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ALLT FYRIR ATVINNUMANNINN

HUSQVARNA
FS 400 LV
Sögunardýpt 16,5 sm

HUSQVARNA
K 760
Sögunardýpt 12,5 sm

HUSQVARNA
K 2500
Sögunardýpt 14,5 sm

HUSQVARNA
DM 230
Bordýpt 15 sm

HUSQVARNA
K 3600 MK II
Sögunardýpt 27 sm

HUSQVARNA
Steinsagarblöð
og kjarnaborar

BÍLDSHÖFÐA 12 -  110 RE YK JAVÍK -  S ÍMI:  577 1515 -  WWW.SKORRI.IS

TUDOR RAFGEYMAR

Jötunn-vélar ehf -  Lónsbakki – 601 Akureyri – sími: 4800 440 – www.jotunn.is

MIKIÐ ÚRVAL - TRAUST OG GÓÐ ÞJÓNUSTA
TUDOR 35 ÁR Á ÍSLANDI

- 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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Himnasending?
Ný Happaþrenna er komin
á næsta sölustað.

Allar gerðir bindivéla
Strekkifilmur, plast- og stálbönd

www.isfell.is

Starfsstöðvar Ísfells og Ísnets:
• Ísnet Þorlákshöfn - Óseyrarbraut 28
• Ísnet Vestmannaeyjar - Flötum 19
• Ísnet Húsavík - Barðahúsi
• Ísnet Akureyri - Oddeyrartangi
• Ísnet Sauðárkrókur - Lágeyri 1
• Kristbjörg Ólafsfjörður - Pálsbergsgötu 1
• Ísfell / Ísnet Hafnarfjörður -
 Óseyrarbraut 28 • 220 Hafnarfjörður • Sími 5200 500 • isfell@isfell.is

4. febrúar 2016
3. tölublað 5. árgangur

Horft yfir Lagarfljót. Mynd Sigurður Ingólfsson
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Sælir eru einfaldir
Leiklist í Skriðuklaustri!

Sviðslistahópurinn Sviðsverkur, í samstarfi við Gunnarsstofnun og Leik-
félag Fljótsdalshéraðs, vinna að uppsetningu á nýrri leikgerð af Sælir 
eru einfaldir Gunnars Gunnarssonar, þar sem einblínt verður á texta 
Gunnars og tengsl hans við rými Skriðuklausturs. Hópurinn Sviðsverkur 
samanstendur af Þorvaldi S. Helgasyni, sviðshöfundi og Hallveigu Kristínu 
Eiríksdóttur, sviðsmyndahönnuði. Hópurinn hefur saman unnið að verkum 
með samsettri leikhúsaðferð og mun setja upp sýningu eftir verki Gunnars 
á Skriðuklaustri í sumar. Hin ólíku rými Skriðuklausturs verða notuð og 
sviðsetningarmöguleikar nýttir. 
Austurland leit við í kaffi og pönnsur í 
Skriðuklaustri, þar sem Leikfélag Fljóts-
dalshéraðs fundaði með þeim Hallveigu 
og Þorvaldi, þar bar bargt á góma svo 
sem eins og það hvaða rými væri hægt 
að nota í þessu merkilega húsi, vanga-
veltur um söguefnið, aldur persóna og 

fleira sem fylgir frjóum leikhúsum-
ræðum en ekki er rétt að koma upp um 
pælingarnar sem fram fóru. Ritstjórinn 
er aftur á móti sannfærður um að þetta 
verður athyglisverð og spennandi sýn-
ing, með öðruvísi nálgun en oft sést. 

Sigurður Ingólfsson

Rauði krossinn á Héraði og 
Borgarfirði opnar nýtt nytjahús
Laugardaginn 30. janúar opnaði Rauði krossinn á Héraði og Borgarfirði 
nýtt nytjahús að Dynskógum 4 á Egilsstöðum, þar sem Skógar voru áður. 
Þar var margt um manninn, heitt á könnunni og mikil jákvæðni í gangi 
þegar Austurland leit þar við, smellti af nokkrum myndum af gestum og 
sjálfboðaliðum í dúndrandi gír.

Á vef Rauða krossins segir meðal 
annars:

„Deild Rauða krossins á Héraði og 
Borgarfirði eystra hefur lagt 400.000 
kr af söfnunarfé deildarinnar í fjár-
mögnun á lyfjum fyrir heilsugæslu á 
hjólum í Hargeisa héraði í Sómalíu.

Rauði krossinn á Íslandi, með stuðn-
ingi frá utanríkisráðuneytinu, hefur 
síðastliðin ár fjármagnað heilsugæsl-
una í Sómalíu þar sem læknar og hjúkr-
unarfólk Rauða hálfmánans í Sómalíu 
fara á bílum á milli hirðingjasamfélaga 
í Hargeisa í Ghalbeed-héraði og veita 
fólki læknisaðstoð. Rauði krossinn 
á Íslandi mun halda áfram að styðja 
verkefnið á næsta ári, en þetta er eina 
heilsugæslan sem íbúar svæðisins hafa 
aðgang að en alls búa um 30 þúsund 
manns á svæðinu.

Í Sómalíu er barnadauði meðal 
þess sem gerist mest í heiminum, en 
eitt af hverjum tíu börnum deyr áður 
en það nær eins árs aldri og ein af 

hverjum tólf konum látast af barns-
förum. Heilsugæslan leggur því áherslu 
á að veita barnshafandi konum og 
mæðrum þjónustu og fræðslu. Börn 
undir fimm ára aldri fá bólusetningar 
og foreldrar með vannærð börn fá 
aðstoð til að tryggja heilbrigði barna 
sinna. Heilsugæslan bætir því verulega 
heilsufar og lífslíkur barna, kvenna og 
annarra íbúa svæðisins.

Deild Rauða krossins á Héraði og 
Borgarfirði eystra aflar fjár með rekstri 
fatabúðar og Nytjahúss. Á hverju ári fer 
mestur hluti fjármagnsins í að styrkja 
einstaklinga og verkefni í heimabyggð 
en ávallt fer hluti þess til alþjóðlegs 
hjálparstarfs. Með framlagi sínu, mun 
deildin í Héraði og Borgarfirði eystra 
fjármagna nærri helming lyfjakostn-
aðar heilsugæslunnar í Hargeisa í 
Sómalíu árið 2016.“

Austurland óskar Rauða krossinum 
góðs gengis.

 Sigurður Ingólfsson Myndir: Sigurður Ingólfsson. 



Mest seldu ofnar 
á Norðurlöndum

10 ára ábyrgð

Hjá okkur eru ofnar hitamál

Við bjóðum upp á ofnastýringar frá IMI Hydronic 
en þeir hafa stýrt hitamálum landsmanna í áratugi 
með góðri reynslu.

Með allt á 
hreinu í 95 ár
Dragháls 14 - 16

110 Reykjavík

Sími 4 12 12 00

Fax 4 12 12 01

Velkomin á nýja heimasíðu, www.isleifur.is
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FRÍBLAÐINU ER DREIFT Í 4.700 EINTÖKUM 
Á ÖLL HEIMILI OG FYRIRTÆKI Á AUSTURLANDI. 

BLAÐIÐ ER AÐGENGILEGT Á PDF SNIÐI Á VEFNUM WWW.FOTSPOR.IS.

Fyrir afskaplega mörgum árum, þegar ég byrjaði sem frílans svæðis-
fréttaritari fyrir Stöð2, var mér sagt að það yrði sosum ekkert mikið 
að gera, þetta væri aðallega spurning um húsbruna eða eitthvað slíkt. 

Starfinu sinni sinnti ég í einhver tíu tólf ár og náði reyndar að taka fréttir 
um margt fleira en húsbruna og hörmungar. Það var stundum vesen að 
koma að menningarmálum en gekk merkilega vel. Ég velti þessu stundum 
fyrir mér, séstaklega þegar ég er búinn að horfa á fréttatíma, hvort heldur 
sem er á Stöð2 eða RÚV. Formúlan virðist yfirleitt vera, svona hér um bil: 
Fyrst hörmungar í útlöndum eða spilling og hörmungar á Íslandi, slys 
og hasar og svo í restina mynd af fugli eða eitthvað sætt í  Reykjavík eða 
einhver sérvitringur úti á landi. Þetta eru auðvitað ýkjur en samt finnst 
mér fréttamat fréttastofanna miðast við það sem talið er að almenningur 
vilji sjá og heyra án þess að það sé nauðsynlega mikill fótur fyrir því. 
Mannlegu þættirnir, mannlegu fréttirnar eru nefnilega iðulega það sem 
vekur mest umtal, fær mest áhorf og mér finnst stundum eins og áherslan 
sé dálítið mikið lögð á að koma að einhverjum hasar, sem víkur svo fyrir 
nýjum hasar í næsta fréttatíma á meðan mannlegu svipmyndirnar lifa. 
En þetta er bara svona pæling og algerlega mín skoðun. Allavega er þetta 
blað, í þetta skiptið, mjög manneskjulegt.

 Sigurður Ingólfsson

LEIÐARI

Nokkur  
orð um fréttir

MYNDASÍÐAN  Myndir: Lóa

 Sendið okkur myndir á „drsiggi@gmail.com“

Sunnlenskur Austfirðingur 
í Eþíópíu, Ólöf Björk 
Bragadóttir, Lóa
Ólöf Björk Bragadóttir, Lóa, 

hefur stundað og kennt 
myndlist á Egilsstöðum síðan 

árið 2000. Hún hefur nú verið stödd í 
Addis Abbaba í Eþíópí að kenna mynd-
list. Austurland fékk að birta nokkrar 
myndir úr kennslunni og aðstæðunum. 
Lóa segir:

„Búin að vera hérna í sveitinni í 
Debramusa u.þ.b. 200 km. norðaustur 
af Addis Ababa í Eþíópíu í tvo daga. Ég 
verð að viðurkenna að lífið hérna er 
fremur sérstakt og öðruvísi en maður 
er vanur og að mínu mati er margt sem 
væri hægt að bæta í skólanum hérna. 
Þetta er vægast sagt svolítið erfitt og 
fátæklegt, alltof margir nemendur í 
hverjum bekk og mjög bágborin að-
staða. Hér er hvorki rennandi vatn né 
rafmagn. Í skólanum sem er rekinn 
af Rainbow Humanitarian eru örfá 

brotin kennsluborð og stólar en þrátt 
fyrir það virðast nemendurnir ekki láta 
það á sig fá og hafa bara hafa gaman 
af  þessum listatímum hjá mér. Ég geri 
mitt besta til að gera mig skiljanlega en 
kennararnir skilja litla sem enga ensku. 
Hér tala allir Amharic sem er næstum 
óskiljanlegt tungumál, er þó búin að 
læra smá. Er með einhverja leiðinda 
kvefpest sem er ekki mjög hentugt 
núna þar sem ég sef í rafmagnslausum 
og vatnslausum kofa með einni holu í 
einu horninu, og reyni að verjast skor-
dýrum og öðrum óboðnum gestum. 
Get trúlega þakkað fyrir lögreglu-
manninn, vopnaða vörðinn sem er 
hér fyrir utan kofann dag og nótt þó 
ég skilji ekki alveg til hvers hann er 
þarna.“

Austurland óskar Lóu góðs gengis.
Sigurður Ingólfsson
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Hreinsar óhreinindi
Fjarlægir vatn
Kemur í veg fyrir tæringu
Dregur úr sliti
Eykur endingu olíu
Dregur úr losun koltvíoxíðs
Lækkar rekstrarkostnað
Hentar við notkun ólíkra kerfa
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INTERFLON  

Matvælavottaðar efnavörur

Nýjar umbúðir, 
sömu gæða efnin
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Þar sem þorrablótin eru búin að vera á blússandi siglingu þessa dagana, 
þá skaust ritstjórinn í um það bil hálftíma á blót Héraðsbúa um daginn 
og smellti nokkrum myndum af fólki í dúndrandi fínum gír.

Myndir: Sigurður Ingólfsson
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FENGSÆLAR
ÁKVARÐANIR  
      BYGGJA Á     
SÉRÞEKKINGU

Réttar ákvarðanir eru lykillinn að góðum árangri fyrirtækja. Við leggjum okkur fram um 
að setja okkur vel inn í þær ákvarðanir sem þú stendur frammi fyrir í rekstrinum og þótt 
við þekkjum viðfangsefnin ekki jafn vel og þú, þá vitum við hvað starfið gengur út á.

Starfsfólk Íslandsbanka býr yfir áratuga reynslu af þjónustu við sjávarútveginn og hjá
bankanum starfar stór hópur fólks með sérþekkingu á greininni. Þannig getum við
veitt fyrirtækjum í þessari undirstöðuatvinnugrein þjóðarinnar bankaþjónustu sem
styður reksturinn.

Þekking sprettur af áhuga.

Ólafur Hrafn Ólafsson er viðskiptastjóri  
í sjávarútvegsteymi Íslandsbanka

Þjónusta við fyrirtæki

Við tókum ákvörðun: 
Að veita bestu banka þjónustu 
á Íslandi svo þú eigir auðveldara 
með að taka þínar ákvarðanir

2013 2014
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IV

Lappland og Finnmörk 
Sumarið 2015

Á leiðinni til Svanhovd horfi 
ég yfir Pechengsky-svæðið, 
Rússlands megin við landa-

mærin og kemur þá upp í huga minn 
atvik, sem gerðist þar fyrir nokkrum 
árum. Þannig var að rússar gerðu 
uppistöðulón og rennslisvirkjun 
í Pasvikánni og komu norðmenn 
einnig að framkvæmdunum. Þá vill 
svo hörmulega til að rússneskur 
eftirlitsmaður eða hermaður fellur 
af stíflunni og drukknar. Trúlega 
svimað við að horfa í straumiðjuna 
fyrir neðan, því maðurinn var ungur 
og vel á sig kominn. Jæja, nema hvað, 

að rússar vilja að gengið sé strax úr 
skugga um dánarorsök þ.e., hvort 
orsökin hafi verið drukknun eða 
eitthvað annað og þá borið að með 
óeðlilegum hætti - eins og sagt er í 
slíku tilfelli. Norskur lögreglumaður 
frá áður nefndri Nyrud-lögreglustöð 
er fenginn ásamt lækni til að skera úr 
um dánarorsök svo málinu geti lokið 
sem fyrst og flutningur líkisins hafist. 
Þegar þeir svo mæta vilja rússar, að 
krufning fari fram á árbakkanum þar 
sem líkinu skolaði upp. Læknirinn er 
náttúrlega hvorki með tól né tæki til 
þess, enda reiknað kannski ekki með 

öðru en að gefa út dánarvottorð. Lög-
reglumaðurinn gengur hins vegar alltaf 
með flugbeittan sama-dálk, enda oft að 
veiðum í Pasvik. Hann réttir nú lækn-
inum kutann og eftir andartaks hik, 
gengur Saxi til verks, opnar brjóst- og 
kviðarhol og lýkur þessari frekar frum-
stæðri krufningu. En rúsínan í pylsu-
endanum er sú, að mögnuð saga fer af 
stað eins og svo oft gerist og af minna 
tilefni. Allir vissu að rússar voru ekki 
í neinu uppáhaldi hjá lögreglumann-
inum. Hann hafi ímigustur á þessu lýð 
og þegar sagan er búin að fara niður 
Pasvikdalinn og komin til Kirkeness 
- er hún orðin þannig, að löggan hati 
svo rússa, að þegar hann hafi verið í 
veiðitúr og fundið einn slíkan og það 
að auki dauðan - þá hafi hann ráðist á 
náinn með samadálkinum sínum og 
slægt líkið undir árbakkanum.

----
Ég brosi út í annað og hálf skammast 

mín en skelli svo upp, því hvað er hægt 
að gera annað. Man svo eftir að hafa 
ekið á leiðinn fram hjá Nóatúni, sem 
herbergið mitt heitir eftir og þar stutt 
frá verið merkt bjarnarhíði. Aldrei 
hef ég séð vetrarhíði skógarbjarnar, 
svo nú er tækifæri til þess - aleinn á 
ferð og í fallegu veðri og kvöldkyrrð. 
Gerir ekkert til þó komið verði fram 
yfir venjulegan matartíma og hótelið 
lokað, því ég hef lykil að öllu saman. 
Reyndar skiptir tíminn ekki nokkru 
máli á slíkum stað og umhverfi. Ef ein-
hvern tíma er hægt að ímynda sér, að 
hægt sé að lifa í eilífðinni - þá er það 
á þannig stundu.

Eftir að hafa skoðað bjarnarhíðið næ 
ég rétt fyrir lokun í búðina og kaupi 
mér ávexti og annað í morgunmat-
inn og eitt bréf af pepperoni-stautum, 
sem gott verður að naga með bjarnar-
bjórnum í sauna áður en gengið er til 
hvílu. Kominn nokkrum mínútum 
seinna á herbergið og teygi mig í 
lykilinn í lobbýinu á röltinu til sauna-
kofans... og nú eru bara tvær mýflugur 
fylgja mér.

 Morgunin eftir gef ég mér tíma til 
að líta á efri hæðina og skoða útstill-
inguna. Þar er feikna mikinn fróðleik 
að finna um landsvæðið úr dýra- jurta- 
og steinaríkinu og stendur staðurinn 
vel undir nafni sem náttúru- og líf-
fræðisetur. Jarðfræðikort sýnir að hér 
og handan landamæranna er elsta ber í 
Evrópu og Noregi allt að 3.100 millj. ára.

Keyri fram á nokkra hjólandi her-
menn á leið í eftirlitsferð á stórum 
kraftmiklum gúmmíbátum. Spjalla 

aðeins við þá og spyr hvort sé verið 
að fara í veiðitúr í fullum herklæðum 
- sé nefnilega að veiðistengur eru með 
í útbúnaði þeirra. Þeir brosa í kampinn 
og segja það gerist stundum.

Nú verð ég að spretta úr spori, enda 
ekin sama leið til Neiden og þar hálfn-
aður til Bugøynes, sem er næsta stopp 
og hugmyndin að snæða þar hádeg-
ismat. Bugøynes er um 200 manna 
bær og ein af þeim örfáu byggðum, 
sem ekki var brennd af þjóðverjum 
á undanhaldinu. En það var skipun 
með undirskrift sjálfs Foringjans, að 
flytja íbúana burt og brenna alla Finn-
mörk svo Rússar nýttu sér ekki neitt og 
þannig tafist í sókninni. Trúlega var 
bænum þyrmt, vegna þess að íbúarnir 

léðu þjóðverjum báta til að komast 
yfir á Vadsø sem er beint á móti í Var-
angerfirðinum. En aftur að íbúum bæj-
arins, sem eru svo til allir af finnskum 
ættum en Finnar fluttu hingað upp 
úr 1800 og er hér enn töluð finnska 
og bærinn kallaður "Lille-Finland" og 
á finnskri tungu "Pikku-Suomi". Hér 
þarf fólk eins og á Íslandi að leggja á 
sig erfiði til þess að byggðin lifi. Því 
var það þegar öll fiskvinnslan fór á 
nauðungarsölu 1989 og flutt burtu í 
framhaldinu, að íbúarnir settu aug-
lýsingu í öll stærstu blöð landsins, að 
Bugøynes væri til sölu. Þetta var hróp 
á hjálp. Nú hins vegar hefur hagur 
þessa fólks vænkast, þar sem rússneski 
kóngakrabbinn skríður í miklu magni 

bangsi ekki búið hér sl. vetur en merkilegt er, hvað þessir loðnu risar verða 
þreyttir á haustin og detta þá út af eins og syfjaðir hvítvoðungar.

Skemmtilega settur upp útilegukampur og ugla er á sveimi.

 Landamæraverðirnir, vinir mínir við skyldustörf - á leið í veiðitúr.

bugøynes, friðsæld byggð kemur í ljós sem var ekki eytt á undanhaldi þýska 
hersins.

einn af fáu stöðum í finnmörku þar sem hægt er að sjá gömul hús og gamlan 
byggingarstíl.

Lassigården, er ekki bara þekktur fyrir fisk- og krabbarétti, heldur er staðurinn safn af gömlum myndum og upplýs-
ingum um staðinn og fólkið sem flutti hingað.

 eftir að hafa skoðað myndir og lesið sig til, var hádegismaturinn fram borinn. 
Ljúfmeti úr hafinu og með talinn kóngakrabbi - bjarvættur bæjarins.
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Minnisvarði ásamt þökkum til 
finnana, sem settust hér að um og 
upp úr miðri 19. öld. Og hér var Har-
aldur kóngur á ferð í ágúst 1992.

Sjósamar, voru ekki hreindýrabændur, heldur stunduðu sjóróðra og búskap 
á kotbýlum. Hér tvær konur undir árum, en þær gáfu körlum ekkert eftir og 
teikningar frá 1550 sýna þær einnig á villidýraveiðum með körlunum.

Torfbæir samanna hafa ekkert gefið eftir íslensku bæjunum. rétthyrnd gryfja 
grafin 1 m niður. Veggjum og þaki komið fyrir áður en var reft og tyrft.

Svei mér þá, ef nokkuð var búið að 
skipta út gamla rússneska úlfinum, 
sem var á gamla safninu og skotinn 
1905.

Skemmtileg uppsetning með rjúpu í birkihríslunum.

Lítið sýnishorn af forkunnar fallegu handverki þessa merka fólks sem samarnir eru. 

Þennan bústaður nefna norskir "gamme" og "game" á samisku og eru reistir 
á hreindýraslóðum og eru þá til taks á ferðum dýra og manna. annars voru 
líka notuð stór tjöld sem nefnast "lavvo" og einnig notað í norsku, sænsku 
og finnsku.

Sjósamarnir höfðu aðeins annan hátt á íverustöðum sínum, enda fastbúandi með sinn litla bústofn. Hér lágreistir 
kofar og hvalbein á gafli. Innan dyra haganlegt eldstæði til hitunar og eldamennsku. ekki hefur væst um fólk hér 
undir dýrafeld - eitthvað sem var jafn gott og þykku værðarvoðirnar okkar.afar sérstakt lag er á bátum samanna  og nöfnin hreint ævintýraleg.

vestur í Varangerfjörðinn og jafnvel 
enn vestar og orðin ein aðal tekjulind 
íbúanna og þannig breytt svartsýni í 
bjartsýni.

Næsta stopp er fyrirhugað við 
samiska byggðasafnið í Varnger-
botni áður en haldið er áfram út með 
firðinum til Vadsø. Fallegir staðir eru 
á leiðinni inn í botn, eins og Byluft, 
Grasbakken og Karlebotn. Renni svo 
í halð við safnið en sé strax, að þetta 
er allt annað hús en 1968 er við vorum 
hér um í fríi á Hörpu RE. Reyndar er 
allt mikið breytt hér, enda nærri 50 ár 
síðan. Myndarlegur maður rúmlega 
tvítugur er í afgreiðslunni og við tökum 
tal saman. Ég heyri á norskunni hans 
að hann talar líka finnsku eða samisku, 
nema hhvoru tveggja sé. Hann segist 
ekki vita til þess, að íslendingur hafi 
komið í safnið og verð ég því hissa 
þegar hann segir nokkur orð á íslensku 
og getur einnig fallbeygt íslensk orð. 
Leikur hann sér að beygja nafnið mitt 
og bætir við að börnin mín eru þá; 
„Helgason- og Helgadóttir. „Nemlig“, 
segi ég og bæti við brosandi, „du kan 
få sagt det, gutt“! Hann velur að fara 
með mér um forgarð safnsins því ég er 
eini gesturinn. Segir mér að uppsetn-
ing hér á sýningu samisks handverks 
hafi hlotið 2. verðlaun á N-Evrópskri 
sýningu fyrir um ári. Ég spyr hann 
um stóra rússneska úlfinn (sem ég á 

einhver staðar slides-mynd af niðri í 
geymslu) er var hér uppstoppaður 1968 
og var skotinn 1905. Fæ að vita að það 
sé úlfur hér en trúlega minni og nýrri. 
Við brosum og erum sammála um, að 
sá gamli hafi nú bara leyst upp í duft 
á síðustu öld. Svona heimsóknir þó 
séu á söfn finnst mér vera gefandi og 
skilja mikið eftir, enda tilgangur safna 
einmitt sá - en það verður að kunna að 
heimsækja söfn. 

Hér á safninu má sjá að hefðbundir 
lifnaðarhættir sama voru aðallega bú-
skapur með hreindýr. Voru hreindýra-
samarnir hirðingjar og fylgdu miklum 
flokkum hreindýra á ferðum þeirra um 
bithagana. Þetta vita flestir en einnig 
lifðu hér sjósamar og var strandmenn-
ing þeirra, ef hægt er að komast þannig 
að orði frábrugðin þeirra fyrr nefndu. 
Þá var um að ræða blöndu af kotbú-
skap og fiskveiðum, oft tengda báta-
smíði og öðru handverki. Of mikið 
og flókið mál er að fara út í hvaðan 
samar eru og hvað hefur drifið á daga 
þeirra fram í nútímann en bág hafa 
kjörin oft verið - svo vægt sé til orða 
tekið.  -Það er áliðið dags er ég kem út 
í sólskinið en gef mér samt tíma til að 
líta á húsakynni þeirra frá fyrri árum, 
áður en haldið er áfram ferðinni út á 
hjara norðursins, þar sem breiðir úr 
sér mikið haf - Barentshafið.

Helgi Sigfússon
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Vihjálmur Einarsson
- Upphafsárin í Menntaskólanum á Egilsstöðum -

Vilhjálmur Einarsson er löngu orðinn þjóðsögn í lifanda lífi, Silfurmað-
urinn, kennari og skólameistari í Reykholti og einn af þeim sem tók þátt í 
að byggja upp Menntaskólann á Egilsstöðum sem tók til starfa 1979. Vil-
hjálmur fæddist þann 5. júní 1934 að Hafranesi við Reyðarfjörð. Foreldrar 
hans voru Sigríður Vilhjálmsdóttir og Einar Stefánsson. Árið 1942 fluttu 
þau að Eiðum þar sem var vaxandi íþróttalíf. Margir frændur Vilhjálms 
voru íþróttakappar á Austfjörðum þegar hann var drengur og leit hann 
mikið upp til þeirra. Hann byrjaði ungur að stunda alhliða íþróttir og fór 
að einbeita sér að þrístökki á menntaskólaárunum. Árið 1952 vann hann 
fyrsta mótið sitt í þrístökki en það var landsmót sem haldið var á Eiðum, þar 
kom hann öllum á óvart. Hann setti Norðurlandamet í þrístökki rétt áður 
en það átti að velja keppendur frá Íslandi á Ólympíuleikana í Melbourne í 
Ástralíu árið 1956 sem tryggði honum þátttöku. Hann setti Ólympíumet 
á mótinu og átti það í tvo klukkutíma en endaði í öðru sæti, hann er enn 
eini Íslendingurinn sem hefur sett Ólympíumet. Vilhjálmur lenti í þriðja 
sæti á Evrópumeistaramóti í Stokkhólmi árið 1958, það var þá næst besti 
árangur Norðurlandabúa. Hann keppti aftur á Ólympíuleikunum árið 
1960 og lenti þá í 5. sæti. Hann lenti í sjötta sæti á Evrópumeistarmóti í 
Belgrad árið 1962 og lauk þar ferli sínum með glæsibrag. Hann var valinn 
fyrsti íþróttamaður ársins á Íslandi 20. janúar 1956 en hann var valinn 
fjórum sinnum í viðbót, 1957, 1958, 1960 og 1961. Vilhjálmur giftist Gerði 
Unnarsdóttur og eignuðust þau saman sex syni. 

Austurland leit í heimsókn til Vil-
hjálms og Gerðar sem búa í húsi 
sem Vilhjálmur teiknaði sjálfur en 
af mörgu var að taka þegar við Vil-
hjálmur sátum við arineld og spjöll-
uðum um daginn og veginn og um 
þessi fyrstu ár Menntaskólans Á Eg-
ilsstöðum. 

„Ég var nefnilega kominn á tíma í 
Reykholti þaðan sem ég skilaði góðu 
og sterku búi. Viljálmur Hjálmarsson 
og Tómas frændi minn Árnason vildu 
að ég tæki við stjórn Menntaskólans 
sem þá var í smíðum, en ég þrjóskaðist 
eitthvað við, þeim til mikilla vonbrigða. 
Þeir voru náttúrululega náttúrulega 

báðir framsóknarmenn og kannski 
vildu þeir einhvernveginn tryggja 
stöðu flokksins en ég hef aldrei verið 
flokksbundinn neinsstaðar og það 
mætti leita eins og að nál í heystakki 
eftir einhverjum pólitískum afskiptum 
mínum á einn eða annan hátt. Ég sagði 
þeim að ég væri að komast á tíma og 
væri að hugsa um að flytja suður, en 
líka að það var mikið talað um Ísa-
fjörð en það var þá verið að stofna fjöl-
brautarskóla víðsvegar í kaupstöðum 
um landið og kennaraskortur var úti 
á landi og þeim mun meiri eftir því 
sem lengra var frá Reykjavík og ég sá 
bara allt svart við Egilsstaði. Ég sagði 
að ég hefði farið til Akureyrar og að 
Austfirðingar hefðu bara gott af því að 
fara í Menntaskólann á Akureyri! Það 
væri bara fínn skóli fyrir okkur! Þannig 
kvaddi ég þá og þeir vorur frekar leiðir 
yfir þessum undirtektum! Svo hugs-
aði ég ekkert meira um þetta fyrr en 
sögunni víkur að föður mínum, einum 
frumbyggja Egilsstaða sem er að heyja 
sitt dauðastríð á Borgarspítalanum í 
eins manns herbergi.“

Allt í einu heyrist ofan af efri hæð-
inni í Gerði: „Á ég ekki að hella í boll-
ana núna Villi? “

Svarið kemur um hæl: „Nei það er 
allt of snemmt!“ Gerður segir: „Rista- brauðið verður voðalega leiðinlegt!“ 

Vilhjálmur: „Já það verður bara að hafa 
það!“ Þó nokkuð flissað, Vilhjálmur 
skarar í eldinn og við höldum áfram. 

„Ég gerði mér ferðir á spítalann á 
nýkeyptum Peugeot, fjótur í ferðum 
að ofan. Ég er þarna staddur, rétt fyrir 
kvöldfréttir í sjónvarpinu en faðir minn 
hafði þá fengið kvöldið áður þann 
vinargreiða frá frænda okkar að færa 
honum lítið sjónvarp inn á stofuna. 
Hann horfði mikið á fótboltann. Þá 
kemur frétt: Ómar Ragnarsson flýgur 
yfir Menntaskólann á Egilsstöðum 
sem þá er í smíðum og fréttin er sú að 
það sé að renna út umsóknarfrestur 
um skólameistarastarfið og það eigi 
að byrja skólastarfið haustið 1979. Og 
þetta var löngu útrætt meðal okkar 
feðga. Það höfðu reyndar ýmsir þrýst 
á mig, eins og Sveinn á Egilsstöðum að 
hvetja mig að sækja um þetta af því ég 
hefði ráðið yfir mjög blómlegu starfi í 
Reykholti. Ég hafði þá sagt að ég hefði 
ekki menntun í þetta, það væru margir 
aðrir með merkilegri háskólagráður 
sem myndu sækja um þetta þannig að 
það væri vonlaust að sækja um þetta. Ég 
var þá andvaka um nóttina og daginn 
eftir fékk ég mér blað og penna, skrifaði 
umsókn og fór með hana í ráðuneytið 
og skilaði henni. Ég var með BA próf 
og kennsluréttindi, sem var lágmark, 
tók ekki fram háskólanám í Svíþjóð og 
hafði ekki mikla trú á því að fá þetta. 
Og sagði Gerði að hún þyrfti engar 
áhyggjur að hafa, hann fengi þetta 
aldrei. En svo kemur annað á daginn 
og ég er ráðinn.“
- Við spjöllum svolítið um pælingar Vil-
hjálms um það hvort að einhver pólitík 
hafi legið þar að baki, sem frá hans 
bæjardyrum var auðvitað fráleitt. Og 
eftir ýmislegt spjall snúum við okkur að 
upphafi kennslunnar þar sem við förum 
svolítið um hvippinn og hvappinn varð-
andi félagslíf og vísindi, hefðbundnar 
greinar og slíkt. 

„Ég sé það eftir á að mér var kannski 
ekki nógu vel umhugað um vísinda-
greinarnar og hefðbunda skiptingu 
skólastarfsins þar sem hver maður er 

sérfræðingur í sínu starfi og að félags-
lífið þvælist frekar fyrir. Sú skoðun 
heyrðist hjá kennurum sem héldu 
því fram að kennarar ættu ekki að 
skipta sér af félagslífi nemenda, þeir 
ættu bara að sjá um það sjálfir. Þannig 
að kennararnir voru margir hverjir 
ekki ánægðir með stjórn skólans. En 
nemendur voru aftur á móti margir 
og heimavistin sprakk þannig að ég 
sá fram á það að annað árið þyrfti að 
taka þetta hús í notkun þannig að ég 
tek þá ákvörðun strax í upphafi að reisa 
mér eigið húsnæði og fékk nú reyndar 
ádeilu fyrir það frá vissum aðilum að 
hafa ekki heimtað minn skólameist-
arabústað. En ég hugsaði mér sem svo 
að það þyrfti að nota hverja krónu 
sem kæmi úr ríkissjóði fyrir skólann 
sjálfan, og hafði reyndar hús sem faðir 
minn byggði á Laufásnum, til að búa 
í fyrstu árin og reyndar stórskaðað-
ist af þessum ósköpum hérna. Ég var 
svo óheppinn með byggingartímann. 
Ég tapaði húsinu mínu, eigninni í 
Reykjavík og lenti í Sigtúnshópnum 
svokallaða sem hefur látið til sín taka 
annað slagið. 1983, þegar varð hrun og 
húseigendur misstu eigur sínar, höfðu 
selt og kaupvirðið féll alveg gersam-
lega. Það fór allt úr böndunum, þetta 
var á Gunnars Thoroddsen tímanum. 
Annað var það reyndar líka, að kjörin 
í Reykholti voru betri en við Mennta-
skólann, því skólinn var að tveimur 
þriðja hluta kominn upp á svokallað 
menntaskólastig og þar með voru 
skólameistaralaunin mín að tveimur 
þriðju á menntaskólastigi, að maður 
tali ekki um hlunnindi á borð við vatn 
og hita, þannig að það var ekki til að 
auðgast að ég kom hingað. Nema hvað 
ég tók heimavistargjald af strákunum 
sem sváfu hér, þetta var svokallaður 
hrútakofi, eins og það var kallað. Nú 
svo þurfti að finna kennslustofur í 
ýmsum kompum og kytrum sem voru 
ætlaðar til annars upphaflega og það 
var eiginlega komið á seinni hluta míns 
skólameistaraferils þegar að skólinn 
fékk loksins almennilegt húsnæði.“

 ▶▶▶

JEPPADEKK
fyrir íslenskar aðstæður
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Hluti af vinnusvæðinu

Strongwear nítrilhanskar (Phulax) 
Strongwear nítrilehanskarnir eru bómullar- 
fóðraðir og þekktir fyrir einstaklega gott grip.

Baldur sjójakki 
Rennilás með vatnslista. Vasi að innanverðu. 
Efnið er sérstaklega olíu- og kuldaþolið.

Energy Bull 230Ah V+ 
Frábær neyslugeymir í ferðavagninn eða 
bátinn. Fjórar stærðir. 

Extra kröftugt hreinsiefni 
S1 Extra er alhliða og kröftugt hreinsiefni 
í 10 lítra brúsum. 

Dunlop stígvél  
Dunlop Purofort comfort grip. Þessi stígvél eru 
með sérstaklega stömum sóla og henta því vel  
á hálu gólfi. Með matvælavottun.

Mobil Delvac MX olía fyrir bátavélar 
MX 15W-40 hágæða smurolía fyrir dísilvélar
Magn: 4, 20 og 208 lítrar.

Vörunúmer: A415 H10001

Vörunúmer: A414 69165*Vörunúmer: 581 96801

Vörunúmer: 5454 7686010

Vörunúmer: 9655 F260673Vörunúmer: 3020 438284 - 706 4382820 - 2915 43828205

Verslanir N1 um land allt
Akureyri s. 440 1420 • Grindavík s. 426 8290 • Höfn s. 478 1940 • Ísafjörður s. 456 3574
Klettagarðar s. 440 1330 • Ólafsvík s. 436 1581 • Patreksfjörður s. 456 1245
Reyðarfjörður s. 474 1293 • Reykjanesbær s. 421 4980 • Vestmannaeyjar s. 481 1127



Gæði, reynsla og gott verð!

EGILSSTAÐIR, Lyngási 13, REYKJAVÍK, Dvergshöfða 2,  
KÓPAVOGUR, Smiðjuvegi 4a, græn gata, HAFNARFJÖRÐUR, Dalshrauni 17, 
REYKJANESBÆR, Krossmóa 4, SELFOSS, Hrísmýri 7, AKUREYRI, Furuvöllum 15, 

Sími: 535 9000www.bilanaust.is

ALLT FYRIR VETURINN

GÆÐAVÖRUR!
Því bíllinn á gott skilið!

BÍLAHREINSIR
BÍLANAUSTS 
Bílanaust kynnir með stolti 
Bílahreinsi Bílanausts sem 
er sérhannaður fyrir íslenskar 
aðstæður af Kroon Oil. 
Bílahreinsirinn er nánast 
lyktarlaus alhliða olíu-,  
tjöru- og fituhreinsir á bíla  
og önnur farartæki.

1.235 kr.
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JEPPANN
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- Þetta hafa samt verið nokkuð 
spennandi tímar? 

„Jájá, en ég held að hafi samt haft 
vit á því að hætta áður enn þetta fór 
að dala og þegar á allt er litið þá fagna 
ég því að hafa tekið þessa ákvörðun þó 
að hafi skipst á skin og skuggar, eins og 
gengur í lífinu og ég held að viðtaka 
minna eftirmanna hafi verið þægilegri 
en upphafið, vona ég. 
- Ég hef heyrt hjá ýmsum hvað þú varst 
vinsæll hjá krökkunum til dæmis. 

Já, en þá var nú litið á það af sumum 
kennurum að það væri nú eins og það 
væri, að sækjast eftir hylli nemendanna. 
En til dæmis fór ég í fundaferð um 
þéttbýlisstaðina í fjórðungnum og það 
komu ansi margir á fundina. Þannig að 
það var forsíðufrétt í Tímanum. Nátt-
úrulega, að það hefðu á annað hund-
rað manns mætt á fund á Vopnafirði. 
Þá var ég sumsé bara að hvetja fólk til 
að sækja skólann. En síðan skorti ekki 
aðsókn, aldrei. Svo var það annað, sem 
olli svolitlum núningi við suma kennara 
að ég lagði áherslu á að efla félagslífið 
og fyrsta árið var til dæmis farið í að 
setja upp kabarett og fara í sýningarferð 
niður á firði, hét Austurland `79 og 
þetta voru fjölsóttar skemmtanir á 
fjörðunum, þannig að ég held að það 
hafi virkað eins og þetta væri skemmti-
legur skóli allavega. Og ég mað hvað 
það særði mig þegar einn kennari fór 
með hópinn niður á firði fékk ávítur 
frá öðrum kennurum vegna þess að 
hann hafði ekki samið um nógu miklar 
greiðslur fyrir þetta og þetta var svo 
þveröfugt við það sem var í Reykholti 
þegar kennararnir héldu kvöldvöku á 
hverju ári, bjuggu til skemmtiatriði og 
leikþætti og stofnuðu hljómsveit alltaf 
rétt áður en nemendur fóru í jólafrí.“ 

- Það hefur til dæmis að því mér hefur 
virst, verið mjög öflugt leiklistarlíf við 
skólann? 

„Jájá, við settum til dæmis upp Lýs-
iströtu og fengum leikstjóra að sunnan! 
Þetta var svona svolítið nýi tíminn og 
gamli tíminn og viss rómantík sem 
kannski var óviðeigandi.“ 

Hvað hefur mest breyst frá því þú 
tókst við og þangað til núna? Þetta hafa 
verið umbrotatímar, ekki satt? 

„Ég held allavega að það hafi margt 
verið gert nýtt og rétt hér, til dæmis 
spannakerfið sé af hinu góða. Það 
að nemendur séu ekki að þvælast 
í of mörgu í einu. Það held ég að sé 
gott. Og mér sýnist margt hafa gerst 
gott. En ég hef líka einsett mér það að 
skipta mér alls ekki af neinu. Það má 
kannski gagnrýna það að sýna þessu 
ekki nægan áhuga, en mér finnst margt 
gott hafa gerst. 
- Að lokum, ég hef oft gaman af spurn-

ingunni, finnst þér ungdómurinn eitt-
hvað hafa breyst, ég spurði til dæmis 
Hákon Aðalsteinsson að þessu og hann 
sagð eitthvað sem svo að þetta væru 
alltaf sömu prakkarastrikin og sama 
hormónastarfsemin, hvað finnst þér? 

„Ég veit það ekki, nú eru fjölmiðl-
arnir og netið orðið sífellt kröftugra 
fyrirbæri. Ég varð reyndar einu sinni 
fyrir dálitlum vonbrigðum þegar ég 
var að kenna framsögn og mælskulist 
sem þá var í kjarna og fór aðeins að 
útskýra muninn á vinstri og hægri í 
pólitík, sem stundum einkennist af 
því að stjórnmálamenn noti einhvers 
konar tækni sem kennd er við Morfís 
til að koma sér áfram, sem er kapp-
ræðulist, ekki rökræða eða mælskulist 
og ætlaði að fá þau til að tjá sig um 
þetta þegar einn strákur þar, sem mér 
fannst alltaf vera skynsamur og klár 
drengur, spurði mig hvers vegna ég 
væri að tala um þetta, þau hefðu engan 

áhuga á þessu! Það var dálítil kjarna-
hugsun hjá mér að menn þyrftu að 
geta staðið fyrir máli sínu. Losna við 
skrekkinn við að standa í ræðupúlti. 
Sjálfur hef ég þennan skrekk og hef 
hann alltaf. En það er gaman að minn-
ast á það, þegar ég var á Eiðum, þá var 
kappræða um það hvort væri betra að 
búa í bæ eða sveit. Og þarna voru svo 
asskoti kjaftforir klárir Eskfirðingar 
sem óðu uppi með það að það væri 
miklu betra að búa í kaupstað. Þá var 
nefnilega Egilsstaðir sveit, 20 hús eða 
svo. Og ég varð svo reiður að ég rauk 
upp í ræðupúlt og sagði eitthvað um 

það hvað það væri miklu betra að búa 
í sveit! Þetta voru mín fyrstu skref upp 
í ræðupúlt! Jæja, er ekki komið kaffi 
bara? “

Með það settumst við til borðs, kaffi 
og kökur og ristað brauð með osti, með 
heimagerðum ísnum hennar Gerðar 
sem var alveg yndislegt. Gerður segir 
sem svo að hann Villi hennar hafi alltaf 
verið mikill ísmaður, enda hafi þau 
kynnst á Dairy Queen þar sem hún var 
að vinna. Svo var spjallað um daginn 
og veginn og ritstjórinn kvaddur með 
virktum. 

Sigurður Ingólfsson 
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Vinnuvélar tækjamiðlun ehf. hefur tekið við umboðinu 
fyrir Carnehl. Carnehl bíður uppá mikið úrval af malar
vögnum, vörubílspöllum og gámagrindum.
Carnehl bíður uppá tveggja öxla malarvagna á tvöföldum dekkjum sem fáir framleiðendur 
bjóða í dag. Einnig eru Carnehl mjög sterkir í allri sérsmíði. Fyrstu tveggja öxla vagnarnir 
koma til landsins í enda febrúar.

ÚTVEGUM VARAHLUTI Í FLESTAR 
GERÐIR VINNUVÉLA

SNJÓKEÐJUR FRÁ SÆNSKA 
FRAMLEIÐANDANUM GUNNEBO

ÞANBOLTAR
Vinnuvélar kynna viðgerðarbolta frá sænska fram 
leið  andanum Expander. Expander við gerðar bolt
inn er tilvalin lausn þegar gera þarf við slit í liðum 
þar sem um er að ræða slit i festieyrum lið/
tjakk bolta og ekki nægir að skipta um fóðringar. 
Expander boltinn er þannig upp byggður að til 
endanna er hann kónískur og þar á koma kónískar 
bjargir sem hertar eru upp á boltann og taka upp 
slit í festieyrum boltans. Þannig má í mörgum 
tilfellum komast hjá viðgerð sem kallar á fræsingu 
og ásuðu. Ýmsar staðlaðar stærðir eru fyrirliggjandi 
en einnig má senda okkur málsetningar og við 
látum sérsmíða bolta fyrir þig með skömmum 
fyrirvara. Vinsamlegast leitið upplýsinga hjá vara
hlutadeildinni og við leysum málið.

Keðjur og keðjuefni frá Gunnebo í Svíþjóð. Hér er um að ræða 
gæða vöru á samkeppnishæfu verði, ýmsar stærðir til.



Laus er staða hjúkrunarstjóra  
á Uppsölum Fáskrúðsfirði 

Uppsalir er dvalar og hjúkrunarheimili með 10 dvalarrými og 15 hjúkrunarrými

Starfssvið: 
Hjúkrunarstjóri er faglegur yfirmaður og sinnir klínísku starfi. Hann ber ábyrgð 
á hjúkrun heimilismanna og gæða- og öryggismálum auk þess að hafa umsjón 
með þjálfun nýrra starfsmanna og vörulager deildarinnar.

Hæfniskröfur: 
Faglegur metnaður, góð samskiptahæfni, sjálfstæði og nákvæmni í  
vinnubrögðum, reynsla af hjúkrun aldraðra, íslenskt hjúkrunarleyfi.  
Reynsla af stjórnunarstörfum er kostur.

Um er að ræða 100% starf auk bakvakta og er staðan laus frá 1. apríl 2016

Laun fara eftir kjarasamningi hjúkrunarfræðinga og launanefnd sveitafélaga.

Umsóknarfrestur er til 7. Febrúar 2016

Nánari upplýsingar gefur Hrönn Önundardóttir, hjúkrunarstjóri 
í síma: 475-1410 eða 663-4434

Umsókn ásamt náms- og starfsferilskrá  
berist á netfangið ups@ts.is eða 

Uppsalir, dvalar og hjúkrunarheimili 
b/t Ósk Bragadóttur rekstrarstjóra 
Hlíðargötu 62 750 Fáskrúðsfirði  

4.  febrúar 201614

Elvis fannst mér vera undra 
spakur í dag, eftir að ég var 
búinn að þvælast aðeins með 

hann. Hann heyrði áhyggjufulla mann-
eskju segja stundarhátt: "Æ, hvar endar 
þetta allt saman?" Elvis sendi mér hug-
skeyti um hæl.

Ef menn eru tæpir á töfinni
og tilveran meingölluð spil
þetta endar allt í gröfinni,
hvað ætlarðu að gera þar til?

Ef þú hangir í neikvæðni á nöfinni
og nagar til dauðs, hér um bil,
þú endar alltaf í gröfinni
hvað ætlarðu að gera þar til?

Ef þú fúlsar við gleðinni og gjöfinni
sem gefst þér um árabil
Þá ertu allur í gröfinni
og ekkert að gera þar til.

 Svo hnussaði hann aðeins og raulaði 
einhvern adúr dédúr edúr blús undir. 
Hann er að verða svolítið mikið blús-
aður upp á síðkastið.

ELVIS YRKIR

Göngum saman 
bæjarleið á Dalnum
Fyrirhugað er að koma saman 

annan hvern laugardag í vetur 
og ganga eina bæjarleið í einu á 

Jökuldal. Áformað er að byrja laugar-
daginn 6. febrúar. Fyrsta gangan 
verður frá Hrólfstöðum í Hauksstaði 
og lagt af stað kl 13:00. Gott er að taka 
með sér smá nesti fyrir kaffipásu. 

Allir eru velkomnir! 
Ef ekki viðrar tiltekna göngudaga 

verður athugað með að ganga á 
sunnudegi.

Göngustjóri verður Lilja Óladóttir. 
Fyrirhugaðir göngudagar fram til 

vors: 20. feb.: Hauksstaðir – Hvanná. 

5. mars: Hvanná – Hofteigur. 19. 
mars: Hofteigur – Hjarðarhagi. 2. 
apríl: Hjarðarhagi – Skjöldólfsstaðir. 
16. apríl: Skjöldólfsstaðir – Arnórs-
staðir. 30. apríl: Arnórsstaðir – Há-
konarstaðir.

Eftir sauðburð munum við halda 
áfram þar sem frá var horfið og verður 
það nánar auglýst síðar. 

Jökuldælingar, nærsveitarmenn og 
aðrir áhugasamir. Sköpum skemmti-
legar minningar saman og hugum að 
heilsunni um leið. Hlökkum til að 
sjá ykkur!

Skipuleggjendur

Á leið heim úr Skriðuklaustri.  Mynd: Sigurður Ingólfsson

Eldhús eftir máli
Austurland fór og sá rennsli 

á leiksýningu Leikfélags 
Menntaskólans á Egilsstöðum 

á Eldhúsi eftir máli eftir Völu Þórs-
dóttur eftir sögum Svövu Jakobsdóttur. 
Stutt frá því að segja, ég ætlaði að líta 
við og taka nokkrar myndir og fara svo 

heim en ég komst ekkert burt. Hal-
dóra Malin Pétursdóttir leikstýrir svo 
yndislega fallegum krökkum sem eru 
að springa úr leikgleði í verki sem er 
svo yndislega absúrd og svolítið nastí á 
köflum að það er unun á að horfa. Þetta 
verður frumsýnt í Sláturhúsinu og fer 

svo á flakk. Persónulega finnst mér að 
allir sem vilja sá vel unna leiksýningu 
með ungu fólki með alvöru talenta þá 
geti þeir ekki látið þessa sýningu fram 
hjá sér fara hvar sem hún er og hvert 
sem hún fer.

   Sigurður Ingólfsson.



LÍFRÆN GÆÐA SÁPA FRÁ DR. BRONNER
EINA SÁPAN SEM ÞÚ ÞARFT FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA:

mammaveitbest.is

Í hárið
Í andlitið - fjarlægir farða
Á allan líkamann
Í baðið og fótabaðið
Til raksturs
Á gæludýrin
Í þvottavélinaÍ þvottavélina
Í uppþvottin
Á gólf, glugga, veggi, flísar og önnur yfirborð
Í eldhúsþrifin
Á baðherbergið

ALHLIÐA SÁPA UNNIN ÚR LÍFRÆNUM OLÍUM ÁN ALLRA KEMÍSRA EFNA.
HENTAR BÖRNUM, FÓLKI MEÐ VIÐKVÆMA HÚÐ OG ÖLLUM HINUM.

ÞAÐ ER MEIRA AÐ SEGJA HÆGT AÐ TANNBURSTA SIG MEÐ SÁPUNNI,
SVO HREIN ER HÚN!

BABY MILD EÐA LAVENDER ER BEST FYRIR BÖRN OG FÓLK MEÐ EXEM
EÐA MJÖG VIÐKVÆMA HÚÐ.



MONO white / FOCUS Natural Oak

INNRÉTTINGAR
Leikum samanLeikum saman

■ Eldhúsinnréttingar
■ Baðinnréttingar
■ Þvottahúsinnréttingar
■ Fataskápar

20% afsláttur af hágæða 
AEG eldhústækjum

með kaupum á 
HTH innréttingum.

Lágmúla 8 • Reykjavík •  2. hæð  
símar 530 2818 / 530 2819 / 530 2820 / 530 2821

Opið mánudaga - föstudaga kl. 10-18 
og á laugardögum kl. 11-15.

Alltaf opið á Ormsson.is

HTH er leiðandi framleiðandi eldhússinnréttinga. 
Samspil fágaðrar hönnunar og einstakra gæða 
einkenna HTH innréttingarnar enda er dönsk 

hönnun mikils metin og danskt handverk eftirsótt 
um heim allan. 

 
Hönnuðir okkar vinna með þínar hugmyndir 
og óskir, teikna tillögur að draumaeldhúsinu 

og gera þér frábært tilboð. 
Þannig leikum við saman.


