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Austfirðingar 
eru ljóðelskir

ÉG SÆKI 
Í ORÐIÐ

Bókaútgáfa á 
Austurlandi

Ævintýri sumarsins að ljúka?
Það haustar og húmi bregður nær 

hvern dag. Annir haustsins eru á 
næsta leyti, skólar að hefjast og hinn 

gamalkunni taktur daganna að bresta á. 
Sumarið hefur verið Austfirðingum gott að 
mestu leyti og þó að skyggi er óþarfi að láta 
hinn skapand kraft sem fylgir sumrinu fjara 

út, þó bæjarhátíðunum fækki. Við mætum 
mörkum sumars og hausts með opnum 
huga og leyfum draumum um mildan 
vetur dvelja í sinni okkar eins og vongl-
aðir unglingar í ástarhug. Forsíðuna prýðir 
svipmynd úr Ævintýri Magnúsar Pálssonar 
myndlistarmanns frá Eskifirði sem flutt var 

af Grími, nýútsprungnu leikfélagi á Héraði 
sem skipað er ungu fólki sem brennur fyrir 
listina. Verk Magnúsar leikur á mörkum 
leikbókmennta, tónlistar og myndrænnar 
framsetningar en alþýðulist og þjóðsögur 
hafa löngum verið kveikja að verkum þessa 
86 ára gamla jöfurs. 

Mynd: Nikolas Grabar/Gallerý Ryð
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• Íslensk framleiðsla, smíði og samsetning.
• Allar hurðir smíðaðar samkvæmt máli.
• Áratuga reynsla starfsmanna í hurðum.
• Hágæða hráefni.
• Þolir íslenskt veðurfar.
• Stuttur afgreiðslutími. 
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Árni Óla er nýr 
skólameistari 
Austfirðingum er nýr 

skólameistari ME af góðu 
kunnur og hefur hann 

starfað við skólann í aldarfjórðung. 
Með honum hefur verið ráðinn nýr 
áfangastjóri, þar sem Árni sinnti 
því starfi áður, og er það Arnar Sig-
björnsson sem einnig hefur starfað 
við Menntaskólann á Egilsstöðum 
um árabil. Árni segir að það verði 
eru alltaf einhverjar breytingar með 
nýju fólki en nemendafjöldinn sé 
svipaður og hefur verið síðustu ár, 
rúmlega 280 nemendur í dagskóla. 
„Við erum auðvitað að keyra á kerfi 
sem er í nokkuð föstum skorðum en 
erum að fara skoða í haust sóknar-
færi sem snúa að því að móta hér 
við skólann ferðaþjónustu- og 
veitingabraut. Árni segir skólann 
mega ágætlega við una, þar sem 
um helmingur þeirra nemenda sem 
koma inn í menntaskólaumhverfið 
af Austurlandi á hverju ári hefja nám 
við skólann en helstu keppinautarnir 
eru í Neskaupstað og á Akureyri. 
Náttúrufræði, félagsfræða, lista og 
málabraut eru reknar við skólann 
en í því samhengi er einnig hægt 
að velja línur innan þeirra brauta. 
Ein þeirra er íþróttalína en ME er 
þátttakandi í verkefninu Heilsuefl-
andi framhaldsskóli sem snýr að 
heildrænni stefnu í forvarnar – og 
heilsueflingarmálum. 

Frumkvæði nemenda  
mikilvægt
Árni telur þær brautir sem eru utan 
hins hefðbundna náms líða fyrir 
það að stytting framhaldsskóla sé 
komin í þrjú ár. Hann telur þó að 
skólinn hafi verið vel undirbúinn 
fyrir þær breytingar þar sem reynsla 
sé komin á það kerfi sem komið var 
á fyrir um átta árum síðan. Núna 
séu í farvegi breytingar sem snúa 
að leiðsagnar-námskerfi sem kalla á 
náin samskipti kennara og nemenda, 
þar sem hver og einn nemandi fær 
leiðsögn við sín verkefni eftir því 
sem hann þarf á að halda. „Það er 
góður skólabragur á hér og verður 
það áfram, með nokkuð góðri að-
sókn að heimavistinni og samfélagið 
hér er þétt og náið. Áherslur nem-

enda eru í fyrirúmi í þessari aðferð, 
en ábyrgð og frumkvæði er líka á 
þeirra hendi að sækjast eftir því 
sem kviknar hjá þeim. Þessi aðferð 
felur líka í sér meira símat og fækkar 
lokaprófum nemenda, sem mælist 
vel fyrir.“ 

Árni segir að í dag sé mesta sóknin 
í náttúrufræðibrautina, þannig sé 
tíðarandinn, en skólinn hafi einnig 
alltaf verið með sterka félagsgreina-
braut. Aðsóknin að málabraut og 
listgreinabraut sé því miður mjög 
lítil en áhugvert sé fyrir skólann að 
efla starfið þar, ef tíðarandinn kallar 
eftir því. „Það þarf að styrkja það 
sem vel er gert og laga það sem hægt 
er að laga. Það skiptir svo miklu máli 
hér að það sé góður andi í kennara- 
og nemendahópnum. Þetta er keðju-
verkun sem skilar sér í ánægjulegu 
umhverfi fyrir nemendur og það 
skilar sér í árangri þeirra. Við viljum 
hafa þetta fjölbreytt og ánægjulegt 
og ég vona mér takist að leiða starfið 
áfram á þeirri braut.“ 

Minnisvarði um 
Hans Jónatan 
afhjúpaður
Föstudaginn 19. ágúst kl 14:00 

verður athöfn í Hálskirkju-
garði í gamla Hálsþorpinu 

við Djúpavog, en þá verður afhjúp-
aður bautasteinn í minningu Hans 
Jónatans og eiginkonu hans Katrínar 
Antoníusdóttur, en bæði hvíla þau 
í Hálskirkjugarði. Veg og vanda að 
þessari athöfn hefur „Styrktarsjóður 
Hans Jónatan“ sem stofnaður er af af-
komendum Hans Jónatans. Samskipti 
öll við Djúpavogshrepp vegna þessa 
viðburðar hefur Sigurður Tómasson 
afkomandi hans leitt. Sveitarfélagið 
þakkar honum sérstaklega fyrir sam-
starfið auk þess ber að þakka öðrum 
þeim afkomendum sem stutt hafa 
verkefnið. 

Í framhaldi kl 16:00 lýkur svo 
formlegri dagskrá í Löngubúð með 
afhendingu á minnismerki um Hans 
Jónatan sem valinn verður viðeigandi 
staður þar til framtíðar. Þá mun Gísli 
Pálsson mannfræðingur og rithöf-
undur einnig mæla nokkur orð og 
mun hann efalaust eins og áður hafa 
áhugavert efni fram að færa. Saga Hans 
Jónatans er einstæð og skemmst er í 
þeim efnum að minnast útgáfu bókar 
Gísla Pálssonar um Hans Jónatan undir 
heitinu“Maðurinn sem stal sjálfum 
sér.“ sem einnig hefur verið gefin út í 
enskri þýðingu. 

Hinn þeldökki þræll og stríðshetja, 
Hans Jónatan frá Jómfrúareyjum, 
danskri nýlendu í Karíbahafi, settist 
að á Djúpavogi árið 1802 og starfaði 
sem verslunarstjóri á Djúpavogi um 
árabil. Gísli Pálsson er nú að leggja 
lokahönd á heimildarmynd um 
kappann og markar uppsetning sér-
staks minnisvarða í Hálskirkjugarði 
ákveðin endapunkt og tímamót sem 
munu halda minningu og sögu Hans 
Jónatan á lofti um alla framtíð fyrir 
komandi kynslóðir. Minnisvarðinn 
um Hans Jónatan mun því hafa mikið 
menningarsögulegt gildi fyrir Djúpa-
vog og verður sannarlega kærkomin 
viðbót við þá merku sögu sem svæðið 
hefur að geyma. 

Allir eru velkomnir til athafnarinnar 
og er bent á nánari upplýsingar á vef 
Djúpavogshrepps. 

Galdur og Galdra-
mál á Djúpavogi
14. ágúst opn-
aði sýning Sögu 
Unnsteinsdóttur 
á verkum úr 
gömlum bókum 
í eigu Djúpa-
vogshrepps í 
Tanknum við 
Bræðsluna í 
Gleðivík. Sýn-
ingin stendur 
yfir út mánuðinn og er opin daglega 
kl. 11:00-16:00. Aðgangur er ókeypis 
en Saga segist hafa áhuga á því hvernig 
hlutir geta veitt vísbendingar um for-
tíðina, borið vitni og sagt sögur. „Í 
mörgum fræðigreinum eru hlutir og 
þeirra ásigkomulag oft tekið frekar 
til greina en sögur mannlegra vitna: 
brotinn bolli, blettur á mottu, rispa 
í borði, peysu sem vantar - þessir 
hlutir með sínum merkjum gefa rann-
sóknarmönnum oftar en ekki skýrari 
mynd til að leysa ráðgátur og komast 
að sannleikanum.“ Í verkunum eru 
gamlir og endurnýttir hlutir, sem Saga 
reynir að fá til að segja sér sögu og tala 
við hvor annan til að búa til einhverja 
sögu. Síðan er áhorfendum boðið að 
rannsaka niðurstöðuna. 

Afmælishátíð 
á Eskifirði
Eskifjörður á 230 ára afmæli þann 
18. ágúst og haldið verður uppá þann 
merka áfanga með fjögurra daga bæj-
arhátíð sem stendur frá fimmtudegi 
til sunnudags. Áhersla verður lögð á 
að vera með gamlar og nýjar hljóm-
sveitir og tónlistamenn frá Eskifirði til 
að sjá um tónlistaratriði helgarinnar 
og verða tónleikar bæði á föstudags 
og laugardagskvöldi með fjölda atriða. 

Starfsleyfi gefið  
út á Eiðum til 
tveggja ára
Heilbrigðiseftirlit Austurlands hefur 
gefið út starfsleyfi fyrir gistirými 
á Eiðum fyrir allt að 40 manns til 
tveggja ára. Úrbóta er krafist á frá-
veitumálum á starfsleyfistímanum.

Því er ljóst að bæði verður boðið 
uppá gistimöguleika í barnaskól-
anum og gamla Alþýðuskólanum 
næsta sumar, en takmarkað skamm-
tímaleyfi var gefið út í byrjun sumars 
fyrir barnaskólann.

Skólastarf  
að fara í gang
Eftir helgina mun skólastarf fara í 
gang í öllum grunnskólum á Austur-
landi. Misjafnt er hvenær nemendur 
hefja formlega störf en í flestum skól-
anna fer skólasetning fram þann 23. 
ágúst. Kennsla hefst í framhaldinu 
dagana á eftir en sumir skólar bregða 
út af hefðbundinni kennslu fyrstu 
dagana. 

Hreindýraveiði  
fer rólega af stað
Tæplega 300 dýr af 1.300 dýra kvóta 
hafa verið felld, nú þegar rúmur 
mánuður er liðinn af veiðitím-
anum. Veiði á törfum hófst 15. júlí, 
en veiðar á hreinkúm eru leyfðar 1. 
september. Ljóst er að veður þurfa að 
batna ef takast á að veiða kvótann í 
ár. Heldur færri dýr hafa verið felld 
í ár en á sama tíma undanfarin ár. 
Gæsaveiðitímabilinu var frestað um 
tvær vikur á austursvæði Vatnajökul-
þjóðgarðs vegna ótíðar í vor og hefst 
þar 2. september.

SMÁFRÉTTIR

Kveðja frá 
gömlum ritstjóra
Það er gaman að það sé verið 

að sinna menningunni í 
Austurlandi. Takk fyrir það. 

Nú hef ég verið viðloðandi fjölmið-
lun frá því ég var um það bil sextán 
eða sautján ára og skrifaði popp-
fréttir fyrir Dag á Akureyri. Sumt 
var ekkert sérstaklega merkilegt, en 
samt svolítið gaman, af því ég lagði 
vissan metnað í að skrifa um Ak-
ureyrarböndin og þessi norðlensku 
bönd. Svo tók ég nokkrar syrpur 
og nöldraði yfir einhverju sem fór í 
taugarnar á mér. Aðallega textagerð. 
Þá var ég ungur og með afgerandi 
skoðanir og undantekningarlaust 
með rétt fyrir mér. Það eltist af mér. 
Sem virðist ekki hafa gerst varð-
andi ýmist fjölmiðlafólk sem hefur 
krónískt rétt fyrir sér. Og jafnvel 
rétt fyrir sér varðandi það hvað er 
réttmætt og nauðsynlegt að greina 
frá. Slys og hörmungar eru til dæmis 
dúndrandi fín söluvara. Það sem ég 
gerði í denn, var að reyna að koma 
að því sem mér finnst manneskju-

legt, skemmtilegt, fólki og dýrum 
(sem er reyndar stundum flókið). 
Ég verð stundum mjög nett pirraður 
á fréttatímum sjónvarpsstöðvanna, 
sem eru uppbyggðir af hasar og 
sorgum, fyrripartinn og svo einnar 
mínútu frétt af fugli eða einhverju 
sætu, huggulegum bónda eða ein-
hverju sem er ekki jakkafataklætt 
peningalið í Reykjavík eða stríð og 
fjöldamorð. Jú og svo hálftími af 
íþróttum. Menningin fær kannski 
klukkutíma á viku. Það fréttafólk 
sem hefur gert snilldar hluti, því 
fer fækkandi, að mínu viti, sem er 
takmarkað. Vel máli farið og grúsk-
andi og íhugult fólk. En auðvitað 
er þetta á vissan hátt væl í mér yfir 
nútímanum. Sem er auðvitað ekkert 
jafn merkilegur og nútíminn minn. 
Sumsé væl. Það sem er samt það sem 
skiptir mig máli, er að sjá einmitt 
ungt fólk standa sig vel og gera góða 
hluti. Það fær mann aðeins til að 
kumra. Takk!

Sigurður Ingólfsson

ÆSKA rokkar 
á Eskifirði
Undanfarin tvö ár hefur ÆSKA, 

Æskulýðssamband Kirkj-
unnar á Austurlandi, tekið 

þátt í ungmennaskiptum undir yfir-
skriftinni People4People í samstarfi 
við lúterskar kirkjur í Suður-Þýska-
landi og Póllandi. Dagskráin er styrkt af 
Erasmus+ áætlun Evrópusambandsins. 
Árið 2014 fóru tíu austfirsk ungmenni 
til Þýskalands þar sem ferðast var um 
suðurhluta landsins ásamt tíu þýskum 
og tíu pólskum þátttakendum. Í fyrra 
lá leiðin síðan til Poznan í Póllandi 
þar sem fræðst var um mannréttindi 
og mannréttindabaráttu. Í sumar var 
röðin komin að Íslendingum að vera 

í aðalhlutverki og bjóða heim. Yfir-
skriftin starfsins er „Stand Up For 
Your Right“ og er tónlistin í önd-
vegi. Hópurinn hefur verið við störf í 
Kirkjumiðstöð Austurlands á Eiðum. 
Þar fræðist hann um tónlist sem notuð 
hefur verið sem verkfæri í hvers kyns 
réttindabaráttu og æfir nokkur lög til 
flutnings. Ungmennaskiptin 2016 eru 
því hugsuð sem tækifæri fyrir ungt fólk 
með áhuga á tónlist að blómstra og 
láta hæfileika sína njóta sín. Afrakstur 
starfsins verður kynntur á tónleikum 
á Eskifirði fimmtudaginn 18. ágúst á 
bæjarhátíð þar sem 230 ára kaupstaðar-
afmæli Eskifjarðar verður fagnað. 

Auglýsingasíminn er 578 1190

Hans Jónatan ásamt fjölskyldu sinni.



Framtak-Blossi 
umboðsaðili fyrir 
Volvo Penta bátavélar
og rafstöðvar

Dvergshöfða 27 - 110 Reykjavík - www.blossi.is - blossi@blossi.is

Sala á Volvo Penta 
vélum og varahlutum

Hafið samband við Hafþór síma 895-3144 
eða hafthor@blossi.is



4   18. ágúst 2016

12. TBL. 5. ÁRGANGUR 2016
Útgefandi: Pressan ehf. Kringlunni 4-6, 103 Reykjavík. Ábyrgðarmaður: Björn Ingi Hrafnsson,  

netfang: bjorningi@pressan.is. Auglýsingastjóri: Ámundi Ámundason, sími: 824-2466, netfang, 

amundi@fotspor.is. Auglýsingar: Sími: 578-1190 & netfang: auglysingar@fotspor.is.  
Ritstjóri: Arnaldur Máni, sími: 822 8318 & netfang: arnaldur@pressan.is. Umbrot: Prentsnið. 

Hönnun: Davíð Þór Guðlaugsson. Prentun: Landsprent. Dreifing: Íslandspóstur.

FRÍBLAÐINU ER DREIFT Í 5.300 EINTÖKUM Á  
ÖLL HEIMILI OG FYRIRTÆKI Á AUSTURLANDI. 
BLAÐIÐ ER AÐGENGILEGT Á PDF SNIÐI Á  
VEFNUM WWW.FOTSPOR.IS

Strípaður raunveruleiki
Hjónin Pétur Ármannsson og Brogan Davison  
mynda sviðslistahópinn Dance for Me. 

Hópurinn hefur frá stofnun 
sýnt verk sín víðsvegar um 
Ísland, þar á meðal Aust-

urlandi. Einnig hafa þau ferðast með 
verk sín út fyrir landssteinana og sýnt 
á alþjóðlegum listahátíðum víðsvegar 
í Evrópu og í Kanada. 

Þau hafa hafa vakið verðskuldaða 
athygli með sýningum eins og Dance 
for me og Petra. Í næstu viku frum-
sýna þau verkið STRIPP á Everybody´s 
Spectacular, alþjóðlegri sviðslistahátíð 
í Reykjavík. Verkið er unnið með vin-
konu Péturs úr Listaháskóla Íslands, 
Olgu Sonju Thorarensen. Þau Olga, 
Brogan og Pétur hafa síðastliðinn 
mánuð verið við æfingar í Tjarnar-
bíói en vinnan við STRIPP hófst fyrir 
rúmum tveimur árum. Þau hafa unnið 
að verkinu í listamannadvöl bæði á 
Ítalíu og í Berlín. Austurland leit við 
á æfingu í Tjarnarbíó, þar sem loka-
æfingar verksins fóru fram í vikunni, 
en vonir standa til að sýna verkið fyrir 
austan á næsta ári. 

Sviðsverk sem fást  
við upplifanir og þrár
Ákveðin þemu hafa einkennt sviðs-
verk þeirra Péturs og Brogan. Þau hafa 
áhuga á að sviðsetja raunverulegar 
sögur fólks, upplifanir og þrár með 
húmorískum og einlægum hætti. „Við 
viljum skapa rými fyrir fáhorfendur til 
að meðtaka og mynda sér sýnar eigin 
skoðanir, án þess að hefja aðalpersónur 
sýningarinnar upp á stall né gera lítið 
úr þeim. ” segir Pétur. 

Hópurinn dregur nafn sitt af Dance 
for Me, verki sem fjallaði um tónlist-
armanninn Ármann Einarsson, föður 
Péturs og draum hans um að verða 
dansari. 

„Þannig var upplifun sumra af verk-
inu sú að það fjallaði um að láta sína 
æskudrauma rætast á meðan aðrir 
álitu að verkið væri hugrökk tilraun 
alvöru manneskju til að komast yfir 
sinn helsta ótta” bætir Pétur við. 

Fyrr í sumar og sýndu þau verk sitt 
um Steina-Petru víða um Austurland 
við góðar viðtökur, enda þekkja margir 
til Petru. Sú sýning var byggð upp á 
blöndu af ljósmyndum, myndefni og 
hljóðupptökum af Petru og steinasafn-
inu. Ásamt því að segja sögu Petru 
fjallaði verkið um það verkefni Péturs 
að setja upp sýningu um ömmu sína, 
og þá erfiðleika sem fylgdu því. 

Í STRIPP er róið á allt önnur mið. 
Verkið fjallar um reynslu Olgu Sonju 
Thorarensen af því að starfa sem 
strippari í Berlín. 

Efniviðurinn í STRIPP
Olga Sonja Thorarensen er íslensk 
leikkona og listamaður sem er búsett 
í Berlín ásamt kærasta sínum og dóttur. 
Hún útskrifaðist af leikarabraut Lista-
háskóla Íslands árið 2012. Strax eftir 
útskrift hóf hún starfsnám í Berlín 
hjá frægum sviðslistahóp, SIGNA, 
og setti ásamt fimmtíu manna leik-
hóp upp verk þar sem hún fór með 
hlutverk strippara. Þar sem hún var í 
starfnámi fékk hún ekki laun á meðan 
verkefninu stóð og varð því að taka 
bankalán. Þegar verkefnið kláraðist var 
hún komin í skuld og hóf að leita sér 
að vinnu. Eitt leiddi af öðru, vinnurnar 
sem hún fékk voru illa launaðar og 
á endanum ákvað hún að sækja um 
vinnu á strippstað í Berlín og sjá hvort 
þetta jafnvel launað og hún hafði heyrt. 
Stuttu eftir að Olga hóf störf á stripp-
staðnum byrjaði hún að halda dagbók. 
Hún starfaði þar í alls þrjá mánuði, 
en þá var hún búin að borga niður 
skuldina. 

„Ég skrifaði niður hugsanir mínar 
og það sem ég upplifði í vinnunni. Þó 
það hafi ekki verið áætlunin upphaf-

lega að búa til sviðsverk úr reynslunni 
þá kom dagbókin að góðum notum. 
Verkið er þannig byggt á minni sögu 
en við erum líka að leika okkur að 
mörkum veruleika og skáldskapar og 
leyfum okkur að nálgast efnið á ein-
lægan og fyndinn hátt,“ segir Olga. 
Pétur og Brogan taka undir það. 

Spennandi samstarf
Sú hugmynd kviknaði hjá Olgu að 
búa til sviðsverk upp úr reynslu sinni 
sem strippari. Þar sem hún og Pétur 
voru bekkjarsystkini í Listaháskóla Ís-
lands þekkti hún vel til hans og þeirra 
verka sem Dance for me höfðu verið 
að setja upp. Henni fannst áhugavert 
hvernig þau höfðu verið að sviðsetja 
raunveruleikann og fannst spennandi 
að fara í samstarf með þeim. „Þó þetta 
sé persónuleg saga þá er þetta flókið 
efni í mun víðara samhengi og ekki 
hægt að setja hana fram eins og leik-
ari sem leikur hlutverk í skáldverki. 
” segir Olga Sonja. „Við vorum strax 
hugfangin af þessari sögu Olgu og 
fyrir okkur hefur þetta samstarf verði 
ótrúlega spennandi og áhugavert” segir 
Brogan. 

Sammannlegar tengingar / 
Flókið viðfangsefni
Markmiðið með STRIPP er að svið-

setja raunverulega sögu á fyndinn og 
einlægan hátt, eins og Dance for me 
hefur gert í verkum sínum hingað til. 
Þó verkið hafi vissulega pólitískan 
undirtón og sé gagnrýnið á samfé-
lagið þá er ekki markmiðið að predika 
ákveðinn boðskap. Verkið veltir m.a. 
fram ýmsum flóknum spurningum 
um efnahagsástandið, skuldir og stöðu 
ungra kvenna í nútímasamfélagi. 

„Að okkar mati er ákveðin ofurein-
földun að ætla að setja fram ákveðnar 
skoðanir eða sannleika í þessari sýn-
ingu. Þetta eru flókin viðfangsefni 
og okkar markmið er að varpa fram 
spurningum frekar en að svara þeim. 
Markmiðið er þó fyrst og fremst að 
fólk tengi við persónurnar sem eru 
á sviðinu, þá þætti í fari hennar sem 
eru sammannlegir. Við tengjum ekki 
bara við það fallega eða fágaða í hvort 
öðru, heldur líka brestina. Það geta 
því skapast nýjar tengingar og maður 
finnur fyrir hliðum á sjálfum sér sem 
maður hefur ekki þorað að horfast í 
augu við” segir Pétur að lokum. 

STRIPP verður frumsýnt þann 24. 
september. Alls eru sex sýningar fyrir-
hugaðar í Tjarnarbíó, en í framhaldinu 
mun verkið halda á sviðslistahátíðið 
erlendis. 

Miða má nálgast á Tjarnarbio.is og 
midi.is. 

Framkvæmd: Brogan Davison, Olga Sonja Thorarensen, Pétur Ármannsson
Dramatúrg: Emelía Antonsdóttir Crivello
Leikmynd: Lena Mody
Búningar: Larissa Bechtold
Tónlist: Gunnar Karel Másson
Listrænn aðstoðarmaður: Björn Leó Brynjarsson
Ljósahönnun: Jóhann Friðrik Ágústsson
Framkvæmdastjóri: Ragnheiður Skúladóttir

„Í gær fór ég í einkaherbergið. Hans borgaði mér 1000 evrur og ég gerði eiginlega ekki 
neitt. Við settumst í nuddpottinn og töluðum um kapítalisma, sem hann elskar. Ég 
sagði honum að ég hefði ekki kynmök við viðskiptavinina og hann sagði að það væri 
allt í lagi. Hann langaði bara að „fühle mich". " - Dagbók Olgu Sonju, 5. september 2013.

Eftir hverju ertu að bíða?, sagði konan mín við mig um daginn. Ég 
man ekki hvað það var sem ég hafði dregið á langinn, en eitthvað 
höfðu aðstæður ekki boðið uppá að láta verða af því sem stóð fyrir 

dyrum. Líklega var það einmitt þess sem ég beið, 
að einhver bæði mig um að láta verða af því. Það er 
nefnilega þannig að oft verður af ætlunarverkum 
um leið og fleiri vilja það líka. Þá lætur maður verða 
af því. Framkvæmir, skapar tækifæri.

Nú stendur fyrir dyrum að hanna ímynd Austur-
lands sem áfangastaðar. Í forgrunni í þeirri vinnu 
eru ýmsar perlur sem við þekkjum úr austfirskri 
menningu, Austurland er áhugaverður staður fyrir 
margra hluta sakir. Sumir aðilar hljóta athygli á 
landsvísu—aðrir ekki. Bræðslan á Borgarfirði, Eistnaflug í Neskaupstað, 
LungA á Seyðisfirði hafa skapað sér sess, hver á sínu sviði en það breytir 
engu um að þessir viðburðir skapa ekki atvinnu á ársgrundvelli. Þeir eru, 
þegar öllu er á botninn hvolft, bara rósir í hnappagötin. Aftur á móti eru 
reknar þrjár listamiðstöðvar á Austurlandi sem færri leggja eyru og augu 
við að fylgjast með, aðsókn á listviðburði er almennt dræm þó vissulega 
megi treysta á ákveðinn hóp sem sækir ákveðna tegund tónleika og 
hagyrðingamótin eru líka alltaf vinsæl. Það að litið er á listirnar sem 
áhugamál gerir listafólki erfitt fyrir að þroska sig og láta á það reyna að 
lifa af listinni. Aðsókn á listabraut Menntaskólans á Egilsstöðum er til 
marks um það. Tíðarandinn leiðir þá líka af sér að þeir sem vilja leggja 
listirnar fyrir sig flytja búferlum en koma aftur heim stöku sinnum, til 
að mynda á leikferðalag eins og Dance for Me-hópurinn gerði í sumar 
með sýningu sína um Steina-Petru.

Frjór jarðvegur en lítið traust
Jarðvegurinn á Austurlandi fyrir ferðaþjónustu er frjór og margir vinna 
gott verk í þeim efnum. En það þarf meira til en að ímynd landshlutans 
sé skapandi samfélag í nánum tengslum við náttúruna, ef samfélagið 
treystir sér ekki til að hlúa að listum og menningu sem skyldi. Rökin fyrir 
eflingu menningarinnar eru oft þau að þau þurfi að hafa hagræn áhrif, 
en það hefur sýnt sig að víða á svæðinu hafa stór kvikmyndaverkefni 
skilað umtalsveðum áhrifum á bæjarbrag og mannlíf, þó þau verkefni séu 
tímabundin. Nú er þess stutt að bíða að mynd sem var tekin upp alfarið 
á Borgarfirði beri hróður staðarins um allan heim. Reyðfirðingar hafa 
eflt sjálfsmynd sína sem kvikmyndabær í kjölfar endurtekinna verkefna í 
tengslum við Fortitude-seríuna sem enn lítur út fyrir að verði áframhald 
á. Seyðisfjörður var áberandi í einni vinsælustu sjónvarpsþáttaseríu sem 
gerð hefur verið á Íslandi, Ófærð. Aftur á móti berjast leikfélög á svæðinu 
í bökkum við að halda út starfsemi sinni og verkefni menningarmiðstöðv-
anna sem tengjast myndlist og leiklist eiga takmarkaðan hljómgrunn í 
þeim samfélögum þar sem þau standa til boða. Það er eins og við höfum 
ekki trú á listunum, en samt teljum við að menningin sem þeim fylgir 
séu það aðdráttarafl sem ferðaþjónustan eigi að þrífast á. Einhvernveginn 
verður að segjast að það sé úr vöndu að ráða. Frumkvæði einstaklinga 
til að byggja upp ferðaþjónustu má ekki hafa það eitt að markmiði að 
ferðafólk kaupi þjónustu í formi gistingar og leiðsagnar ef það hefur 
engin áhrif á það hvernig mannlíf þrífst hér á milli vertíða í þeim bransa. 

Í blaðinu sem lítur nú dagsins ljós er rætt við einn mikilsvirtasta 
myndlistarmann landsins, Magnús Pálsson sem er af austfirskum ættum. 
Tvö verk eftir hann voru flutt í sumar, í tengslum við sýningar sem hafa 
borið hróður Austurlands sem myndlistarsvæðis um allt land í sumar. 
Einnig er rætt við ungt leiklistafólk sem á rætur á Austurlandi en starfar 
að list sinni í Reykjavík. Að auki er áhuga Austfirðinga á ljóðagerð gert 
hátt undir höfði, fjallað um Félag ljóðunnenda og Litlu ljóðahátíðina í 
bland við Vísnaþátt og umfjöllun hagyrðingamót, efni þar sem alþýðleg 
ljóðagerð er í brennidepli. Öllu þessu verðum við nefnilega að halda á 
lofti til þess að minna okkur á að það er „normal” að sinna þeirri hlið í 
sálarlífi sínu sem fóstrar skapandi hugsun og þránna eftir því að næra 
listamanninn í sér. Því jú það býr einhverskonar listamaður í okkur öllum. 

Arnaldur Máni Finnsson

Skapandi ímynd, 
samfélag í biðstöðu

LEIÐARI

Auglýsingar: 
578 1190

auglysingar@fotspor.is

Olga ásamt Brogan og Pétri.
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Ég leita frekar í Orðið
Listamaðurinn Magnús Pálsson hefur sýnt tvo gjörninga á Austurlandi í 
sumar og er það vel því hann gæti með góðu kallast Austfirðingur í húð og 
hár. Hann er í aðra ættina ættaður úr Vallanesi, sonur Páls lögfræðings 
Magnússonar Blöndal og Sigríðar Pétursdóttur, prests Þorsteinssonar úr 
Heydölum í Breiðdal. Að nokkru telur hann það hafa verið áhugavert 
og innspírerandi að eiga afa sem voru prestar í báðar ættir; þaðan komi 
kannski áhuginn á leikhúsinu, á hljómfalli orðanna og því að grúska með 
tákn og helga dóma. Á stórri yfirlitssýningu um verk hans fyrir þremur 
árum síðan var gengið með kertaljós frá kirkju til Listasafns Reykjavíkur, í 
gjörningnum Kross, sem var síðasti frumflutti gjörningur Magnúsar. Tveir 
gjörningar eftir Magnús hafa verið fluttir á Austurlandi í sumar, annars 
vegar við opnun Rúllandi snjóbolta á Djúpavogi í byrjun júlí og hinsvegar í 
tengslum við sumarsýningu Skaftfells í lok júlí. Þeir sem fluttir voru eystra 
í sumar voru endurteknir, annars vegar ritvélasinfónía sem tileinkuð er 
sonum Njáls úr Íslendingasögunni, hins vegar Ævintýr, tilbrigði við gamla 
ítalska þjóðsögu. 

Mestu áhrifin á  
kennsluaðferðir í listum
Magnús Pálsson er 86 ára gamall og 
einn mikilsvirtasti myndlistarmaður 
Íslendinga. Hann fæddist á Eskifirði 
árið 1929 þar sem faðir hans var odd-
viti en foreldrar hans fluttu til Reykja-
víkur árið 1933. Verk Magnúsar hafa 
verið sýnd víða um heim og var hann 
meðal annars fulltrúi Íslendinga á 
Feneyjartvíæringnum árið 1980. Áhrif 
hans á íslenska myndlist verða seint 

metin til fulls þar sem það eru ekki síst 
hugmyndir hans um listkennslu sem 
höfðu áhrif á sínum tíma þar sem hann 
var frumkvöðull í nýjum kennslu-
háttum við Myndlista- og handíða-
skólann á sínum tíma. Magnús starfaði 
lengi sem leikmyndahönnuður en átti 
stóran þátt í stofnun Nýlistasafnsins 
og stofnun Nýlistadeildar við MHÍ. 
Hann var náinn vinur Dieters Roth og 
deildi lengi með honum vinnustofu í 
Reykjavík. 

Fluxus list á Íslandi
Magnús Pálsson er einn af þeim lista-
mönnum sem tóku þátt í því að innleiða 
nýja hugsun og aðferðir í myndlist á 
Íslandi í kjölfar alþjóðlegrar hreyfingar 
sem kennd var við flæði og kallaðist 
Fluxus. Íslenska hugtakið nýlist varð 
fólki tamt, en hugmyndalist er e.t.v. 
meira réttnefni. Aðferðin gekk út á það 
að gera listhlutinn sjálfan að aukaatriði 
en hugmyndina að baki hans að aðalat-
riði. Kastað var fyrir róða hinum hefð-
bundna efnivið sem áður þótti gjald-
gegur í listsköpun og ný og óvenjuleg 
efni hlutu viðurkenningu. Einnig var 
lögð áhersla á að má út skilin á milli 
listar og lífs annars vegar og hálistar 
og láglistar hins vegar, með það fyrir 
augum að allir væru listamenn í eðli 
sínu; að lífið sjálft væri list. Einn fyrir-

ferðarmesti talsmaður þessarar stefnu 
var þýski listamaðurinn Joseph Beuys 
en stefnan hélt innreið sína á Íslandi 
í gegnum Dieter Roth og unga menn 
sem voru farnir að stunda myndlist og 
læra erlendis á sjötta áratugnum. Um-
fram allt var tilgangurinn með listinni 
fjölþættari en áður, til dæmis sá að hafa 
gaman af því að skapa. 

Listamaður á mærum
Fræðimenn eru sammála um að 
Magnús sé listamaður mæranna. Hann 
hafi alla tíð unnið á mörkum þess sem 
kallað er myndlist almennt, en þó verða 
gjörningar hans seint flokkaðir sem 
eiginlegt leikhús. Hann fer sjaldnast 
troðnar slóðir, hvort sem það er í hug-
myndalegu tilliti eða efnislegu. Afstaða 
hans til listarinnar og listhugtaksins 
hefur einkennst af landamæraleysi 
þar sem eldri viðmið og hefðir víkja 
fyrir anda Fluxussins og tilraunanna. 
En áhrifin eru eins og áður sagði mest 
á kennsluna og útþenslu listhugtaks-
ins innan liststofnunarinnar. Magnús 
hefur haldið því fram að á samstarfs- og 
vináttunótum komist listamaðurinn 
fram úr sjálfum sér, það sé ávinningur 
bæði fyrir hann og aðra. Þessi skoðun 
Magnúsar fékk notið sín þegar hann 
kenndi við Myndlista- og handíðaskóla 
Íslands um miðjan áttunda áratug síð-
ustu aldar. Þar mótaði hann listkennslu 
á óvenjulegan og persónulegan máta, 
auk þess sem hann taldi að listkennsla 
væri list. Áður en Magnús hóf listferil-
inn, hafði hann unnið við sviðsmynda-
hönnum hjá Þjóðleikhúsinu og Leikfé-
lagi Reykjavíkur, auk þess sem hann tók 
þátt í því að stofna leikhópinn Grímuna 
sem hafði það að markmiði að setja upp 
metnaðarfullar sýningar eftir íslensk 
sem erlend nútímaleikskáld. Það fór 
því vel á að leikfélagið Grímur flytti 
verk hans Ævintýr á Seyðisfirði í sumar. 

Gjörningaverk í flutningi 
ungra Austfirðinga
Í seinni tíð hefur myndlist Magnúsar 
verið í gjörningaformi án þess þó að 
hann spili endilega stóra rullu í verk-
unum sjálfum. Gjörningarnir tveir sem 
fluttir voru á Djúpavogi og Seyðisfirði 
voru hljóðskúlptúrar fluttir af hópum 
fólks og léku á mörkum leikhúss og 
myndlistar. Leikfélagið Grímur á Eg-
ilsstöðum flutti Ævintýr Magnúsar en 
það verk byggir á ítalskri þjóðsögu og 
var fyrst flutt í Bologna á Ítalíu árið 
1997 en verk hans standa oft í nánum 
tengslum við bókmenntir. 

Íslensk gjörningalist  
tengd skáldskapnum
„Íslendingasögur hafa alltaf staðið mér 

svo nærri,“ segir Magnús en vill varast 
það að skilgreina sjálfan sig og verk sín 
um of. „Ég hef áhuga á tungumálinu 
og virkni þess og vinn með það, hef 
áhuga á því í samhengi ljóðs og hljóðs. 
Það getur verið að íslenskir myndlist-
armenn og gjörningamenn séu bók-
staflega uppaldir í þessum tengslum 
við skáldskap og tungumálið,“ segir 
Magnús. „Tengslin við náttúruna eru 
persónulegri og þeirra gætir ekki 
eins í verkum manns. Innblásturinn 
er kannski frekar þaðan, úr tungu-
málinu og sögnunum. Ég hef verið 
heillaður af þjóðsögum alla tíð en um 
leið þá veit ég ekki hvort það er mitt að 
skilgreina hvernig það birtist í verkum 
mínum. Maður getur aldrei skilgreint 
sjálfan sig. Maður horfir kannski til 
baka og hugsar með sér „hvað var ég 
eiginlega að gera þarna? “ en stendur 
í þessum tengslum við verkin meira út 
frá tilfinningunni fyrir virkni þeirra.“

Magnús segir sinn fókus hafa dottið 
á þessi verk til flutnings fyrir austan 
í ár en á bakvið liggi engin sérstök 
hugsun um erindi þeirra við Aust-
firðinga í dag. 

Kross síðasta stóra verkið
Síðasta stóra verkið sem frumflutt var 
eftir hann í gjörningaformi var verkið 
Kross sem sýnt var í tengslum við stóra 
sýningu á verkum hans í tengslum við 
Listahátíð í Reykjavík árið 2013. Þá 
gekk stór hópur fólks frá Fríkirkjunni 
í Reykjavík til Listasafns Reykjavíkur 
með kertaljós og myndaði gangan 
stóran kross. Þegar hann er inntur eftir 
því hver ástæðan sé fyrir hinum mikla 
fjölda trúarlegra vísana í verkum hans 
segist hann raunar ekki geta fullyrt 
um það. Hans listræna uppeldi sé afar 
tengt leikhúsinu en kirkjan og trúar-
brögðin séu kannski frummynd þess, 
fyrir utan það að vera gjörningabók-
menntir. Trúin og trúaratferli séu efni-
viður og hafi ákveðna virkni hljóðrænt 
séð, séu innblástur og hafi áhrif frekar 
en til að mynda náttúran. „Ég leita 
frekar í Orðið. Ég hef mestan áhuga á 
tungumáli, variasjónum á tungumáli 
og hljóðum heldur en að athyglin sé 
á atburðunum,“ segir Magnús en seg-
ist ekki geta greint það hvers vegna 
trúartáknmálið sé honum og hafi verið 
honum hugleikið hin síðustu ár. „Það 
er kannski ekki örgrannt um það að ég 
leiti á þessi mið, helgisögur eru góður 
efniviður. En fyrir mér rennur þetta 
allt út í eitt, ljóð, frásögn, tónlist. Það 
er ljóðið og tónlistin, hljómfall. Tón-
listin í tungumálinu sem ég er að fást 
við. Það er þetta sem ég er að reyna 
gera. En svo náttúrulega tekst þetta 
aldrei, en maður getur reynt.“ 

Faðir minn er af Héraði og móðir mín frá Breiðdalsvík og skópu tengslin við Austurland. Þessi tengsl eru mikil og höfðu áhrif á mig 
í æsku og alla tíð.

Svipmyndir úr Ævintýri Magnúsar Pálssonar í flutningi Gríms. 
Myndir Nikolas Grabar/Gallerý Ryð

Verkmenntaskóli Austurlands býður upp á fjölbreytt bók- og iðnnám. 
Getum bætt við okkur nemendum á allflestar brautir skólans.

Vekjum sérstaka athygli á:
• Grunnbraut hársnyrtiiðnaðar – ný þriggja anna námsbraut • Kvöldnám í rafvirkjun, 5. önn.

Áfangaframboð er að finna á heimasíðu skólans – www. va.is.

Nánari upplýsingar gefur áfangastjóri skólans – Þorbjörg Ólöf Jónsdóttir – bobba@va.is – sími 4771620 www.va.is

Í Verkmenntaskóla
Austurlands er hlýleg
og notaleg heimavist.

Ódýr búsetukostur
sem auðveldar aðgengi

að námi.

Almar Blær lék sögumann Ævintýrs.
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Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 8
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

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

NÝTTU ÞÉR GLÆSILEG FRUMSÝNINGARTILBOÐ PEUGEOT
Brimborg frumsýnir glæsilega bílalínu Peugeot í nýjum sýningarsal að Bíldshöfða 8 í Reykjavík 
og hjá Brimborg Akureyri, Tryggvabraut 5. Öll bílalína Peugeot er í boði hjá Brimborg með 
meiri búnaði en áður og á einstaklega hagstæðu verði.
> Nýttu þér glæsileg frumsýningartilboð. Komdu á laugardag milli kl. 12 og 16. 

Lægra varahlutaverð og öflug verkstæðisþjónusta. Brimborg hefur þegar hafið innflutning á 
varahlutum í Peugeot bíla og hefur náð að lækka varahlutaverð með hagstæðum innkaupum 
beint frá framleiðanda. Verkstæðisþjónusta og ábyrgðarviðgerðir fyrir alla Peugeot bíla, 
hvort sem þeir eru fluttir inn af Brimborg eða öðrum, er einnig í boði hjá Brimborg.

peugeotisland.is

PEUGEOT  
FRUMSÝNING

KOMDU Á FRUMSÝNINGU PEUGEOT  
HJÁ BRIMBORG Á LAUGARDAG MILLI KL. 12 OG 16

Brimborg og Peugeot áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

Peugeot_Frumsyning_laugard_5x38_20160815_END.indd   1 17.8.2016   09:34:28
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Heilir og sælir lesendur góðir.
Það munu vera um það bil 20 ár 
síðan ég setti saman síðasta vísna-
þátt minn fyrir vikublaðið Austra. Nú 
þegar ég er sest niður við sömu iðju 
fer ekki hjá því að ég velti fyrir mér 
stöðu ferskeytlunnar og  hefðbundins 
skáldskapar. Í bókahillunum mínum 
er að finna þó nokkrar ljóðabækur 
eftir ungskáld en næstum öll yrkja 
óhlutbundið. Á fjörur mínar hefur þó 
rekið vísukorn sem kennt er ungum 
menntskælingi en ekki er mér nafn 
hans kunnugt.

Saman kætumst kvöldum á
„cool“og sæt að vanda,
Drykknum mæta dreypum á
-Diet sprite og landa
 

Það hafa orðið miklar  breytingar  hjá 
íslenskri þjóð síðan að Andrés Björns-
son sendi frá sér vísuna góðu:

Ferskeytlan er frónbúans
fyrsta barna glingur,
en verður seinna í höndum hans
hvöss sem byssustingur.
 

Það er þó staðreynd að enn eru menn 
og konur að yrkja, þrátt fyrir að yfir 
þjóðina hafi gengið hver afþreyingar 
byltingin af annarri. Það upplifði ég 
á dögunum þegar ég brá mér á Borg-
arfjörð á svokallað Hagyrðingakvöld.  
Þar sat upp á sviði, við andans iðju, 
einmuna lið kvenna og manna og orti 
hver sem betur gat. Eitthvað fannst 
mér þó hafa verið slakað á kröfum  
um formið, enda takmarkið að 
skemmta fólki. Átti  stundum betur 
við um skáldskapinn útúrsnúningur 
Stefáns Jónssonar frétta-og alþingis-
manns á vísu Andrésar:

Ferskeytlan er frónbúans
fyrsta barnadundur,
en verður seinna í höndum hans
hræringur og glundur.
 

Ekki vantaði góðar undirtektir hjá 
áheyrendum sem fylltu hús, og kunnu 
greinilega vel að meta hina fornu 
þjóðaríþrótt.

Mörg dæmi eru um að börn hafi 
byrjað ung að gera vísur og vonandi 
er svo enn Sagan segir frá Steinunni,  
ungri dóttur Hallgríms Péturssonar, 
sem rétti fót að föður sínum og sagði:

Á mér skór, á mér skór
ekki tollað getur.
 
Og Hallgrímur svaraði að bragði:
Illa fór, illa fór
ég skal binda hann betur.
  

Um það bil 150 árum síðar yrkir Jónas 
Hallgrímsson þá barn að aldri:

Buxur, vesti, brók og skó
bætta sokka nýta,
húfutetur, hálsklút þó
háleistana hvíta.
 

Það er einkenni góðrar ferskeytlu, 
að falið er í fjórum línum efni sem 
rúmast getur í löngum ljóðabálki. Það 
getur verið æviferilsskýrsla, mannlýs-
ing, náttúruupplifun, ástarjátning, þ.e. 
fjallað er í vísunum um flest það sem 
lítur að mannlegri tilveru. Næstu tvær 
stökur eru  ljóðakveri Húnvetningsins 
Gísla Ólafssonar frá Eiríksstöðum.  

 
Ástin

Ástin vinnur andans tafl
allan leysir vanda.
Flýgur hennar hulið afl
Hnatta milli og landa.
 

Örlög ráða
Margir lenda í stríðum straum.
Stundarkenndir vaka.
Fyrr en endar, oft í taum
æðri hendur taka
 

Mikið af kveðskap hefur orðið til 
undir áhrifum frá Bakkusi konungi en 
undir hann hafa margir snjallir hag-

yrðingar verið hallir. Haraldur Hjálm-
arsson frá Kambi kvað:

Vín mun aldrei Halla há
hann er enginn glanni.
Lengi verður leitun á
liprari drykkjumanni.
 

Annar vísnasmiður Hjörleifur Jóns-
son á Gilsbakka kveður:

Bakkus kann að kveikja fjör
þó kominn sé að falli.
Það er eins og afturför
enginn sé á „kalli“.
 

Mörgum hefur reynst erfitt  að segja 
skilið  „karlinn“ ef marka má næstu 
vísu. Höfundur er ókunnur.

Nú er þrotinn máttur minn.
Mér að setur ekka.
Ekki á morgun heldur hinn
Hætti ég að drekka.
 

Þegar ég var á Reykholtsskóla í 
kringum 1960 var þar mikið ort og 
hafa nokkur skólasystkini mín orðið 
þjóðkunnir hagyrðingar. Þar á meðal 
er skólasystir mín, Hlíf Kristjánsdóttir 
sem sendi mér þessa vísu á sjötugs-
afmælinu.

Hver af öðrum tugur tók
taflið djarft við lífsins galdur.
Þetta er svo sem enginn aldur
 

Annar góður hagyrðingur sem fékkst 
við vísnasmíð í Reykholtsskóla  er 
Hermann Jóhannesson sem gerði eft-
irfarandi limru þegar Ólafur Ragnar 
Grímsson tók sæti á Alþingi:

Inn gengur Ólafur Ragnar
allur þingheimur fagnar
með hrópum og köllum
og háværum sköllum
af ánægju-þegar hann þagnar.
 

Snemma á sjöunda áratug síðustu 
aldar fjölmenntu bændur og hús-
freyjur úr Borgarfirði syðra í svo-
kallaða bændaferð um Austurland. 
Með í för var Petra Pétursdóttir frá 
Skarði í Lundarreykjadal, sem kvað 
eftir sólskinsdag á Fljótsdalshéraði:

 
Borgfirðingum brosa mót
blíðar skógarlendur.
Grætt þar hafa gull í rót
guðs og mannahendur.
 

Um þessar mundir standa yfir hrein-
dýraveiðar  og því vel við hæfi að enda 
þáttinn á ljóðinu Hreindýraveiði-
maður  eftir Kristján frá Djúpalæk

Vopnaður hleypur heiðar
hreindýraveiðimaður.
Moldugur upp að mitti
miðandi þar og hér.
Hreintarfur hugsar með sér:
-Dásamlegt ef hann dytti.
Drottinn minn, ef ’ann hitti.
 

Meira verður ekki kveðið að sinni.
Arndís Þorvaldsdóttir

Heljarinnar fjör 
á hagyrðingamóti
Hagyrðingamótið á Álfborgarsjens sem fram fer á 

Borgarfirði eystra er einn af föstu punktunum í 
menningarlífi Austfirðinga og sækir fjöldinn allur 

mótið á hverju ári. Í ár var fullt út úr dyrum eins og áður og 
góður rómur gerður að kveðskapnum. Ekki gefst rými til 
að halda honum öllum til haga hér, en tvö skáldana verða 
hér tekin fyrir og birt sýnishorn af kveðskap þeirra í ár. 
Bæði eru þau nokkuð sérstæð og sverja sig úr þeim klass-
íska hópi hagyrðinga sem venjulega er í fyrirrúmi á slíkum 
samkomum. Að þessu sinni fór mótið fram undir stjórn Gísla 
Einarssonar sjónvarpsmanns og var ekki laust við að húmor 
hans stýrði soldið stemningunni. Hagyrðingarnir Andrés 
Björnsson og Friðrik Steingrímsson settu mark sitt á kvöldið 
með ýmsum haganlega ortum vísum og tókst Andrés nokkuð 
á við Höllu Gunnarsdóttir fv. Aðstoðarmanns Ögmundar 
Jónassonar innanríkisráðherra. Varð þar úr nokkuð klúr 
kveðskapur á stundum og hafði salurinn gaman að þeim 
stílæfingum. Athygli vakti hversu margorður og kerskinn 
Bjarki Karlsson var á stundum og var hent að því gaman en 
við gefum honum að nokkru orðið í þessari umfjöllun ásamt 
Ingunni Snædal skáldkonu af Jökuldal, en bæði yrkja þau 
nokkuð óhefðbundið. Eins og þeir sem til þekkja vita fengu 
skáldin samsvarandi spurningar sem þeim var gert að yrkja 
sig í gegnum. Þegar Ingunn Snædal var spurð að því hversu 
vel hún væri kynnt á þessum slóðum vitnaði hún til vísu 
Andrésar Björnssonar um hana frá síðasta hagyrðingamóti 
og orti svo:

 
Þegar stórt er spurt verða svörin svona og svona
hver og einn verður að ráða sínum hugsunum
Ég er víst mesta myndarkona
meðan ég tolli í buxunum
 

Skáldin voru spurð að því hver væri þeirra óskadauðdagi 
og var svar Ingunnar skorinort:

Það myndi hrista upp í dagskránni og skemmta liðinu
ef ég geispaði golunni hérna á sviðinu
 

Allir ortu hagyrðingarnir ágætlega um það hvaða farar-
tækjum sessunautarnir líktust mest en svar Ingunnar var 
svona:

Taka skal gæði framyfir magn
það er ákveðin lína
Hin eru öll eins og almenningsvagn
ég er limmósína

Eins og vera ber voru þjóðmál og pólítík á meðal yrkisefna 
skáldanna og komandi kosningar að hausti, með tilheyrandi 
brottfalli þingmanna. Bjarki Karlsson vildi gera sér mat úr 
þeim hluta þeirra sem tilheyra Framsóknarflokknum og 
mælti svo:

Spurt var um flóttann úr þingliðinu, hvort missir væri að 
fólkinu. Ég sagðist helst sakna Framsóknarmanna:

Vigdís viti hlaðin
vappar út úr kú.
Hálfu minni er hraðinn
á Höllustaðafrú.
Ásmundur og Frosti
æða burt í losti
og fáein fleiri hró
sem enginn þekkir þó
yfirgefa staðinn
með allan liðssafnaðinn.
— Er þó bættur skaðinn:
enginn kemur í staðinn.

Hann hélt áfram á þeim nótum og fjallaði um það að ráðu-
neytisstjórar hafi verið að fá gríðarlega launahækkun. Hann 
líkti þeim við forna drauga í rímu sinni:

 Á Írafelli úldinn smaug
afturgenginn Móri
dreginn upp úr dauðs manns haug,
demónískur blóri;
sníkti, rændi, lapti laug,

lömbum drekkti, ærnar saug,
iðkandi sitt arga spaug
eigi með nokkru slóri.
– Gengur af fyrrnefndum frekjudraug
sú frétt að hann enn þá tóri
(því reimleikanna römm er taug)
sem ráðuneytisstjóri.

En eins og von var og vísa þurfti aðeins að þreifa fyrir sér 
neðanbeltis, og er það list sem þeir Friðrik og Andrés stóðu 
öðrum fremur í. Það mun bíða betri tíma að gera sér mat úr 
því en Ingunn svaraði því til, þegar spurt var um það hvaða 
pikköpplína hafi reynst henni best um dagana:

Mér finnst þetta ekkert grín
það er vitað svona sirka
að hver svo sem er línan mín
er hún ekki að virka
 

og önnur um sama efni
Í þessu ég vinn og vinn
og vona að það skili sínu
Sú sem á pabba eins og minn
þarf enga pikköpplínu
 

Eins og von var á var samkoman einnig á meðal yrkisefna 
og spurt hvort allir ættu sjens á Álfaborgarsjens?

 Ég ætla svo sem ekkert að kvarta
eða vera eitthvert grey
en get svarað fyrir mína parta
einfaldlega nei
 

Bjarki Karlsson orti eina eftirminnilegustu vísu kvöldsins 
um ferðamannasprengjuna:

Þetta keyrir á rollur og kúkar í runna
og kæmist á torgum og mígur í brunna.
Þjónustu við þá ég legg til að laga
svo líkist hún móttöku ísbjarna á Skaga.
 

Áður en hann klikkti út með færeyskum dansi og uppskar 
mikið lófaklapp fyrir uppistand það. Hans hinstu orð voru 
þó eitthvað á þessa leið:

 Að skilnaði mælt' hún: „I miss you
so much that I now have to kiss you!“
En mér fannst það alls ekkert issjú
og afhenti konunni tissjú.

Arnaldur Máni

VÍSNAÞÁTTUR DÍSU ÞORVALDS

Skrifandi fólk athugi!
Skrifandi fólk og skapandi 

skyldi taka helgina 4-5. 
september frá og demba 

sér á kynningarhelgi Okkar eigin-
-ritsmiðja sem starfræktar verða í 
allan vetur í Sláturhúsinu á Egils-
stöðum. Fólk með áhuga á öllum 

tegundum skrifa er boðið velkomið 
en áherslur smiðjanna í vetur verða 
á möguleika í skrifum til flutnings, 
hvort sem er í útvarpi, á sviði eða 
með öðrum hætti. Smiðjurnar verða 
í formi vinnuhópa sem hittast reglu-
lega, víðar en á Egilsstöðum, en fyr-

irkomulagið verður kynnt nánar í 
næsta blaði. Okkar eigin-smiðjurnar 
verða reknar í samstarfi við Út-
varpsleikhús Rásar 1 og MMF en 
eru styrktar af Uppbyggingarsjóði 
Austurlands.   Takið helgina frá og 
kynnið ykkur smiðjurnar!

Arndís Þorvaldsdóttir.

Hagyrðingarnir á Já Sæll í ár.
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20 ára afmæli 
Félags ljóðaunnenda
Bókaútgáfa Félags ljóðaunnenda á 
Austurlandi hefur aukist ár frá ári 
og hafa 28 titlar komið út á vegum 
hennar frá árinu 1999. Hún er sér-
lega vegleg í ár, í tilefni af 20 ára 
afmæli félagsins. Fyrsta útgáfan af 
þremur, Á líðandi stund, kom út 
þann 9. ágúst og hefur að geyma ljóð 
Jóns Sigfússonar. Hún er 16. Bókin 
í flokknum Austfirsk ljóðskáld sem 
hefur komið út síðan 2016. Jón var 
gott skáld en hélt ljóðum sínum ekki 
mikið á lofti. Mannlífið og náttúra 
landsins voru helstu yrkisefni hans. 
Að sögn Magnúsar Stefánssonar for-
manns félagsins er bókin gefin út svo 
að hin góðu ljóð Jóns, sem fæst eru 
lesendum kunn, öðlist líf að nýju og 
til að minnast hálfrar aldar ártíðar 
hans en Jón lést árið 1966. 

Félag ljóðaunnenda á Austurlandi hélt 
útgáfuteiti í Valaskjálf á Egilsstöðum í 
samvinnu við afkomendur Jóns. Auk 
þess sem útkomu bókarinnar var 
fagnað var hálfrar aldar ártíð höf-
undarins minnst en hann lést 9. ágúst 
árið 1966. Dætur höfundar og nokkur 
barnabörn hans og barnabarnabörn 
fluttu ljóð úr bókinni og sagt var útgáf-
unni og rætt var um ljóðagerð Jóns. Þá 
var leikin upptaka frá vígsluhátíð hér-
aðsheimilisins Valaskjálf 24. júní 1966. 
Var það flutningur Jóns Sigfússonar á 
vígsluljóði sem hann orti og söngur 
Karlakórs Fljótsdalshéraðs á ljóði Jóns 
við lag Jóns Þórarinssonar tónskálds. 
Sextíu gestir mættu á samkomuna, þar 
af fjölmargir afkomendur Jóns. Þarna 
var því sannarlega fagnað að ljóð Jóns 
eru loks komin út í bók, hálfri öld eftir 
andlát hans. 

Stuðlað að útgáfu  
austfirskra skálda 
En félagið hefur gert meira en að 
stuðla að útgáfu ljóða austfirskra 
skálda. Tilgangur þess er jafnvel út-
listaður í starfsreglum félagsins og 
hljómar svo; „Tilgangur félagsins er 

að skapa ljóðaunnendum, skáldum og 
hagyrðingum á Austurlandi sameig-
inlegan vettvang til að vinna að hugð-
arefnum sínum og að efla kynni sín á 
milli. Tilgangur félagsins er einnig að 
kynna og efla ljóðlist á Austurlandi. 
Þá er átt við sem flestar gerðir ljóð-
listar, lausavísur jafnt sem kvæði og 
hvort sem ljóðin teljast hefðbundin 
eða nútímaljóð.“

Í félagskapnum eru 113 félagar og 
hefur félagatalan haldið sér á því bili 
síðustu ár, nokkrir bæst í skörðin 
sem verða þegar eldra fólkið hefur 
fallið frá. Fastir liðir í félagsstarfinu á 
veturna eru ljóðastundirnar á Bóka-
kaffi í Fellabæ, annan laugardag í 
hverjum mánuði en önnur starfsemi 
hefur verið breytileg ár frá ári. Nokkur 
námskeið hafa verið haldin á vegum 
félagsins en fyrir tveimur árum var 
haldið ritlistarnámskeið í samvinnu 
við Menntaskólann á Egilsstöðum, 
Gunnarsstofnun á Skriðuklaustri 
og Rithöfundasamband Íslands, en 
einnig hefur starfsemin falið í sér 
að taka á móti öðrum ljóðafélögum 
og halda ljóðaupplestrakvöld. Eins 
hefur félagið staðið fyrir því að efla 
veg ljóðsins og kynna það með því 
að bjóða rithöfundum eins Vilborgu 
Dagbjartsdóttur og Þorsteini frá 
Hamri, sem heimsótti félagið austur 
síðasta haust. Þá voru menntaskól-
arnir undirbúnir undir komu skálds-

ins og heimsótti Þorsteinn skólana 
í leiðinni, las úr verkum sínum og 
ræddi við nemendur um skáldskap. 

Árlegir viðburðir í Seldal
Félagið hefur haldið ljóðakvöld með 
undirbúinni dagskrá frá því að það 
var stofnað hafa þau farið fram víða 
um Austurland. Frá árinu 2009 hefur 
árlegur viðburður á vegum félagsins 
verið haldin í Seldal í Norðfirði og 
er það nú fastur liður í starfinu. Út-
gáfuteitið í kringum bók Stefaníu G. 
Gísladóttur frá Seldal í Norðfirði var 
haldið þar árið 2004. Það vakti áhuga 
félagsins á að gera meira í Seldal upp-
frá því og var gerður góður rómur 
að kvöldinu sem haldið var árið 
2009. Ína D. Gísladóttir frá Seldal 
og Kolfinna Þorfinnsdóttir hafa veg 
og vanda að skipulagningu þeirra nú 
síðustu árin ásamt Magnúsi. Magnús 
segir stefnu félagsins alltaf hafa verið 
þá að lyfta upp kveðskap og ljóðagerð 
heimafólksins og það sé full þörf á 
að halda því áfram. Þannig að þeirri 
stefnu þarf ekki að breyta Þegar fé-
lagið var stofnað var strax rætt að 
gefa út ljóðasafn hliðstætt ritinu 
Aldrei gleymist Austurland frá 1949. 
Það var Raddir að austan sem kom 
út 1999. Í framhaldi af því hafi verið 
farið að huga að frekari útgáfu. Þeir 
sem eru félagar heita því að kaupa 
hina árlegu bók í flokknum Austfirsk 

ljóðskáld sem gefinn hefur verið út 
frá árinu 2001. Mikil vinna var á 
bakvið útgáfuna Raddir að austan 
og í raun hafði aldrei verið rætt að 
félagið héldi áfram útgáfustarfsemi. 
Því laust aftur á móti niður í huga 
Magnúsar að gefa út ljóð Sigurðar 

Óskars Pálssonar árið eftir og það 
er sá bolti sem hefur verið að rúlla 
síðan. Þetta er einn langlífasti flokkur 
ljóðabóka sem hefur verið haldið úti 
að sögn Magnúsar. Á líðandi stundu, 
bók Jóns Sigfússonar frá Eiðum er 16. 
bókin í þeim flokki.

Lítið til fugla 
himinsins
Litla ljóðahátíðin næstu helgi 

Litla ljóðahátíðin í Norðaustur-
ríki verður haldin dagana 25. 
-27. ágúst. Þetta er í fjórða sinn 

sem hátíðin fer fram í núverandi mynd, 
en hún samanstendur af viðburðum 
sem fram fara á Norðurlandi og Aust-
urlandi. Hátíðin á sér lengri sögu í 
Eyjafirði þar sem ljóðahátíðir hafa 
verið haldnar undir ýmsum nöfnum. 
Ljóðagöngur í skógi, sem undanfarin ár 
hafa verið hluti af Litlu ljóðahátíðinni, 
eiga sér langa sögu en í ár verða þær 
skipulagðar sérstaklega síðar í haust 
bæði á Akureyri og Egilsstöðum. 
Fjórir viðburðir verða haldnir undir 
merkjum Litlu ljóðahátíðarinnar í ár, 
á Egilsstöðum, Vopnafirði, Akureyri 
og við Mývatn. Aðkomuskáld verða að 
þessu sinni þau Elísabet Jökulsdóttir, 
Eyþór Árnason og Soffía Bjarnadóttir. 
Auk þeirra munu skáld af Norður- og 
Austurlandi á borð við Ingunni Snædal 
og Jón Laxdal koma fram, sem og skáld 
sem koma bara fram á sínum stað. 

Ljóðið ratar líka austur
„Markmiðið með að stækka hátíðirnar, 
fyrir fjórum árum var að gefa Aust-
firðingum einnig tækifæri á að hlýða 
í eigin persónu á bestu skáld landsins 
lesa úr verkum sínum. Í öðru lagi hefur 
það líka verið markmið að fá heima-
skáldin til þess að koma fram og gefa 
þeim færi á að gera það í samhengi við 
þau skáld sem fremst standa á landinu. 
Við erum reyndar svo heppin að hér 
fyrir austan er sannarlega að finna 
skáld í fremstu röð líka„segir Stefán 
Bogi Sveinsson, einn af skipuleggj-
endum hátíðarinnar. 

„Við erum sennilega bara ljóðelsk. 
Þetta er töluverð vinna en hún er 
skemmtileg og kannski erum við líka 
svolítið að gera þetta fyrir okkur sjálf. 
Við notum tækifærið til að fá uppá-
halds skáldin okkur norður og austur. 
Við gætum samt aldrei framkvæmt 
þetta ef ekki væri fyrir stuðninginn sem 
við njótum. Við höfum fengið styrki 

frá úr uppbyggingarsjóðum svæðanna 
sem hafa gert okkur þetta mögulegt. 
Einnig frá sveitarfélögum, fyrirtækjum 
og stofnunum. Það gildir um það eins 
og annað að margt smátt gerir eitt stórt. 
Við erum mjög þakklátir fyrir þennan 
velvilja.“

Spennandi skáld á ferð
„Elísabet vakti sennilega síðast athygli 

fyrir forsetaframboð sitt, en hún er frá-
bært skáld og búin að vera lengi að. Of-
boðslega einlæg, kraftmikil og óhrædd. 
Eyþór vakti gríðarlega athygli fyrir 
sína fyrstu bók, Hundgá úr annarri 
sveit, sem hlaut Bókmenntaverðlaun 
Tómasar Guðmundssonar árið 2009. 
Hann er að leggja lokahönd á nýja bók 
og það verður mjög skemmtilegt að 
heyra hvað hann hefur fram að færa. 
Soffía er svo rísandi stjarna. Hún sendi 
frá sér skáldsöguna Segulskekkja árið 
2014 og ljóðabókina Beinhvít skurn 
árið 2015 sem hvoru tveggja voru mjög 
spennandi verk.“

„Þema hátíðarinnar í ár er“Sjáið fugla 
himinsins“ en það er kannski fyrst og 
fremst vegna þess að við munum lesa 
upp í Fuglasafni Sigurgeirs við Mývatn. 
Þemun eru ekki heilög, en þau hafa 

stundum veitt skáldunum enn frekari 
innblástur. Skáldskapurinn er þannig 
leikur að orðum og hugmyndum. Það 
er gaman að setja eitthvað svona fram 
og sjá hvert það leiðir mann.“

“Ég held að Íslendingum þyki al-
mennt vænt um ljóð og beri virðingu 
fyrir ljóðskáldum. Ljóðið á sér mjög 
djúpar rætur í menningu okkar og þó 
því hafi margoft verið spáð hnignun 
eða dauða þá fer það aldrei neitt. Það 
á sér alltaf sinn stað og ratar til sinna. “

Minning um 
fóstra sinn í Egilsseli
Jón Sigfússon var fæddur og uppalinn 
í Fellahreppi og á Héraði lifði hann 
nær því öll sín æviár. Hann stund-
aði nám við Alþýðuskólann á Eiðum 
veturna 1929–1931 og þar kynntist 
hann konuefni sínu, ráðskonunni við 
mötuneyti skólans, Sigurlaugu Jóns-
dóttur. Þau gengu í hjónaband árið 
1934 og hefja fljótlega búskap, fyrst á 
Hjartarstöðum í Eiðaþinghá og síðan á 
Framnesi við Reyðarfjörð, stuttan tíma 
á hvorum stað. Árið 1939 flytja þau að 
Dalhúsum á Eyvindardal og búa þar til 
ársins 1945. Frá Dalhúsum flyst fjöl-
skyldan að Eiðum er Jón tók við búinu 
þar og stýrði hann því til ársins 1956. 
Þau Jón og Sigurlaug dvöldu áfram 
á Eiðum og eftir að bústörfum lauk 
gerðist Sigurlaug aftur ráðskona við 
mötuneyti skólans en Jón starfaði sem 
stöðvarstjóri pósts og síma á Eiðum 
til dauðadags. Hann lést 9. ágúst árið 
1966 eins og áður er sagt. 

Tvö erfiljóð eru þekkt eftir Jón og 
þau er bæði að finna í bók hans. Þau 
orti hann í minningu fósturforeldra 
sinna, Sigríðar Brynjólfsdóttur og Ei-
ríks Péturssonar í Egilsseli í Fellum. 
Hjá þeim var hann að miklu leyti alinn 
upp. Þessi ljóð eru alveg sérstök, vel 
gerð og sýna hversu góðan hug Jón 
hefur borið til þessara hjóna sem 
reyndust honum svo vel. Við skulum 

rifja upp fyrir okkur hvernig hann 
minnist fóstra síns.     

Minning
Líða mér í huga
löngu horfnar stundir.
Ungur þá að árum
átti hjá þér skjól.
Kynntist þinni göfgi
kynntist þinni mildi. 
Líf sitt þinni leiðsögn
lítill drengur fól.

Hinsta sinni hljóður
hjá þér ennþá krýpur
nú að leiðarlokum
litli drengurinn.
Þakkar ástúð alla
allt til hinstu stundar.
Biður guð að geyma
góða vininn sinn.

Vafalaust er nokkuð snúið að setja 
saman erfiljóð svo að úr verði bók-
menntaverk og ég held megi segja að 
ekki séu til nema tiltölulega fá íslensk 
erfiljóð sem geta talist til bókmennta. 
Þetta hefur Jóni samt tekist og í þessu 
litla ljóði er ekkert of eða van. Einmitt 
á þennan veg varð ljóðið að hljóma, 
hinn rétti tónn var sleginn. 

Úr ávarpi Magnúsar vegna útgáfu 
bókar Jóns þann 9.ágúst í Valaskjálf.

Næstu verkefni:

Heiðra minningu  
Sigurðar á afmælisári
Að sögn Magnúsar stendur nú yfir 
vinna við handrit að Úrvali úr sögum 
og frásagnarþáttum Sigurðar Ósk-
ars Pálssonar sem er verið að búa til 
prentunar og kemur út í lok september. 
Ljóðabók Sigurðar var fyrsta bókin 
sem félagið gaf út í flokknum Austfirsk 

skáld. „Síðar í haust koma síðan út 
ljóð ungra höfunda sem við erum að 
taka saman, fjögurra manna ritnefnd 
hefur verið að vinna í því handriti um 
nokkra tíð. Það er gert í tilefni af 20 
ára afmælis félagsins,“ segir Magnús 
glaður í bragði og hlakkar til haustsins. 

Hundurinn minn er orðinn svo 
þreyttur að hann nennir ekki út 
að labba, drekkur vatn í lítratali og 
leggst mjög kurteislega í kjöltuna á 
mér í sófanum, þar sem við horfum 
saman á fullkomlega ttilgangslaust 
en skemmtilegt sjónvarpsefni. En 
hann þurfti samt á meðan hann 
sleikti á mér hendurnar og andlitið 
að segja mér:
Pabbi, þú ert þokkalega góður
og þó ég fari, sef ég alla tíð
í einhverju sem ætti að kallast rjóður
Og er alltaf með þér í hjarta ár og síð.

 
Þetta fannst mér fallega gert af 
honum, steinsofandi og hrjótandi 
uppi í sófa.

ELVIS YRKIR
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Austfirskt bókaforlag festir sig í sessi
Á Egilsstöðum hefur verið starf-

andi bókaforlag frá ársbyrjun 
2015. Fyrirtækið er í eigu 

fimm kvenna og gaf út fimm bækur 
í fyrra og hefur gefið út fjórar á þessu 
ári. Austurland ræddi við Sigríði Láru 
Sigurjónsdóttur hjá Bókstaf, en þar 
starfa nú tveir starfsmenn í hlutastarfi. 

„Hugmynd mín gekk út á að hér yrði 
lítill vinnustaður, hér gætu starfað tveir 
til fjórir, í misjafnlega stórum starfs-
hlutföllum, þegar fram líður. Auð-
vitað erum við bara að byrja svo í dag 
stendur starfsemin ekki undir nema 
einum starfsmanni, eða svo. Þó skap-
ast líka önnur verkefni fyrir sjálfstætt 
starfandi fólk á svæðinu, svo sem þýð-
endur og grafíska hönnuði. „

Sigga Lára segir að forlagið langi 
til að vera duglegra að standa fyrir 
bókmenntatengdum viðburðum á 
svæðinu en þau sem forlag hafi mjög 
takmarkaðan tíma, enn sem komið er 
til að sinna öðru en því sem viðkemur 
höfundum forlagsins. 

Burðarásinn felst í þýðingum
Útgáfustefnu forlagsins segir Sigga ráð-
ast að nokkru leyti af því sem þeim 
sé boðið til útgáfu en hins vegar af 
því hvað þær sjálfar langi til að gera. 
En hvað er það? „Þýða, aðallega. Það 
fyrsta sem við gerðum var að þýða 
bókina Rachel fer í frí eftir Marian 

Keyes. Síðan gáfum við út aðra bók 
eftir hana í vor og ætlum klárlega að 
halda áfram með bækurnar hennar. 
Og svona almennt höfum við gaman 
af fyndnum bókum eftir konur. Ljóða-
bækurnar hafa svona komið til okkar. 
Urður Snædal og Hulda Sigurdís eru 
líka fyndnar konur. Eina þýðingu sem 
við gáfum út í fyrra, Skref fyrir skref, 
hafði samstarfskona mín, Sigurlaug 
Gunnarsdóttir, þýtt í námi sínu í þýð-
ingarfræði og aðra bók, Eins og stelpa, 
rákumst við á vegna þess að ég þekkti 
höfundinn, Emer O'Toole.“ Vinkona 
þeirra, Ingunn Snædal þýddi þá bók 
en Sigga segir útgáfuáætlanir annars 
geta breyst mjög oft og hratt, þannig 
að bækur detta inn og út. Mig minnir 
að við höfum farið af stað með þetta 
ár með einhverjar 17 bækur á áætlun, 
en þær koma nú ekki allar út. En þetta 
verður alltaf að fara eftir því hvað næst 
að fjármagna, hvað er líklegt að seljist, 
og svo framvegis.“

Engin gæluverkefni enn á 
dagskrá
„Við erum ekki farnar að eiga fyrir 
neinum gæluverkefnum ennþá. Erum 
bara að reyna að reka þetta án þess að 
fara mjög mikið á hausinn núna. En 
það gengur ágætlega og við erum svona 
að þróa með okkur tilfinningu fyrir því 
hvað borgar sig að gera og hvenær,“ 

segir Sigga en er nokkuð ánægð með 
afkomu ársins. En er ekkert erfitt að 
reka forlag á Egilsstöðum? 

„Staðsetningin hefur marga kosti í 
för með sér. Við erum að fá til okkar 
ýmis verkefni frá fólki á svæðinu, ekki 
síst í tengslum við ferðamennsku. Á 
þessu ári kom til dæmis út bókin 101 
Austurland – Tindar og toppar eftir 
Skúla Júlíusson. Við stefnum á að gefa 
hana út bæði á ensku og þýsku fyrir 
næsta sumar. Fyrir jólin kemur síðan 
út listaverkabók með hestamyndum 
Péturs Behrens. Myndirnar í bókinni 
eru um 100 og textarnir verða á ís-
lensku, ensku og þýsku. Síðan kemur 
unglingabók frá Eskifirði fyrir jólin. 
Auk þess erum við með puttana í ýmsu 
sem fólk er með í smíðum. Smæð sam-
félagsins hérna fyrir austan gerir það að 

verkum að fólk fréttir af okkur, og við 
fréttum af verkefnum. Það hefur komið 
sér mjög vel fyrir okkur. Auk þess sem 
við finnum fyrir miklum velvilja og 
stuðningi úr samfélaginu.“ 

Meðeigandi með lagerinn í 
bílskúr fyrir sunnan
Sigga Lára segir að það sé grundvallar-
atriði varðandi dreifingarmöguleikana 
á almennum markaði að einn með-
eigandann búi fyrir sunnan, það er 
Svandís Sigurjónsdóttir sem geymir 
lagerinn í bílskúrnum hjá sér og sér um 
dreifingu. Hún segir að í raun fari mest 
af sölunni fram í gegnum Reykjavík 
og nágrenni en forlagið reyni líka að 
skoða möguleika á sölu erlendis fyrir 
það sem sé gefið út á öðrum tungu-
málum. „Við erum svona að kanna 
málin þar en í nútímasamfélagi er 

flestu hægt að stjórna hvaðan sem er. 
Litprentaðar bækur látum við til dæmis 
prenta erlendis.“ Sigga Lára segir að 
það fylgi margir kostir því að standa 
í starfi sem þessu úti á landi eins og 
umhverfið sé í dag, fyrst og fremst í 
samhengi við að geta notið þeirrar ná-
lægðar við náttúruna og fjölskylduna 
sem lítið samfélag bjóði uppá. „Það er 
eins og það sé meiri tími úti á landi. 
Krakkarnir okkar koma bara til okkar 
í vinnunna ef þau þurfa þess og það er 
ekkert mál að skreppa heim í hádeginu 
eða út í bæ að hitta fólk. Það tekur enga 
stund. Það margbætir fyrir fjarlægðina 
frá markaðnum.“

Bókstafur heldur útgáfuhóf í Ey-
mundsson í Austurstræti vegna bók-
arinnar 101 Austurland – Tindar og 
toppar, föstudaginn 19. ágúst, klukkan 
17 – 19.

„Lítið til fugla himinsins.“
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ALJÓÐAHÁTÍÐIN
25.-27. ágúst 2016

Skáld hátíðarinnar

Elísabet Jökulsdóttir
Eyþór Árnason
Soffía Bjarnadóttir

Sérstakir gestir frá Finnlandi:

Katariina Vuorinen ásamt 
Kauko Royhka & Olgu Valimaa

Fimmtudag 25/8

20:00 Ljóðakvöld 
 Valaskjálf, Egilsstöðum

Föstudag 26/8

12:00 Súpa og ljóð
Kaupvangskaffi, Vopnafirði

20:00 Ljóðakvöld
Fuglasafn Sigurgeirs, 
Neslöndum við Mývatn

Laugardag 27/8

17:00 Ljóðadagskrá
Deiglunni, Listagilinu á Akureyri

Verkið Fjallahringur eftir 
Hönnu Christel Sigurkarls-
dóttur úr þríeykinu RoS-

hamBo, er í eigu Brynhildar Berthu 
Garðarsdóttur á Seyðisfirði. Henni 
þykir einstaklega vænt um verkið sem 
heild en þær eru allar úr seríu sem er 
unnin upp úr ljósmyndum teknum 
á Seyðisfirði við ýmsar aðstæður. 
Brynhildur fékk myndirnar að gjöf 
frá móður sinni en þær prýða stofuna 
hjá henni ásamt ýmsum verkum, m.a. 
eftir Stefán Jónsson Stórval. Bryn-
hildi þykir vænt um að geta hampað 
framúrskarandi listakonum eins og 
þeim sem skipa teymið RoShamBo á 
Seyðisfirði, en auk Hönnu eru Þórunn 
Eymundardóttir og Litten Nyström 
á bakvið hönnarlínur fyrirtækisins. 

Verkið byggir á myndum sem að 
sögn Hönnu eru alla jafna dæmig-
erðar ljósmyndir teknar þegar maður 
er staddur úti í náttúrunni, upplifir 
þær beint í æð og finnst alveg tilvalið 
að reyna fanga þær. „Oftast nær er 
svo útkoman ekki upp á marga fiska 
ýmist af því að maður hefur ekki 
nægilega góðan búnað eða vegna þess 
að kunnáttan er einfaldlega ekki til 
staðar„. Hanna segir það hafa verið 

áhugavert að reyna að endurskapa 
úr þessari einföldu gerð gamalla 
náttúrumynda einhverskonar nýtt 
líf sem væri draumkennt og fjarlægt, 
en um leið kunnuglegt fyrir þau sem 
þekkja fjöllin í Seyðisfirði. Mynd-
irnar eru unnar í tölvu þar sem hluti 
myndefnisins var afmarkaður innan 
hringlaga forms og átt við negatívu 
litina í myndinni.

Brynhildur Bertha vill benda á 
Signýju Ormarsdóttur á Egilsstöðum 
að deila með okkur listaverki af heim-
ili sínu

LISTAVERKIÐ MITT

Nýr vefur SAM•félagsins
sam-felagid.is

SAM•félagið er rödd fyrir fram-
gang skapandi greina á Aust-
urlandi. Eitt aðal markmið 

félagsins er að vinna að því að skapa 
fleiri atvinnutækifæri fyrir listamenn 
og hönnuði en einnig vekja athygli á 
hversu öflugt skapandi ferli getur verið 
til nýsköpunar í starfandi fyrirtækjum, 
sveitarfélögum og stofnunum. Félagið 
leggur áherslu á að efla menntunar-
möguleika á sviði skapandi greina og 
krydda ýmsa starfsemi í samfélaginu 
með skapandi hugsun. Mikilvægur 
þáttur til að svo megi verða er að efla 
tengslanet innan og utan fjórðungs 
og kortleggja skapandi samfélag á 
Austurlandi. 

Í vor fór í loftið nýr vefur SAM•fé-
lagins sem var unninn af Roshambo 

á Seyðisfirði. Vefurinn inniheldur 
kort með helstu vinnustofum, verk-
stæðum, sýningarstöðum, þjónustu, 
verslun og innblæstri fyrir skapandi 
samfélag á Austurlandi. Þar má einnig 
finna lista yfir stofnfélaga samfélags-
ins, en á síðunni er hægt að sækja um 
inngöngu í félagið. Allir áhugasamir 
eru hvattir til að ganga í félagið, enda 
er það okkar að standa vörð um þann 
sterka grunn sem lagður hefur verið 
að menningarstarfsemi á Austurlandi. 
Frekari upplýsingar veitir Lára Vil-
bergsdóttir (lara@make.is).

Sigga Lára klár í slaginn.



Óskum Eskfirðingum 
til hamingju með 
230 ára afmælið

Seyðisfjarðar-
kaupstaður

Djúpavogshreppur
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volundarhus.is · Sími 864-2400

VERÐTILBOÐ - GESTAHÚS 25 m² 
með 9 m² yfirbyggðri verönd

kr. 1.699.900,- án fylgihluta.

kr. 1.999.900,- með fylgihlutum og 

byggingarnefndar teiknisetti.

Grunnmynd og nánari

upplýsingar á heimasíðu 

volundarhus.is

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

SUMARTILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM

V
H
/1
6-
03

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 4,7m²
m/opnanlegum glugga

kr. 189.900,- án fylgihluta

kr. 219.900,- m/fylgihlutum

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²

kr. 299.900,- án fylgihluta

kr. 359.900,- m/fylgihlutum

TILBOÐ - GARÐHÚS 4,4m²
kr. 169.900,- án fylgihluta

kr. 199.900,- m/fylgihlutum

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

50% afsláttur 
af flutningi á 

GARÐHÚSUM og 
GESTAHÚSUM 

á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Sjá fleiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is ATH! 34 mm bjálki / Tvöföld nótun

Litlir heimar Jessicu
Samræður um áhrif ferðamannaiðnaðarins 

Nýlega bauð kanadíska lista-
konan Jessica Auer gestum 
til samtals um áhrif ferða-

mannaiðnaðarins á Seyðisfirði. Heima-
menn voru sérstaklega hvattir til að 
koma á kynninguna og taka þátt í um-
ræðum um framtíð samfélagsins í ljósi 
aukins ferðamannastraums. Viðburð-
urinn fór fram þann 9. ágúst í félags-
heimilinu Herðubreið með u.þ.b. 40 
þátttakendum. Útgangspunktur Jessicu 
er sú staðreynd að vöxtur ferðamanna-
iðnaðarins á Íslandi er einn sá hrað-
asti í heiminum í dag. Þar af leiðandi 
taldi hún það brýnna en nokkur sinni 
fyrr að ræða möguleg áhrif erlendra 
ferðamanna á íslenska menningu. Að 
vissu leyti má líta á iðnaðinn sem leið 
til að varðveita menningu, auka hag-
vöxt og bæta lífsskilyrði samfélagsins, 
en hvað er í húfi? Hvernig getur lítill 
staður eins og Seyðisfjörður haldið sér-
kennum sínum og sjarma á sama tíma 
og gríðarlegur fjöldi ferðamanna sækir 
hann heim? 

Líflegar samræður um fram-
tíðina á Seyðisfirði
Jessica hóf viðburðinn með kynningu á 
eigin verkum og sagði frá rannsóknum 
sínum á landslagi sem menningarfyr-
irbæri t.d. í Banff, Yellow Stone, Ni-
agra fossum og nýlega Dawson City 
og Keno City í Kanada. Sumir þessara 
staði hafa umbreyst í lifandi söfn þar 
sem sérkenni eru m.a. dregin betur 
fram með því að ýkja þau og jafnvel 
Disney-væða umhverfið. Jessica hefur 
kynnst sér hvernig sjálfsmynd bæja 
og þorpa hefur breyst með auknum 

straumi ferðamanna og hvernig fjölgun 
af þessar tegund endurmótar sjálfs-
mynd bæja. Sumir vilja túlka það sem 
jákvæðan hlut en mörg dæmi eru til 
þar sem bæjir eru hreinlega þurrausnir 
og lítið stendur eftir nema tóm skel. 

Óánægja með mengun frá 
skemmtiferðaskipum
Í kjölfarið hófust samræður um nýlega 
þróun á Seyðisfirði og hvernig Seyð-
firðingar geta haldið áfram að byggja 
upp ferðamannaiðnaðinn í bænum en 
á sama tíma varðveitt og virt samfé-
lagið og menningu þess. Umræður fóru 
um víðan völl en jákvæð og neikvæð 
áhrif skemmtiferðaskipa voru fólki 
sérstaklega hugleikin og hvernig skal 
meta skuli þessi áhrif. Helstu áhyggju-
efni þátttakana var mengun vegna 
skemmtiferðaskipa, fjöldi og stærðir 
skipana, þolmörk bæjarins og bæjarbúa 
gagnvart fjölda gesta, öryggismál og 
getu til björgunaraðgerða á sjó og landi. 
Sumir gestir töldu óskiljanlegt hvers 

vegna sé ekki hægt að finna leiðir til að 
tengja skip sem leggjast að bryggju við 
rafmagn í landi sem er í fararbroddi á 
heimsvísu fyrir framleiðslu á rafmagni 
úr endurnýjanlegum orkugjöfum. 

Þátttakendur voru sammála um að 
ítarlegri gögn þurfti til að vera til staðar 
til að hægt væri að ræða málið ítar-
legra, t.d. hafnargjöld og raunveruleg 
umhverfisáhrif. 

Kallað eftir skýrari stefnu 
bæjarfélagsins
Einnig hver stefna bæjarins er í þróun 
ferðamennsku og hvort einhver áætlun 
sé til staðar. Nokkrar lausnamiðaðar og 
fyrirbyggjandi hugmyndir voru ræddar 
úr fjölbreyttum hópi þátttakenda. Til 
dæmis hvernig auknar tekjur af ferða-
mennsku gætu nýst til að byggja upp 
innviði, s.s. bæta heilbrigðisþjónustu, 
styrkja skólakerfið, samgöngur og 
stuðla að fjölgun bæjarbúa með ýmsum 
aðgerðum. Einnig voru í lok samtalsins 
viðraðir möguleikar á fyrirbyggjandi 

aðgerðum gagnvart aðkomu alþjóð-
legra stórfyrirtækja á slíkum svæðum, 
sem er vel þekkt erlendis og slæm 
reynsla af. Mjög algengt er að sveitafé-
lög leggi fram samþykktir til að stýra og 

takmarka að aðránsfyrirtæki þröngvi 
sér inn á viðkvæm og lítil svæði. 

Tinna Guðmundsdóttir,  
forstöðukona Skaftfells  

– myndlistarmiðstöð Austurlands

Heitasta málið  
- ferðaþjónustan
Athygli lesenda er vakin á því að í næsta blaði verður ferðaþjónustusum-
arið á Austurlandi gert upp eins og hægt er. Ferðaþjónustuaðilar eru því 
sérstaklega hvattir til að koma sínum sjónarmiðum á framfæri, segja frá 
sumrinu hjá sér, hverju þarf að breyta eða bæta til að atvinnuvegurinn 
geti blómstrað í góðu jafnvægi við lifandi mannlíf á Austurlandi. 
Í stað vertíða í frumatvinnugreinunum 
er stóra vertíðin á Íslandi um þessar 
mundir fólgin í ferðamannaiðnað-
inum sem er að verða að fasta og stað-
reynd sem setur mikinn svip á mann-
líf og bæjarbraginn. Í fréttum er því 
stöðugt haldið að okkur að metsumar 
fylgi metsumri og víða sem margur 
hugsar sér gott til glóðarinnar, að fá 
bita af þessari köku sem borin er á 
borð landsmanna. En það er eins með 
þessar fréttir eins og þær sem berast 
af veðrinu. Veruleikinn á bakvið er 
sú aukning ferðamanna sem sækja 
heim suðvesturhornið og demba sér 
kannski suður með landinu, í besta 
falli. Þó vissulega sé nokkur reitingur 
af erlendu ferðafólki verður að segjast 
að Austfirðirnir (eins og reyndar Vest-
firðirnir) virðast ekki ná þeim fjölda 
fólks til sín sem spár gerðu ef til vill 
ráð fyrir. Einhverjir kenna markað-
setningunni um, aðrir vegakerfinu, 
en heimamenn oftast bara veðrinu. 

Nú er ég síður en svo að gera lítið úr 
þeirri aukningu sem þó hefur orðið, 
margir finna fyrir auknu álagi og sem 

betur fer blómstra einstaka staðir, sem 
er nauðsynlegt til þess að fólk fái útúr 
þeirri fjárfestingu sem það fer útí í 
takt við aukinn ferðamannastraum. 
En þetta er undarlegt epli, og magnað 
að finna fyrir þeim mun sem er á 
syðst í fjórðungnum og eftir því sem 
norðar dregur. Það er ánægjulegt en 
um leið undarleg tilfinning að koma 
inn í bæ eins og Höfn á Hornafirði á 
venjulegu sumarkvöldi, þar sem ekki 
er þverfótað fyrir ferðamönnum. Allir 
veitingastaðir bæjarins eru þéttsetnir 
og biðraðir á þá, þó þeir séu fimm. 
Auðvitað hefur staðsetningin, ná-
lægðin við Jökulsárlón, talsvert að 
segja en um leið finnur maður líka 
fyrir því að eitthvað hefur gengið upp í 
markaðsetningu á Höfn, eitthvað sem 
festir í huga ferðamannsins „ímynd„-
sem verður að samsama sig og upp-
fylla. Tikka í boxið. Humar á Höfn. 
Það er vel. En við uppbyggingu ferða-
mannaiðnaðar hvar sem er verður að 
huga að framtíðinni og því að hver 
staður haldi sérkennum sínum, sé 
lífvænlegur staður til að búa á. 



Hestaferđir

Við bjóðum upp á stuttar hestaferðir alla daga sem henta 
knöpum á öllum aldri og með mismunandi reynslu.

Kaffi og kökur fylgja í lok hverrar ferðar.
www.polarhestar.is

Vinsamlegast bókið með fyrirvara: 89 6 1879
Pólar Hestar – Grýtubakki II – 601 Akureyri

Upplagt að líta við á Grenivík í leiðinni: 
www.grenivik.is

Frábærar kajakferðir frá Grenivík www.capetours.is   

Rekstrarstjóri viðhalds
Alcoa Fjarðaál leitar að sérfræðingi í starf rekstrarstjóra viðhalds. Í star�nu felst umsjón með öllu 
viðhaldi á viðkomandi framleiðslusvæði.

Ábyrgð og verkefni 
•    Yfirumsjón viðhalds á framleiðslusvæði

•    Að samþykkja verkpantanir

•    Forgangsröðun verkefna

•    Að halda utan um viðhaldskostnað

•    Tæknilegur stuðningur við iðnaðarmenn

Umsóknarfrestur er til og með mánudeginum 22. ágúst.
Skriflegri umsókn ásamt ferilskrá skal skilað á www.alcoa.is.
Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál og öllum 
umsóknum verður svarað.

Áhugasamir eru hva�ir til að afla sér frekari upplýsinga 
um starfið hjá Árna Páli Einarssyni í gegnum netfangið 
arni.einarsson@alcoa.com eða síma 470 7700.
Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um.

Menntun og hæfni

•    Verkfræði, tæknifræði eða önnur hagnýt menntun

•    A.m.k. fimm ára reynsla af viðhaldsmálum framleiðslufyrirtækja

•    Jákvæðni og atorkusemi

•    Frumkvæði og skipulagshæfni

•    Að vinna vel með öðrum

Alcoa Fjarðaál hefur stöðugar umbætur að leiðarljósi. Umhverfi, heilsa og öryggi eru forgangsmál. Mikið er lagt upp úr teymisvinnu, 
góðum aðbúnaði, öflugu félagsstarfi og stuðningi við samfélagið. Starfsmönnum bjóðast �ölbrey� tækifæri til starfsþróunar.
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* Flytjandi flytur vöruna á þá stöð
   sem næst er viðskiptavini

FRÍR FLUTNINGUR
Hvert á land sem er *

Komdu í sýningarsali okkar og fáðu faglega þjónustu
og ráðgjöf innanhússarkitekta við val á Brúnás innréttingum

Kökur og kósíheit
Bókakaffi Hlöðum, Fellabæ

Þegar fer að hausta leitum við 
innávið, drögum fram teppi og 
bók þegar fer að skyggja og oft 

lengir kroppinn í eitthvað heitt og sætt 
eftir berjamóinn. Einn samkomustaður 
á Héraði kallar á einmitt slíka stemn-
ingu, en það er Bókakaffi Hlöðum, sem 
er nokkurskonar félagsheimili Fella-
manna. Þar fást matarmiklar súpur 

alla daga og heitur matur í hádeginu á 
miðvikudögum sem margir sækja. En 
sérstaða staðarins felst í feiknarmiklu 
kökuhlaðborði sem er á boðstólnum 
bæði föstudaga og laugardaga. Það er 
sannkölluð upplifun!

Frá árinu 1973 var bókabúð star-
frækt á Hlöðum og var hún þekkt 
kennileiti bókelskra. Hún hætti rekstri 

árið 2004 og þá var fátt um fína drætti 
fyrir bókaunnendur á Fljótsdalshéraði. 
Það var því mörgum gleðiefni þegar 
Gréta Sigurjónsdóttir opnaði kaffihús 
í gömlu bókabúðinni sumarið 2010, 
sem enn var stútfull af gömlum bókum. 
Eins og bókabúðin forðum er Bókakaffi 
veggfóðrað bókum, en við bættist kaffi-
ilmurinn, vínilplötuspilari og heimilis-
legar veitingar fylltar móðurlegri ást. 

Bókakaffi er staður til að gleyma 
sér á. Í bókahillunum ríkir skipulögð 
óreiða þar sem margar perlurnar hafa 
fundið sér nýjan eiganda. Grunnurinn 
að bókasafninu er frá Sigbirni Brynj-
ólfssyni sem rak bókabúðina forðum 
daga ásamt konu sinni, en síðan hafa 
margir gefið bækur í safnið. Því er 
úrvalið mjög fjölbreytt og ómögu-
legt að segja hvað leynist í hillunum. 
Gestkomandi geta hreiðrað um sig 
í handverkshorninu, eða bara lesið 
og hugsað. Í kaffitímanum á föstu-
dögum og laugardögum svigna borðin 
í Bókakaffi undan hnallþórum, því þá 
er kökuhlaðborð. Kökuhlaðborðið 
er eins íslenskt og klassískt og hægt 
er að hugsa sér og líkist því helst að 
lenda óvart í fermingarveislu. Þar til-

heyrir að raða óhóflega í sig, enda alltaf 
gaman að geta smakkað á öllu og ekki 
skemmir fyrir að fá svona margar sortir 
fyrir peninginn. 

Bókakaffi er tilvalinn staður fyrir 
litlar uppákomur og menningarvið-

burði, þar eru iðulega ljóðaupplestrar 
og litlir tónleikar—jafnvel óvæntir. 
Hillurnar prýða ekki einungis gamlar 
bækur heldur einnig nýjar bækur fyrir 
fullorðna og börn, auk úrval allskins 
efnis sem kalla má austfirska útgáfu. 
Á Bókakaffi er opið alla daga nema 
sunnudaga allt árið, og áhugasamir 
geta fylgst með gangi mála á facebook.
com/bokakaffi

Ævintýrabók 
um unga stúlku


Kätlin Kaldmaa er eistneskur 
rithöfundur sem hefur 
dvalið mikið á Íslandi. 

Hún hefur gefið út fjölda bóka í sínu 
heimalandi en Einhver Ekkineins-
dóttir er fyrsta bók hennar sem kemur 
út á íslensku. Þýðandi er Lemme 
Linda Saukas Olafsdóttir og Marge 
Nelk myndskreytti. Mesti fengurinn 
af þessari bók felst í fallegu útliti og 
áhugaverðum myndskreytingum við 
textann, sem segir okkur söguna af 
Einhverri Ekkineinsdóttur. Hún er 8 
ára stúlka sem býr í senn í annarlegum 
en ævintýralegum heimi og er strítt á 
því að hún eigi engan pabba. Það að 
leita uppruna síns og fá staðfestingu á 
því að vera í lagi þrátt fyrir að þekkja 
ekki föður sinn persónulega er minni 
í bókinni sem við fylgjumst með. Hún 
biður móður sína um nesti og nýja skó 
og heldur af stað út í heim til að leita 
hans en á leiðinni lendir hún í ýmsum 
ævintýrum og heyrir margar sögur 
af föður sínum. Í söguþræðinum eru 
mörgu fléttað saman, ævintýralegum 
minnum en einnig einhverskonar 
endurrómi af samtímapælingum um 
stöðu barna gagnvart fullorðnum. Það 
er margt mjög vel gert í bókinni, hún 

er liðlega þýdd en ef til vill er villandi 
að segja að hún sé fyrir hvern sem er. 
Einhvern veginn er hún meira bók-
menntaverk en „barnasaga“ og höfðar 
þá jafnvel líka meir til stúlkna en 
drengja. (Rýnirinn bar bókina undir 
dreng á þeim aldri sem ætti e.t.v. að 
vera í markhópi en sá tengdi lítið við 
þá sögu sem var sögð.) Um leið ber 
þess þó að geta að hún virkar best 
fyrir aðdáendur fantasíubókmennta 
og þá eins fullorðna lesendur sem 
unglinga. Sagan gerist að hluta á 
Íslandi en inn í hana fléttast einnig 
allskyns þjóðsagnaminni sem er 
gaman að skoða.

BÓKAGAGNRÝNI

Hjartasteinn keppir til 
verðlauna í Feneyjum
Kvikmyndin Hjartasteinn eftir 

Guðmund Arnar Guðmunds-
son verður fyrsta íslenska 

myndin sem hlýtur þann heiður að vera 
valin í til keppni á kvikmyndahátíðinni 
í Feneyjum. Hátíðin hefst 31. ágúst en 
myndin var að stærstum hluta tekin 
upp á Borgarfirði eystra á síðasta ári. 
Hjartasteinn er ein 12 mynda sem taka 
þátt í keppnisflokknum Venice Days. 
Hjartasteinn keppir um þrenn verðlaun 

í sínum flokki en Guðmundur á þar með 
séns á að vinna 100.000 dollara pen-
ingaverðlaun sem allar fyrstu myndir 
leikstjóra eiga völ á. Hjartasteinn gerist 
yfir sumar í litlu sjávarþorpi og fjallar 
um sterka vináttu tveggja drengja sem 
eru að taka sín fyrstu skref inn í ung-
lingsárin og uppgötva ástina. Tökur fóru 
fram síðasta haust, einkum á Borgarfirði 
eystra en líka á Seyðisfirði, Vopnafirði 
og í Dyrhólaey. 



   

BjörgunarvestiSjóstangafestingar

VÉLASALAN
Til sjávar og sveita 

FOCUS sjónaukar FOCUS fjarlægðarmælar



SPARIDAGARfyrir heimilin í landinu

þvottavélar - þurrkarar - ísskápar - frystiskápar - helluborð - ofnar - hljómtæki  - sjónvörp o.fl. o.fl.

55” KU6655 kr. 249.900.-
SPARIDAGAVERÐ: 209.900,-

UHD • Curved • 4K • 8 milljón pixlar • 1500 
PQI • Nýtt Smart viðmót • Quad-Core örgjörfi

55” KU6475 kr. 229.900.-
SPARIDAGAVERÐ: 195.900,-

UHD • 4K • 8 milljón pixlar • 1500 PQI • Nýtt 
Smart viðmót • Quad-Core örgjörfi

49” K5505 kr. 139.900.-
SPARIDAGAVERÐ: 118.900,-

LED • 1920X1080 • 400 PQI
• Nýtt Smart viðmót 

49” 55” 55”

25%
Eyjuháfar-gott úrval

Verðdæmi: F164
Rétt verð: 89.900,-
Sparidagaverð: 

67.900,-

Ryksugur

25%

Tilboð 
Afslættir

Verðlækkun

T61271AC

ÞURRKARI 7 KG. BARKALAUS
Rétt verð: 119.900,-

Sparidagaverð: 89.900,-
T76280AC

ÞURRKARI 8 KG. BARKARLAUS
Rétt verð: 129.900,-

Sparidagaverð: 97.900,-

25%

Alsjálfvirkar 
afkastamiklar kaffivélar 

til heimilisnota. 

Stilltu á hámarksgæði.
22%

LM63472FL

ÞVOTTAVÉL 7 KG. 1400 SN.
Rétt verð: 119.900,-

Sparidagaverð: 89.900,-
LW76806

ÞVOTTAVÉL 8 KG. 1600 SN.
Rétt verð: 169.900,- 

Sparidagaverð: 126.900,-

25%

UPPÞVOTTAVÉL FSILENCM2P-STÁL
Rétt verð: 139.900,- 

Sparidagaverð: 104.900,-

UPPÞVOTTAVÉL FSILENCW2P-HVÍT
Rétt verð: 129.900,- 

Sparidagaverð: 97.900,-

Uppþvottavélar

25%

miðvangi 13 · egilsstöðum · sími 471 2038egilsbraut 6 · neskaupsstað · sími 477 1900

 

 

 

Barnavöruverslun með öll helstu merkin í boði í dag 

 
Verslunarmiðstöðinni Sunnuhlíð 

Tökum að 
okkur slóðagerð, 
girðingarvinnu 
og skógarhögg.

Sími: 867-2904 
(Bergþór)

Bakþanki
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12. TÖLUBLAÐ 5. ÁRGANGUR

Blaðinu er dreift í 5.300 eintökum á öll heimili 
og fyrirtæki á Austurlandi. Blaðið er aðgengilegt 
á PDF sniði á vefnum www.fotspor.is

Davíð Þór Jónsson

Lygi er  
ekki skoðun
Þegar strákarnir okkar hlupu út á leik-
vellina í Frakklandi í sumar til að sparka 
bolta landi og þjóð til sóma var það gert 
undir fyrirsögninni: „Say no to racism!“ 
Yfirlýsingin var letruð á fyrirliðaband 
Arons Gunnarssonar. Sprottið hefur 
upp hópur manna sem lítur á þetta 
slagorð sem árás á tjáningarfrelsið. 
Samkvæmt þessu fólki 
eiga allar skoðanir rétt 
á sér. Hver og einn 
hafi heilagan rétt til að 
dæla hvaða drullu sem 
honum dettur í hug 
hindrunarlaust inn í 
hausinn á hverjum sem honum sýnist 
– óháð því hvort einhver flugufótur sé 
fyrir því eða ekki. Þannig hefur heyrst 
talað um að ómaklega sé vegið að ras-
istum þegar reynt er að segja nei við 
því að málatilbúnaði þeirra sé dreift á 
öldum ljósvakans og þingmaður hefur 
kvartað opinberlega yfir því að ekki sé 
lengur hægt að viðra fasískar skoðanir 
hér á landi án þess að eiga það á hættu 
að vera kallaður fasisti.

Við verðum að gera greinarmun á 
lygum og skoðunum.

Það er ekki skoðun að glæpatíðni 
hafi aukist í Evrópu og sérstaklega megi 
tengja hana við fjölgun innflytjenda. Það 
er rakin lygi sem engin tölfræði styður.

Það er ekki skoðun að hælisleitendur 
á Íslandi hafi nauðgað barni í sundlaug 
og lögreglan sé að hylma yfir með þeim. 
Það er rakalaus og illgjörn haugalygi 
sem enginn hefur rétt til að dreifa. Lygi 
er ekki skoðun. Tjáningarfrelsið gefur 
engum leyfi til að ljúga. Að hafna lygum 
er ekki stríð gegn tjáningarfrelsinu. Það 
eru lygarnar sem eru stríð við mannúð, 
siðferði og heilbrigða skynsemi. Ég vil 
búa í samfélagi sem byggir á mannúð, 
siðferði og heilbrigðri skynsemi – ekki 
lygum. Lygin nýtur engrar verndar sam-
kvæmt Guðs eða manna lögum. Hún 
á ekki að eiga sér neitt skjól, hvorki í 
lagakrókum né í fjölmiðlum. Hún á 
ekki að njóta neinna griða og allra síst 
kirkjugriða, því „sannleikurinn mun 
gera yður frjálsa.“ (Jóh 8.32)

Að segja nei við rasisma er ekki árás 
á tjáningarfrelsið.

Það er árás á lygar og helsi.


