

handofnu myndmerki í þremur mis-
munandi útgáfum. Hægt er að prófa 
húfurnar í Bókabúðinni – verkefna-
rými. Opið er daglega frá 23. - 29. 
nóvember kl. 14: 00-18: 00. 

Múmínálfar 
í Safnahúsinu
Í tilefni af 100 ára fæðingarári Tove 

Jansson verður Múmínhátíð á 
Bókasafni Héraðsbúa fyrstu dagana 
í desember. 

Mánudaginn 1. 
desember verður 
opnuð Múmín-
sýning í skápnum 
fyrir framan 
bókasafnið. Boðið 
verður upp á piparkökur að hætti Míu 
litlu og glögg Múmínpabba klukkan 16. 
Sýningin verður í tvær vikur og lýkur 
12. desember. 

Á fimmtudeginum verður hægt að 
taka þátt í teiknisamkeppni Múmín-
mömmu á safninu. Samkeppnin er 
ætluð börnum frá 6 til 12 ára. Íris Lind 
er dómari og verða úrslit úr keppn-
inni kynnt þriðjudaginn 9. desember 
klukkan 17. 

Á föstudeginum, 5. desember frá 
klukkan 14 til 18, verða svo sýndar 
Múmínmyndir á safninu. 
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Laus er til umsóknar staða skólastjóra Nesskóla. Leitað er 
að kraftmiklum og lausnamiðuðum leiðtoga sem er tilbúinn 
að leiða þróttmikið skólastarf og taka þátt í eflingu skóla-
samfélagsins í Fjarðabyggð. 

Nesskóli er rúmlega 220 nemenda skóli í Neskaupstað með 
skólaútibú í Mjóafirði. Skólinn er skipaður góðu fagfólki  
og staðsettur í nýlegu húsnæði þar sem einnig eru tónlistar-
skóli og bókasafn bæjarins.  Verið er að hefja byggingu á 
nýjum leikskóla í næsta nágrenni við skólann. Í skólanum 
ríkir góður starfandi og mikið og gott samstarf er á milli 
stofnana.  
Sjá nánar um helstu störf, menntun og hæfniskröfur á  
fjardabyggd.is /laus störf. 
 
Nánari upplýsingar um skólann er að finna á  
heimasíðu hans; nesskoli.is. 
Allar frekari upplýsingar veitir Þóroddur Helgason,  
fræðslustjóri, í síma 860 8331 eða á netfanginu  
thoroddur.helgason@fjardabyggd.is.

Umsóknir og umsóknarfrestur
Staðan er laus frá 15. janúar 2015, en skólastjóri þarf í 
síðasta lagi að hefja störf um mánaðarmótin mars/apríl. 
Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um starfið.  
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Skólastjórafélags 
Íslands og Sambands íslenskra sveitarfélaga.
Umsóknarfrestur er til 5. desember og skulu umsóknir 
berast rafrænt á fjardabyggd@fjardabyggd.is eða í 
merktu umslagi á skrifstofu Fjarðabyggðar,  
Hafnargötu 2, 730 Reyðarfirði.
 

Skólastjóri Nesskóla 
Fjarðabyggð

Umsóknum skal fylgja greinargott 
yfirlit yfir nám og störf, leyfis-
bréf til kennslu, upplýsingar um 
frumkvæði á sviði fræðslumála, 
ábendingar um meðmælendur 
sem og almennar upplýsingar um 
viðkomandi. Auglýsingasíminn er 578 1190
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Austurland – áhugaverður 
valkostur í list- og verkgreinum
Sama dag og sýningin Að heiman 

og heim var opnuð hélt Þorgerður 
Katrín Gunnarsdóttir, fyrrverandi 

alþingismaður og menntamálaráðherra 
nú verkefnastjóri í mennta- og nýsköp-
unarmálum hjá Samtökum atvinnulífs-
ins, erindi um list-, verk- og tækninám. 

Hún varpaði fram þeirri spurningu 
af hverju börn færu ekki inn í verk- og 
tækninám og taldi eina lausnina vera þá 
að auka læsi og byrja fyrr. Auka þyrfti 

alls konar læsi, þar á meðal talnalæsi, 
tölvulæsi og svo framvegis. Auka þyrfti 
samtalið á milli leik- og grunnskóla. Þau 
börn sem væru orðin vel læs í fyrstu 
bekkjum grunnskóla héldu sig yfirleitt 
á beinu brautinni og lentu síður í brott-
falli. Þau öðluðust mikilvæga grunn-
færni snemma og vissu yfirleitt fljótt 
hvað þau vildu. 

Þorgerður Katrín taldi að breyta 
þyrfti kerfinu, gera það einfaldara, 

þverfaglegra og brjóta niður veggi. Hún 
sagði að allir vildu breyta kerfinu en 
enginn þyrði að stíga skrefið. Eitthvað í 
hugsanahættinum kæmi í veg fyrir það. 
Virkja þyrfti 24. grein grunnskólalaga 
um að gera bók- og verknámi jafnhátt 
undir höfði. Foreldrar væru hræddir við 
verknámið og beindu börnum sínum 
frekar í bóklegt nám, teldu það öruggara 
og leiða til einhvers. Það leiddi til þess 
að í bóklega náminu væru margir 

einstaklingar sem ættu þar ekki heima. 
Könnun hefði sýnt að 60% þeirra sem 
eru í bóklegu námi hefðu viljað taka 
eitthvað verklegt og 37% þeirra sem 
eru í bóklegu námi hefðu viljað vera 
eingöngu í verklegu námi. Þegar þetta 
er niðurstaðan þá er augljóslega eitthvað 
að kerfinu. 

Auka þarf útgönguleiðir út úr nám-
inu svo brottfall verði ekki einn af 
möguleikunum. Atvinnulífið og skólinn 

þurfa að eiga í eldheitu ástarsambandi. 
Hægt er að auka hagnað fyrirtækja með 
því að nýta betur þá sem hafa farið í 
list-, iðn- og verknám. Breytingar á iðn- 
og verknámi munu kosta og því þurfa 
stjórnvöld að vera tilbúin til að leggja 
peninga í verkefnið. 

Þorgerður Katrín hvatti til þess að 
ekki yrðu haldnar fleiri 17. júní ræður 
heldur farið í framkvæmdir og verkin 
látin tala. 

Að heiman & heim
Nú fer sýningu á lokaverk-

efnum austfirskra listnema 
í Menntaskólanum á Egils-

stöðum að ljúka en hún hefur staðið 
frá 12. nóvember og mun standa til 
30. nóvember. Sýningin er í anddyri 
kennsluhúss og er hún opin á opn-
unartíma skólans

Sýningarstjórn og utanumhald er 
í höndum SAM-félagsins, grasrótar-
samtaka skapandi fólks á Austurlandi 
og Láru Vilbergsdóttur hjá Austurbrú. 
Formaður SAM-félagsins er Ingunn 
Þráinsdóttir. 

Styrktaraðilar eru Menningarráð 
Austurlands og Fljótsdalshérað í 
samstarfi við Menntaskólann á Eg-
ilsstöðum. 

Listnemarnir ungu eru: 
elísabet Sara emilsdóttir, f. 1989, frá 
Seyðisfirði. Hún lauk stúdentsprófi 
frá Menntaskólanum á Egilsstöðum, 
umhverfis- og byggingaverkfræði frá 
Háskóla Íslands og BA í Arkitektúr, 
Listaháskóla Íslands. 

Um verkefnið: 
Byggingin er sel, staðsett á Kleif-

arvatni. Hún er áningarstaður ferða-
langa í pílagrímsför sem ferðast þvert 
yfir landið og endurspeglast þrískipt 
vegferð þeirra í byggingunni. Selið er 
einnig fræðslusetur fyrir skólahópa 
yfir vetrartímann. 

Byggingin birtist manni sem þrír 
hlutar, í hverjum hluta er aðaláhersla 
lögð á vinnustofur. Hver kjarni mótast 
af því hvað dregið er inn úr umhverf-
inu hverju sinni en kjarnarnir eru allir 
samtengdir undir jörðu. Fyrstu tveir 
hlutarnir falla undir almenningsrými 
og snúa til suðurs, meðan þriðji hlut-
inn hvílir í norðurhlíðinni og heldur 
utan um einstaklinginn. 

Skúli andrésson, f. 1988, frá 
Djúpivogi. Skúli hefur stundað nám 
við Grunnskóla Djúpavogs, Mennta-
skólann á Egilsstöðum, Fjölbrauta-
skólann í Breiðholti, Háskóla Íslands 
og Kvikmyndaskóla Íslands

Um verkefnið: 
Einn á báti er stuttmynd sem tekin 
var upp á Djúpavogi skömmu fyrir 
jólin 2011. Við höfðum 4 daga til 
að taka upp þessa mynd. Tökurnar 
gengu hraðar fyrir sig en til stóð og 
náðum við að klára tökur á 1 og ½ 
degi, hinir 2 dagarnir fóru í ferðalag 
til og frá Djúpavogi. Magnús Ólafsson 
fer með aðalhlutverkið og í stuttu máli 

fjallar myndin um eldri mann sem 
býr í jaðri lítils þorps. Gamli maður-
inn sem er drykkfelldur reynir að ná 
sambandi aftur við dóttur sína sem 
býr í þorpinu. 

Stefanía Ósk Ómarsdóttir, f. 
1989, frá Egilsstöðum. Stefanía hefur 
stundað nám við Menntaskólann við 
Hamrahlíð, tungumálabraut 2005-
2006, 2008-2009

Menntaskólann á Egilsstöðum, 
tungumálabraut og listabraut 2007-
2008

Istituto Europeo di Design 
Barcelona, Ilustración y animación 
multimedia (Myndskreyting og teikni-
myndagerd), 3ja ára diplómunám 
2009-2012 og

IDEC – Universidad de Pompeu 
Fabra, Master de Animación 3D 
(master í þrívíddar teiknimyndagerd), 
2012-2014

Um verkefnið: 
LOUD! er tónlistartímarit gefið út 

í Portúgal einu sinni í mánuði, með 
sérstakan fókus á þungarokk. Síðan 
útgáfa blaðsins hófst í byrjun árs 2012, 
hef ég séð um að myndskreyta grein-
ina um „plötu mánaðarins“ (ásamt 
nokkrum öðrum greinum, og forsíðu 
tímaritsins). Verkefnið felst í því að 
teikna einn eða fleiri meðlimi hljóm-
sveitarinnar sem hefur orðið fyrir 
valinu hverju sinni, en teiknistílinn 

og/eða þemað er mér frjálst að velja. 
Oftast kemur innblásturinn frá hvaða 
tónlistarstefnu hljómsveitin flokkast 
undir, þema eða nafn plötunnar, og 
stundum útlit plötunnar. 

Þórný Sigurjónsdóttir, f. 1984, frá 
Hallormsstað. Þórný hefur numið við 
Menntaskólann á Egilsstöðum. Mála-
braut með listakjörsvið 2004, 

Háskóla Íslands. BA próf í ensku og 
almennum bókmenntum 2009, 

Háskóla Íslands. MA próf í ensku 
2011 og University of Brighton. BA 
próf í myndskreytingu 2014. 

Um verkefnið: 
Ég hef mikinn áhuga á sambandinu 

milli myndar og texta. Fyrir prófverk-
efnið mitt í Brighton University samdi 
ég og myndskreytti tvær bækur um líf 
tveggja brasilískra listamanna. Önnur 
er um listamanninn Anitu Malfatti og 
hin um ljóðskáldið Cecíliu Meireles. 
Í lokaverkefninu mínu sameinaði ég 
áhuga minn á mat, heimahögunum 
og ævisögum í bók sem ber heitið, 
Matarminningar frá Íslandi – 
Sjálfsævisögulegar uppskriftir. 

Leif Kristján Gjerde, f. 1989, frá 
Fellabæ. Leif Kristján hefur lokið 
stúdentsprófi frá Menntaskólanum 
á Egilsstöðum og B. A. gráðu í skap-
andi tónlistarmiðlun frá Listaháskóla 
Íslands. 

Um verkefnið: 

Þetta verkefni var útskriftarverkefni 
mitt úr Listaháskóla Íslands og snérist 
um það að láta hóp af fólki með litla 
eða enga tónlistarreynslu að búa til 
tónverk saman. Þátttakendur verk-

efnisins hittust tvisvar sinnum til þess 
að búa til tónverkið. Í fyrra skiptið 
komu þeir saman til þess að deila hug-
myndum sínum um þema og upp-
byggingu verksins en í það seinna var 
verkið klárað og flutt fyrir myndavél 
og upptökutæki. Verkefnið var síðan 
kynnt með fyrirlestri og tónverkið flutt 
á lokatónleikum mínum í maí 2014. 

Valgerður Jónsdóttir, fædd í 
Reykjavík. Valgerður hefur lokið 
stúdentsprófi frá Menntaskólanum 
við Hamrahlíð og C og D önn í textíl-
deild Myndlistaskólans í Reykjavík. 
Valgerður stundar nú nám á BA stigi 
við Gerrit Rietveld Akademie. 

Verkefnið: 
Verkefnið Flóki(ð) er rannsókn á 

möguleikum til að framleiða nýjan 
textíl á Íslandi úr íslenskum hráefnum. 
Efnin voru unnin úr hvítri 

íslenskri ull ásamt afgangs nylon-
þráðum úr landbúnaði og netagerð. 
Verkefnið var að stórum hluta unnið 
í flókavél Ullarvinnslu frú Láru á 
Seyðisfirði. Ætlunin var að ögra 
vélinni örlítið, komast að því hvort 
í henni leyndust dulin tækifæri og 
sýna fram á að þau tæki og tól sem 
við eigum hér heima eiga erindi við 
hönnuði. 
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Designs from Nowhere hlutu 
Hönnunarverðlaun Íslands 2014
Hönnunarverðlaun Íslands voru afhent í fyrsta sinn fimmtudaginn 20. nóv-
ember síðastliðinn við hátíðlega athöfn í Kristalsal Þjóðleikhússins. Ríflega 
100 tilnefningar bárust dómnefnd sem tilnefndi fjögur verkefni sem þóttu 
sigurstranglegust. Verkefnið sem þótti skara framúr að mati dómnefndar 
og hlaut Hönnunarverðlaun Íslands 2014 er Designs from Nowhere eða 
Austurland eftir Pete Collard og Körnu Sigurðardóttur. Hönnunarverðlaun 
Íslands 2014 eru peningaverðlaun að upphæð 1.000.000 krónur, veitt af 
iðnaðar- og viðskiptaráðherra. 

Stofnun Hönnunarverðlauna Íslands 
er mikið fagnaðarefni fyrir íslenskt 
hönnunarsamfélag, en vægi hönnunar 
í menningu okkar, samfélagi og við-
skiptalífi er óðum að aukast og því mik-
ilvægt vekja athygli á og auka skilning 
á gildi góðrar hönnunar. Austurland: 
Designs from Nowhere, er verkefni 
sem snýst um að kanna möguleika til 
framleiðslu og atvinnuuppbyggingar 
á Austurlandi, þar sem notast er við 
staðbundin hráefni og þekkingu. Karna 
Sigurðardóttir vöruhönnuður og kvik-
myndaleikstjóri og Pete Collard, list-
rænn stjórnandi hjá Design Museum 
í London áttu frumkvæði að verkefn-
inu og fengu til liðs við sig hönnuðina 
Þórunni Árnadóttur, Max Lamb, Juliu 
Lohmann og Gero Grundmann til að 
þróa sjálfstæð verkefni í nánu samstarfi 
við handverksfólk og fyrirtæki á Aust-
fjörðum. 

Í tilkynningu frá dómnefnd segir: 

„Verkefnið þykir sýna á afar sann-
færandi hátt að hlutverk hönnuða í 
dag felst í æ ríkari mæli í því að efla 
sýn og auka metnað til sköpunar og 
framleiðslu. Landsbyggðin hefur víða 
notið góðs af aðkomu hönnuða og hafa 
mörg sveitarfélög á Íslandi, fyrirtæki og 
bændur tekið þátt fjölbreyttum verk-
efnum á síðustu árum, þar sem leitast 
er við að finna nýjar leiðir í hráefnis-
notkun og atvinnusköpun með mjög 
góðum árangri. Verkefnið, sem var 
bundið við Austurland, sýnir að með 
samstilltri sýn og virðingu fyrir menn-
ingu á hverjum stað, þar sem handverk, 
þekking og staðbundinn efniviður er 
kannaður til hlítar, felur í sér aukin 
tækifæri til að skapa framúrskarandi 
verk og hlýtur að vera hvatning öllum 
til handa.“ 

Þau verkefni sem einnig hlutu til-
nefningu til Hönnunarverðlauna Ís-
lands eru eftirfarandi: 

Ljósmyndastúdíó H71a
Ljósmyndastúdíó H71a á Hverfisgötu, 
hannað af Stúdíó Granda, er vandlega 
úthugsuð úrlausn, þar sem tekst á sann-
færandi hátt að aðlaga viðbyggingu, 
húsinu sem fyrir er. Þessi leið, minni-
háttar inngrip í byggingarlist, er 
nauðsynleg til að viðhalda útþenslu 
miðbæjar Reykjavíkur. Viðbyggingin 
sýnir að hægt er að teikna nýbyggingar 
og reisa þær í samræmi við það um-
hverfi sem fyrir er. 

Magnea AW2014
Magnea AW2014 eftir fatahönnuðinn 
Magneu Einarsdóttur var sýnd á 
Reykjavík Fashion Festival fyrr á ár-
inu. Magnea leggur ríka áherslu á 
prjón og textíl í hönnun sinni og nýtir 
að miklu leyti íslenskt hráefni í bland 
við nýstárlegri efni. Nálgun hennar er 
fersk og einkennist af ítarlegri rann-
sóknarvinnu og tæknilegri þekkingu. 
Niðurstaðan eru óvæntar, stílhreinar, 
grafískar flíkur, ríkar af áferðum, prjóni 
og áhugaverðum frágangi. 

Skvís
Verkið Skvís eftir Sigga Eggertsson sem 
sýnt var í Spark Design Space 2013 
sýndi á einstakan hátt kraft og gildi 
grafískrar hönnunar og þá upplifun 

sem hún getur skapað. Í einstaklega 
litríku verki er að finna átta andlit, 
en verkið er borið uppi af abstrakt 
mynsturgerð sem Siggi hefur þróað 
og er höfundareinkenni verka hans. 
Grafísk hönnun Sigga var sett í nýtt 
samhengi með sýningunni, þar sem 
áhorfandinn gekk inn í optíska og 
orkumikla mynstursmiðju hönnuðar-
ins, þar sem mörk tvívíðs og þrívíðs 
rúms mættust. 

Í dómnefnd Hönnunarverðlauna 
Íslands 2014 eru Harpa Þórsdóttir, 
forstöðumaður Hönnunarsafns Ís-
lands, Massimo Santanicchia, lektor 
í arkitektúr við Listaháskóla Íslands, 
Örn Smári Gíslason, sjálfstætt starf-
andi grafískur hönnuður, Laufey 
Jónsdóttir, fatahönnuður og formaður 
Fatahönnunarfélags Íslands, Tinna 

Gunnarsdóttir, sjálfstætt starfandi 
hönnuður og kennari við Listaháskóla 
Íslands. 

Hönnunarmiðstöð Íslands stendur 
að Hönnunarverðlaunum, í samstarfi 
við Hönnunarsafn Íslands og Listahá-
skóla Íslands, en tilgangur þeirra er að 
vekja athygli á mikilvægi og gæðum 
íslenskrar hönnunar og arkitektúrs 
ásamt því að veita hönnuðum/arki-
tektum hvatningu og viðurkenningu. 
Hönnunarverðlaun Íslands 2014 eru 
peningaverðlaun að upphæð 1.000.000 
krónur, veitt af iðnaðar- og viðskipta-
ráðherra. Að auki hlýtur verðlauna-
hafinn grip hannaðan af grafísku 
hönnuðunum Birni Loka Björnssyni, 
Elsu Jónsdóttur í samstarfi við vöru- og 
upplifunarhönnuðinn Kristínu Maríu 
Sigþórsdóttir. 

Handverks- og hússtjórnarskólinn Hallormsstað
Opið fyrir umsóknir

Um þessar mundir er opið fyrir 
umsóknir í Handverks- og 
hússtjórnarskólann á Hall-

ormsstað fyrir næstu annir á heima-
síðu skólans www. hushall.is og einnig 
er skólinn á www. facebook.com/hus-
hall.is. Hin rómaða jólasýning skólans 
verður 14. desember næstkomandi. Af 
því tilefni var haft samband við Bryn-
dísi Fionu Ford skólastjóra til að spyrja 
hana aðeins út í námið við skólann og 
sitthvað fleira. 
-Hvernig kom það til að þú gerðist 
skólastjóri Hússtjórnarskólans á Hall-
ormsstað? 

Ég var beðin af skólanefnd að koma 
inn til að leysa af í eitt ár. Einstakt 
tækifæri og er ég þeim þakklát fyrir 
traustið. Þar sem ég er að leysa af í 
eitt ár verða ekki gerðar sérstakar 
áherslubreytingar, markmiðið er að 
halda stofnuninni gangandi og sinna 
þeim verkefnum sem eru aðkallandi 
hverju sinni. 
-Eru hússtjórnarskólar vinsælir í dag 
eða eru þeir tímaskekkjur? 

Hússtjórnarskólar eru vinsælir og 
margir sem koma hafa átt sér draum 
um að stunda nám við slíkan skóla. 
Tískubylgjur koma og fara en það 
sem kennt er í Hússtjórnarskólum er 
sígilt og hagnýtt. Haldið er í gamlar 
hefðir en nútímatækni tekin inn þar 
sem við á. 
-Hvernig er kynjahlutfall nemenda? 

Ekki jafnt, stúlkur í meirihluta. 
Ástæðan gæti legið í gömlu hefð-
inni þegar skólarnir báru nafnið 
Húsmæðraskóli og eingöngu stúlkur 
teknar inn í námið. Mikið er um 
stúlkur sem koma með þá ættarsögu 

að amma og mamma hafi stundað nám 
við húsmæðra- eða hússtjórnarskóla. 
Ákveðin breyting var gerð á námsefni 
skólans til að höfða betur til stráka 
og meðal annars nafni skólans breytt 
í Handverks- og hússtjórnarskólinn. 
Með þeirri áherslu voru teknar inn 
fleiri námsgreinar t.d. smíði, út-
skurður og aðrar listmunagreinar sem 
gætu höfðað betur til stráka. 
-Hvað er hægt að læra við Hússtjórn-
arskólann á Hallormsstað? 

Það er margt og skemmtilegt. 
Hópurinn skiptist í tvennt og er annar 
í eldhúsinu að læra veitingatækni og 
hinn í kennslustofunni að læra fata-
gerð. Síðan taka við fleiri áfangar eins 
og hreinlætis- og örveirufræði og 
verkleg hreinlætisfræði þar sem nem-
endur fá kennslu í að þrífa, strauja, 

setja í þvottavél, fægja gull og silfur, 
pússa skó og margt fleira. Kennd er 
umgengni í sameiginlegum rýmum 
skólans og hvernig á að búa um rúm 
og halda herberginu sínu snyrtilegu. 
Næringarfærði og hreyfing er stór hluti 
af stundarskrá dagsins og nemendur 
hvattir til að nýta sér einstakt umhverfi 
skólans til útivistar. Síðan eru valfög 
og er þar helst að nefna vefnað sem er 
eitt af sérkennum skólans og fáir skólar 
á landinu sem bjóða upp á kennslu 
í vefnaði. Einnig er útsaumur, prjón 
og hekl kennt. Fyrir utan hefðbundna 
stundatöflu bera nemendur ábyrgð á 
skólanum og mötuneyti þess á kvöldin 
og um helgar. Í því felst ekki síður 
mikilvægur lærdómur fyrir nem-
endur að axla ábyrgð og vinna saman 
að krefjandi verkefnum. Nemendur 

verða sjálfstæðari einstaklingar með 
ákveðna reynslu á bakinu við útskrift. 
-Er aðeins hægt að vera eina önn eða 
er hægt að vera tvær annir? 

Námið er ein önn og farið yfir sama 
námsefni á hverri önn þó áherslur séu 
tengdar árstíðum, eins og berjatínsla 
og jólaundirbúningur á haustönn en á 
vorönn kemur þorramatur og páska-
undirbúningur. Áherslur hvorrar 
annar tengjast helst hefðum og há-
tíðum en annars er reynt að hafa þetta 
eins líkt og mögulegt er. Þó haustannar 
nemendur tíni ber þá er kennt að sulta 
á báðum önnum. 

Einnig hefur skólinn boðið upp á 
styttri námskeið t.d. í útsaumi, vefnaði 
og matreiðslu en einnig er möguleiki 
á því að skrá sig í ákveðna áfanga án 
þess að vera á heimavist svo lengi sem 
það er pláss í kennslustofunni. 
-Fyrir hverja er nám við hússtjórnar-
skóla? 

Allar stúlkur og stráka, konur og 
karla en fyrst og fremst þá sem hafa 
áhuga á því að læra það sem skólinn 
hefur upp á að bjóða. 
-Lærir maður eitthvað við hússtjórn-
arskóla sem maður lærir hvergi 
annars staðar? 

Já margt sem fer fram í skólanum 
læra nemendur ekki í öðrum fram-
haldsskólum. Mikið haldið í gamlar 
hefðir og gömul húsráð kennd en 
rauði þráðurinn er sú ábyrgð og efl-
andi sjálfstæði nemenda sem erfitt 
er að kenna í hefðbundum áföngum. 
Hér fer fram ákveðin hugleiðsla 
nemenda og sjálfskoðun þar sem 
umhverfið spilar stóran þátt í því. 
Þú ert fjarri amstri borga og bæja og 
meira að segja netsambandið er ekki 
gott. Því gefst nemendum tækifæri 
að vinna að öðrum þáttum í lífinu 
og efla vináttubönd sem endast út 
lífið. 

verðlaunagripurinn, hannaður af birni Loka, elsu og Kristínu maríu. 
Mynd: Börkur Sigþórsson. 
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Jólaóratoría Bach á Austurlandi
Sunnudaginn 30. nóvember nk. kl. 16.00 í Egilsstaðakirkju og kl. 20.00 
í Tónlistarmiðstöð Austurlands á Eskifirði flytja Kammerkór og Kór Eg-
ilsstaðakirkju ásamt einsöngvurum og hljómsveit þrjár kantötur úr einu 
frægasta og vinsælasta kórverki sögunnar: Jólaóratoríu Johanns Sebastians 
Bach. Stjórnandi er Torvald Gjerde. 

Alls koma hátt í sextíu manns að 
flutningnum en um er að ræða sam-
starfsverkefni kóranna tveggja og 
tónlistarmanna af Austurlandi. Fjórir 
einsöngvarar taka þátt í flutningnum 
en þeir tengjast allir landshlutanum 
með einum eða öðrum hætti.      

Jólaóratorían er eitt höfuðverka síð-
barokksins, í henni eru sex kantötur 
sem Bach samdi undir árslok 1734 á 
fimmtugasta aldursári. Kantöturnar 
sex átti að flytja á jóladag, annan dag 
jóla, þriðja í jólum, nýársdag, fyrsta 
sunnudag í nýári og þá síðustu á 
þrettándanum. Verkið var frum-
flutt í Nikulásarkirkjunni í Leipzig 

og endurflutt sömu daga í Tómasar-
kirkjunni. Kórlögin eru útsetningar 
Bachs á sálmalögum sem sungin voru 
í þýskum kirkjum og eiga sum hver 
rætur að rekja til daga Marteins Lúters 
sem innleiddi almennan sálmasöng. 
Mörg þessara laga hafa ratað í sálma-
bækur víða um heim. Verkið er ekki 
samið til þess að vera flutt í heilu lagi 
enda í lengra lagi fyrir slíkan flutn-
ing. Algengast er að verkinu sé skipt 
í tvennt, þrjár kantötur fluttar í senn. 
Fyrri hlutinn nýtur meiri vinsælda en 
sá síðari og verður hann fluttur þann 
30. nóvember. Þetta er í þriðja sinn sem 
Jólaóratorían er flutt á Austurlandi en 

Keith Reed stjórnaði henni tvisvar í 
kringum aldamótin. 

Einsöngvararnir eru: 
andrea Kissne revfalvi (sópran) 
fæddist í Búdapest, Ungverjalandi. 
Eftir að hafa lokið námi í kórstjórn og 
kennslufræði, stýrði hún bæði kórum 
og skólum og tók þátt í fjölda tónleika, 
bæði sem stjórnandi og einsöngvari. 
Andrea hefur unnið til verðlauna og 
hlaut m.a. árið 2001 styrk til að sækja 
The International Master Choir Leaders 
námskeið. Árið 2008, flutti Andrea 
ásamt fjölskyldu sinni til Íslands og 
starfar sem tónlistarkennari og kórstjóri 
á Djúpavogi. 

erla Dóra Vogler (mezzósópran) 
nam tónlist á Egilsstöðum en hóf því 
næst söngnám í Tónlistarskólanum í 
Reykjavík hjá dr. Þórunni Guðmunds-
dóttir. Þaðan lá leiðin í óperudeild 
Universität für Musik und Darstellende 
Kunst í Vín. Samhliða söngnáminu, nam 
Erla Dóra jarðfræði við HÍ. Hún hefur 
nýlega lokið við að syngja á tónleikum 
á Austurlandi með tónlistarhópnum 
Þrír klassískir Austfirðingar. Í janúar 
flytur Erla Dóra svo til Djúpavogs, þar 
sem hún mun taka við starfi ferða- og 

menningarmálafulltrúa auk þess að 
halda áfram að syngja. 

Þorbjörn rúnarsson (tenór) hefur 
sungið í kórum frá barnsaldri. Hann 
nam söng hjá Sigurði Demetz, 1992 
til 1995 og hjá W. Keith Reed frá 1995 
til 2002. Þorbjörn hefur sungið ein-
söngshlutverk í tvígang við Íslensku 
óperuna og var að auki þátttakandi í 
Óperustúdíói Austurlands sumurin 
1999-2003. Hann hefur sungið einsöng 
í fjölda kórverka, m.a. hlutverk guð-
spjallamannsins í óratóríum J. S. Bachs. 

József Gabrieli-Kiss (bassi) hóf pí-
anónám í Ungverjalandi þegar hann 
var 6 ára en sneri sér að söngnum 12 
ára gamall. Árið 1995 lauk hann námi 
sem kórstjóri og útskrifaðist árið 2000 
sem söngvari frá Liszt Ferenc Músik 
Academy. József hefur haldið fjölda 
tónleika víðsvegar í Evrópu og komið 
fram sem kórstjóri og einsöngvari, bæði 
í kórverkum, óperettum og óperum. Frá 
árinu 2008 hefur József starfaði sem 
tónlistarkennari á Djúpavogi. 

Hvers vegna nú? 
Torvald var spurður hvers vegna hefði 
verið ráðist í að flytja þetta mikla verk 
nú og sagði hann að þegar Kammerkór-

inn var stofnaður fyrir alvöru árið 2010 
hefði það verið eitt aðalatriðið að flytja 
klassísk kórverk. Kammerkórinn hefði 
hingað til flutt minni en ekki endilega 
minna krefjandi verk, m. a. Magnificat 
eftir Bach, en aldrei eins stórt verk og 
Jólaóratóríuna. Það væru til mörg fal-
leg verk sem ekki væru mjög þekkt og 
hefði Kammerkórinn flutt nokkuð mörg 
þannig verk en nú væri kominn tími 
til að flytja eitthvað stærra og þá var 
sérstaklega gaman að flytja þekkt og 
vinsælt verk eins og Jólaóratoríu Bachs 
auk þess sem það væri frábært tækifæri 
fyrir tónlistarfólk á Austurlandi enda 
ekki á hverjum degi sem svona verk 
væru flutt í þessum landshluta. 

Það væri einnig sérstaklega skemmti-
legt nú að kirkjukórinn tæki þátt í verk-
efninu og syngi með í kórölunum en það 
eru þýsk sálmalög í sínum sérstöku út-
setningum eftir Bach, sem hann leggur 
inn á milli í svona verkum. Kirkjukór-
inn og sumir söngvarar sem nú eru í 
Kammerkórnum hafa annars áður tekið 
þátt í stærri samstarfsverkefnum eftir 
Bach, Händel og Haydn undanfarin ár. 

Fjórtán manna hljómsveit kemur að 
flutningnum og var ætlunin að tónlist-
arnemendur sem langt eru komnir í 
tónlistarnámi sínu myndu taka þátt í 
verkinu en vegna verkfalls tónlistar-
kennara var það ekki hægt og þótti 
Torvald það mjög miður því þetta er 
mjög stórt og sérstakt tækifæri fyrir þá 
bæði sem upplifun, áskorun og hvati og 
óvíst hvort annað eins tækifæri gefst á 
næstunni. 

En verkefnið er ekki aðeins stórkost-
legt tækifæri fyrir austfirskt tónlistar-
fólk heldur einnig austfirska áheyrendur 
sem hafa nú möguleika á að njóta Jóla-
óratoríu Johanns Sebastians Bach á 
Austurlandi. 

Aðgöngumiðinn kostar 3000 krónur, 
2000 fyrir eldri borgara og öryrkja en 
grunnskólanemar fá frítt inn. Menning-
arráð Austurlands, Alcoa og Hitaveita 
Egilsstaða og Fella styrkja flutninginn. 
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Nýjar vörur í hverri viku

Verðum á Jólamarkaðinum 
á Höfn í Hornafirði

föstudaginn 28. nóv. kl. 14–19
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Mundu eftir jólahandbók LyfjuGleðilegar gjafir 
í alla pakka
Lyfja hefur að bjóða gjafavöru í úrvali fyrir alla fjölskylduna. 

Hjá okkur færðu fallegar gjafir sem koma sér ávallt vel. 

Hver sem árstíðin er þá höfum við alltaf sama takmark: 

Við stefnum að vellíðan.

- Lifi› heil

www.lyfja.is

Andrea Kissne revfalvi. József Gabrieli-Kiss. Þorbjörn rúnarsson. erla Dóra vogler.



 

Aðal- og hjálparvélar í miklu úrvali ásamt öllu tilheyrandi 
Sérhæfð ráðgjöf, viðhalds- og varahlutaþjónusta
Áratuga reynsla og þekking

... í þjónustu við útgerðina

TIL DÆMIS:
SOLE SM-105 Skrúfuvél 
95 Hö við 2500 sn/mín.
Rúmtak: 4,996 ltr. 

Eigum úrval af viðurkenndum þenslutengjum fyrir röralagnir á lager

TIL DÆMIS:
Gerð: S8U-MPTK

1343 kW við 1060 sn/mín.
Borvídd x slaglengd: 240 x 260

Rúmtak: 94,10 ltr.
Mengunarvottun :  IMO2

TIL DÆMIS:
MAS 1350-S  Skipsrafstöð 
Vél:  S12R-MPTAW.
1351 kW við 1500 sn/min 50Hz
Mengunarvottun :  IMO2

MD VÉLAR  |  Vagnhöfða 12  |  110 Reykjavík  |  Sími 567 2800  |  Fax 567 2806  |  hjalti@mdvelar.is  |  www.mdvelar.is
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Árdagsblik
eftir Hrönn Jónsdóttur

Út er komin bókin hjá Bókaút-
gáfunni Hólum bókin Árdags-
blik eftir Hrönn Jónsdóttur, 

Djúpavogi. 
Þetta er fyrsta skáldsaga höfundar, 

sem stendur nú á sjötugu, en eftir hana 
hafa áður birst ýmis skrif s.s. í Glettingi 
og Röddum að austan og fleiri ritum. 

Bókin er óvenjuleg að því leyti að hún 
gerist á Íslandi árið 700, talsvert fyrir 
þann tíma sem landnám er talið hafa ha-
fist hér á landi og er hún að nokkru leyti 
byggð á heimildum en að öðrum þræði 
er farið frjálslega með staðreyndir. 

Ritstjóri hafði samband við Hrönn 

og spurði hana aðeins út í Árdagsblik. 
Hrönn sagði að það væri löngu vitað og 
sannað að hér á landi hafi verið byggð 
löngu fyrir landnám. Ýmsir fræðimenn 
svo sem Árni Óla, Sveinn Víkingur og 
ýmsir menn tengdir háskólasamfélaginu 
hefðu rannsakað og fært sönnur á það. 
Einnig er vitað að Rómverji hafi siglt til 
Íslands árið 300. 

Í Árdagsbliki leiðir Hrönn saman 
írska menn og norskar konur sem flúið 
hafa frá Noregi. Þessir hópar ákveða að 
byggja upp gott samfélag á Íslandi þótt 
trúarbrögðin heiðni og kristni leiði til 
einhverra átaka. Um er að ræða breiða 

samfélagslýsingu en jafnframt ástarsögu 
og segir Hrönn að sig hafi langað til að 
skrifa bók sem væri laus við bölmóð og 

styrjaldatal. Því megi segja að Árdagsblik 
sé dálítið útópísk saga. 

Það er ekki á hverjum degi sem 
fyrsta bók sjötugs höfundar kemur út 
en Hrönn segist ekki hafa haft tíma fyrr 
því hún hafi alltaf verið að vasast í svo 
mörgu. Hún er þegar byrjuð að vinna 
að næstu bók, sem verður samtímasaga 
sem gerist í litlu þorpi á Austurlandi. 
Hún býst þó ekki við að verða jafn af-
kastamikil og Vilhjálmur Hjálmarsson. 

Með hálfsmánaðar millibili voru 
haldin tvö útgáfuteiti á Djúpavogi og 
er það mjög óvenjulegt fyrir ekki stærri 
stað. 

Hrönn er byrjuð að kynna bókina 
og hefur komið á nokkra staði. Alls 
staðar hefur hún fengið höfðinglegar 
móttökur og er hún innilega þakklát 
fyrir það. Árdagsblik fæst í öllum helstu 
verslunum landsins.

Undir berjabrekku
eftir Ágústu Ósk Jónsdóttur

Út er komin ljóðabókin 
Undir berjabrekku hjá Félagi 
ljóðaunnenda á Austurlandi. 

Á bókarkápu kemur fram að Ágústa 
Ósk Jónsdóttir er fædd árið 1940 að 
Hrærekslæk í Hróarstungu á Fljóts-
dalshéraði. Hún missti móður sína 
strax í frumbernsku og ólst upp hjá 
föður sínum og systkinum. Eftir far-
skóla í heimabyggð stundaði hún nám 
í Húsmæðraskólanum á Hallormsstað 
í tvo vetur og hóf síðan búskap á Jök-
uldal með manni sínum, Sigurjóni 
Guðmundssyni, fyrst í Hnefilsdal en 
lengst af bjuggu þau á Eiríksstöðum. 

Þau fluttu til Egilsstaða árið 2001 þar 
sem Ágústa vann við heimilishjálp 
fyrst í stað. Hún var um þriggja ára 
skeið formaður Félags eldri borgara 
á Fljótsdalshéraði. Ágústa hefur ekki 
flíkað kveðskap sínum en hefur þó birt 
nokkur ljóð í blöðum og tímaritum og 
í bókunum Raddir að austan (1999) og 
Huldumál (2003). 

Í bókinni eru rúmlega áttatíu ljóð 
mismunandi að formi, lengd og efni. 
Sum ljóðin fjalla um hversdagslega 
iðju húsmóðurinnar eins og til dæmis 
ljóðið Gömul haustvísa sem sýnir les-
andanum mynd af konu sem situr við 

ljósið að haustlagi og saumar perlur í 
svartan kjól á meðan barnið sefur vært 
á hvítum útsaumuðum svæfli. Yndisleg 
kyrrð fylgir þessari mynd. Einnig ljóðið 
Óveður þar sem ljóðmælandi er því 
feginn að eiga ekki lengur allt sitt undir 
veðrinu og náttúrunni og getur notið 
þess að vera inni í hlýjunni á meðan 
óveðrið geysar fyrir utan. 

Önnur ljóð eru svo nútímaleg að þau 
fjalla um núvitund (gjörhygli) en það 
er mikið tískuorð um þessar mundir. 
Um mikilvægi þess að nema staðar og 
njóta stundarinnar. Þannig er til dæmis 
ljóðið Annríki sem lýkur svo:  [. . . ]

Seinasta daginn
nemur þú staðar, örskotsstund
og spyrð út í bláinn: 
Hvað hefur þú gefið mér, líf, 
og hvað er orðið af því? 
Ekki einu sinni þá 
færðu skilið
að gleðin og hamingjan
voru alltaf á hælum þér
en náðu þér aldrei. 

Ljóðabókin Undir berjabrekku er 
yndisleg bók sem minnir lesandann á 
að vera þakklátur fyrir að fá að njóta 
íslenskrar náttúru, njóta hversdagsleik-
ans og stundarinnar. Manni líður vel 
eftir að hafa lesið Undir berjabrekku.



KOMDU MEÐ MÁLIN og við 
hönnum, teiknum og gerum 
þér hagstætt tilboð

FAGMENNSKA í FyrIrrúMI
Þú nýtur þekkingar og 
reynslu og fyrsta flokks 
þjónustu.

VIÐ KOMUM hEIM tIL þíN, 
tökum mál og ráðleggjum 
um val innréttingar.

þú VELUr að kaupa inn-
réttinguna í ósamsettum 
einingum, samsetta, eða 
samsetta og uppsetta.

hrEINt OG KLÁrt

Askalind 3 • 201 Kópavogur • Sími: 562 1500Mán. - föst. kl. 9-18 · Laugardaga kl. 11-15

Við sníðum innrétt-
inguna að þínum 
óskum.  þú getur fengið 
skúffur og útdregin 
tauborð undir véL-
arnar, einnig útdreginn 
óhreinatausskáp, 
kústaskáp o.m.fl . 

Fataskápar og sérsmíði

Baðherbergi Skóhillur

Uppþvottavélar

Helluborð

Ofnar

Háfar

Kæliskápar

RAFTÆKI
FYRIR ELDHÚSIÐAFSLÁttUr30% 

AF ÖLLUM 

rAFtÆKJUM þEGAr 

INNrÉttING Er 

KEyPt

Vandaðar hillur Pottaskápar Þvottahúsinnréttingar

ÁByrGÐ - þJÓNUStA
5 ár á innréttingum, 2 ár á raftækjum. 
Fríform annast alla þjónustu. 
(Trésmíðaverkstæði, raftækjaviðgerðaverkstæði).

VÖNDUÐ rAFtÆKI 
Á VÆGU VErÐI

friform.is

Viftur

BESTA VERÐ!
Nú í AÐDrAGANDA JÓLANNA hÖFUM VIÐ ÁKVEÐIÐ AÐ BJÓÐA OKKAr 

ALBEStA VErÐ, SANNKALLAÐ JÓLAVErÐ!

AFSLÁttUr

25% 
AF ÖLLUM 

INNrÉttINGUMtIL JÓLA

20%
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Fréttatilkynning frá Austurbrú:

Samráðsfundur um áfram- 
vinnslu áls á Austurlandi
Föstudaginn 28. nóvember frá 

kl. 13 til 16 á Hótel Bláfelli á 
Breiðdalsvík stendur Austur-

brú fyrir samráðsfundi um ál á Aust-
urlandi. Meðal þeirra spurninga sem 
leitast verður við að svara á fundinum 
er hvers virði ál er sem hráefni fyrir 
Austurland, hvernig hægt sé að nýta 
auðlindina ál enn betur og hvað skorti 
á svæðinu þannig að hægt sé að áfram-
vinna ál. 

Fundurinn er liður í verkefni sem 
Austurbrú vinnur að um frekari úr-
vinnslu á áli en við stofnun Austur-
brúar 2012 færðu stjórnvöld Austurbrú 
stofnfé til að vinna verkefnið. Verk-
efnið snýst um að greina þá hráefnis-
flokka áls sem framleiddir eru á Íslandi 
og hvernig því er ráðstafað. Megintil-
gangur verkefnisins er að skapa tengsl 
sem gætu komið að gagni í þeirri vinnu 
að gera álið að hráefnisauðlind á Aust-

urlandi. Ennfremur verður unnið að 
því að koma á fót þekkingar- og þró-
unarsetri um áframvinnslu áls þar 
sem unnar verða nauðsynlegar rann-
sóknir og greiningar af sérfræðingum. 
Samhliða þessu verður leitast við að 
hvetja hönnuði og frumkvöðla til að 
nýta ál sem hráefni, hvort heldur er í 
sérhæfðan vélbúnað eða vöruhönnun. 

Frummælendur á málþinginu 
verða Jóna Árný Þórðardóttir, fram-
kvæmdastjóri Austurbrúar, Pétur 
Blöndal, framkvæmdastjóri Samál, 
Guðrún Lilja Gunnlaugsdóttir, fram-
kvæmdastjóri Studio Bility, Garðar 
Eyjólfsson, lektor við vöruhönnunar-
deild Listaháskóla Íslands, Thomas Va-
illy, verkfræðingur og vöruhönnuður. 
Fundarstjóri verður Dagmar Ýr Stef-
ánsdóttir, upplýsingafulltrúi Alcoa 
Fjarðaáls. 

Á fundinum verður undirrituð vilja-
yfirlýsing um samstarf í þekkingar-
sköpun í áliðnaði á Austurlandi þar 
sem eftirtaldir aðilar lýsa yfir vilja til 
samvinnu: Samál, Háskólinn í Reykja-
vík (tækni- og verkfræðideild), Lista-
háskóli Íslands (vöruhönnun/hönnun 
og arkitektúr), Nýsköpunarmiðstöð 
Íslands, Verkmenntaskóli Austurlands 
og Austurbrú. 

Nánari upplýsingar um málþingið 
veitir Lára Vilbergsdóttir (lara@aust-
urbru.is) verkefnastjóri í síma 470 
3806. 

Eingáttastefna stjórn-
valda skaðar Ísland
Fjölgun ferðamanna og álag á 

ferðamannastaði á sunnan-
verðu landinu sem og á 

Keflavíkurflugvöll hefur náð þol-
mörkum. Um þetta eru flestir sam-
mála og því er brýnt að leita lausna 
til framtíðar. Landshlutasamtök, 
atvinnuþróunarfélög og markaðs-
stofur á Norður- og Austurlandi sem 
og á Vestfjörðum hafa tekið höndum 
saman við að berjast fyrir annarri gátt 
inn í landið. 

Nú þegar stefnt er að allt að 15 
milljarða uppbyggingu á Keflavíkur-
flugvelli virðist ljóst að stefna stjórn-
valda sé að byggja þar upp einu 
millilandagátt landsins. Þetta skýtur 
skökku við þegar litið er til þróunar 
undangenginna ára og þeirra krafna 
sem heyrast í auknum mæli frá er-
lendum ferðaþjónustuaðilum um 
aukna fjölbreytni og valkosti í ferðum 
til Íslands. 

Þetta er enn fremur athyglisvert 
í ljósi yfirlýsinga um nauðsyn þess 
að dreifa stórauknum ferðamanna-
straumi um landið, sbr. ferðamálaá-
ætlun, byggðaáætlun 2014 – 2017 og 
skýrslu Boston Consulting Group sem 
var m.a. unnin fyrir Isavia. 

Stjórnvöld verða að búa vara-
flugvelli Keflavíkur á Akureyri og 
Egilsstöðum þannig úr garði að 
þeir uppfylli kröfur um þjónustu-
stig vegna aukinnar umferðar, auk 
þess sem öryggi sjúklinga á stórum 
svæðum er stefnt í uppnám vegna 
skorts á viðhaldi flugvallarmann-
virkja, eins og nýlegt dæmi frá Al-
exandersflugvelli sannar. Brýnt er 
að ríkið (Isavia) tryggi nauðsynlegt 
fjármagn til þessara framkvæmda og 
móti sér framtíðarstefnu um milli-

landaflugvelli. Þeir aðilar sem að 
þessari ályktun standa eru tilbúnir 
að taka þátt í þeirri nauðsynlegu 
stefnumörkun sem þarf að eiga sér 
stað í íslenskri ferðaþjónustu, ekki 
síst hvað varðar aðrar fluggáttir inn 
í landið. 

Leiða má að því líkum að með 
því að hafa Keflavíkurflugvöll í for-
grunni sem gátt fyrir millilandaflug 
séu stjórnvöld að stuðla að byggða-
röskun. Þannig er flutningur starfa 
af landsbyggðinni, m.a. í fiskvinnslu, 
bein afleiðing þessa en birtist jafn-
framt í lakri nýtingu fjárfestingu í 
atvinnuuppbyggingu um land allt 
umfram 100 km akstursvegalengdar 
frá höfuðborgarsvæði. 

Stjórnvöld stýra því hvernig þessi 
uppbygging á sér stað. Stjórnvöldum 
er í lófa lagið að beina aukinni ásókn 
erlendra flugrekenda í aðrar áttir en 
til Keflavíkur og þannig auðvelda 
dreifingu ferðamanna um landið. 
Á sama tíma myndu þau stuðla að 
bættum samgöngum við umheiminn 
frá landinu öllu. 

Undirrituð skora hér með á stjórn-
völd að beita sér tafarlaust fyrir 
breyttri stefnu hvað millilandaflug um 
Ísland varðar og opna þegar í stað aðra 
gátt inn í landið. 
Atvinnuþróunarfélag Eyjafjarðar
Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga
Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða
Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi 
vestra
Samband sveitarfélaga á Austurlandi
Austurbrú
Markaðsstofa Vestfjarða
Markaðsstofa Norðurlands
Eyþing
Fjórðungssamband Vestfirðinga

Fréttatilkynning frá Austurbrú:

Eru austfirsk fyrirtæki samkeppnishæf? 
Föstudaginn 28. nóvember 2014 

frá kl. 10.00-12.00 á Hótel 
Bláfelli á Breiðdalsvík stendur 

Austurbrú fyrir málþingi um útboð og 
samkeppnishæfi fyrirtækja á Austur-
landi. Málþingið er öllum opið en það 
er hluti af NORA verkefni sem Austur-
brú tekur þátt í. Skráning á málþingið 
var til 26. nóvember sl. 

Austurland stendur á tímamótum í 
atvinnulegu tilliti. Fyrir dyrum standa 
mögulega tvö mjög stór alþjóleg verk-
efni á svæðinu og brýnt er að fyrirtæki 
og verktakar á staðnum séu undir það 
búin að taka þátt í útboðum og verk-
efnum vegna framkvæmda af þessari 
stærðargráðu. Mikil krafa er gerð um 
ítrustu vottunarstaðla og öryggisáætl-
anir fyrirtækja sem þátt taka í alþjóð-
legum verkefnum af þessu tagi. 

Á málþinginu mun Árni Jóhanns-
son frá Samtökum iðnaðarins fjalla um 
kröfur um fjárhagslegt hæfi, Ólafur 
Atli Sigurðsson frá Alcoa Fjarðaáli, Sig-
urður Björnsson frá Landsvirkjun, Sig-
urður Arnalds frá Mannviti og Magnús 
Helgason og Ásgeir Ásgeirsson frá 
Launafli fjalla um kröfur í alþjóðlegu 

umhverfi frá ýmsum hliðum. Fundar-
stjóri er Ásta Kristín Sigurjónsdóttir, 
verkefnastjóri í Fjarðabyggð. 

Málþingið er liður í Nora-verkefni 
sem Austurbrú tekur þátt í undir yf-
irskriftinni NABIC – Northern Atl-
antic Business Innovation Centers en 
markmið verkefnisins er að styrkja 
atvinnuþróun og nýsköpun sem og 

samstarf á milli þeirra sem taka þátt 
í verkefninu. Sérstök áhersla er á að 
efla fyrirtæki á hverju svæði í faglegri 
vinnu við gerð umsókna, útboða og 
samninga. Þátttakendur í NABIC eru 
frá Íslandi, Grænlandi, Noregi. 

Nánari upplýsingar veitir Björg 
Björnsdóttir (bjorg@austurbru.is) 
verkefnastjóri í síma 470 3810. 

Þarna er verið að bræða ál upp á 
gamla mátann í Tækniminjasafni 
Austurlands á Seyðisfirði. 

Myndina á Glamour Et Cetera.

Hótel bláfell.  Ljósmynd af Lonely Planet

Hýsi - Merkúr hf.  /  Völuteigi 7  /  270 Mosfellsbær  /  Sími 534 6050  /  merkur@merkur.is  /  www.merkur.is

• Stærðir frá 2,4 upp í 2500 kVA.

• Fjölmargar stærðir til á lager.

• 1 fasa og 3ja fasa.

OutdOOr Wall Sign

Wall signs should be suitable for external fixing and can be replicated in a variety of sizes. 
These signs are designed to be visible at a minimum distance of 100m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recommendations:  Wall signs should be manufactured from powder coated 
    3mm aluminium panels.

Small Wall Sign  2000mm x 362mm 
Medium Wall Sign  3500mm x 634mm 
Large Wall Sign  4000mm x 724mm

 
Anybody 

Engineering

OutdOOr illuminated PrOjecting Sign

760mm

31
2m

m

These signs are available in either single or double sided formats for flat or projected fitting.

Recommendations:   The illuminated sign should be manufactured from extruded   
    aluminium and have a powder coated finish. The panels should  
    be 3mm thick opal perspex and both the logo and the  
    background are illuminated.

Size    760mm x 312mm

HVAÐ GERIR ÞÚ ÞEGAR RAFMAGNIÐ FER ?
RAFSTÖÐVAR

FJÖLMARGAR STÆRÐIR 
TIL Á LAGER



    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.
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HEIMILISTÆKJADAGAR Í

20% afsláttur


