
Að vera 
þekkingarsamfélag

Kveðju-
messan

Kosninga-
greinar

27. október 2016 
17. tölublað, 5. árgangur 

Fádæma blíða hefur leikið við 
íbúa fjórðungsins síðustu miss-
eri. Haustið er að teygja úr sér 

svo um munar og senn verður gengið til 
kosninga. Margt hefur verið skrafað og 
skipst á skoðunum um hvað eina, enda 
fylgir kosningabaráttu fjörug umræða um 
landsins gagn og nauðsynjar. 

Við fáum að sjá nýjar hliðar á málun-
um í takt við gamalkunnug stef. Eitt af 

föstum viðburðum á Héraði síðustu sex 
ár hefur verið samkoman og sýning Að 
heiman og heim þar sem ungir Aust-
firðingar sem hleypt hafa heimdraganum 
í leit að menntun á sínu sviði sýna afurðir 
sínar. 

Að þessu sinni, í tilefni af kosningun-
um, var frambjóðendum allra flokka boð-
ið til samtals um hvaða innviði þarf að efla 
svo að skapandi fólk geti snúið heim og 

skapað sér atvinnu á fjölbreyttan hátt og 
í takt við tíðarandann. Fulltrúar flestra 
flokka létu sjá sig og tóku þátt í samtalinu, 
kynntu sér áherslumál fólks í skapandi 
greinum líkt og þeir hafa gert á vinnu-
stöðum, með stéttafélögum, sveitafélög-
um og áhrifafólki víða um fjórðunginn. 
Við skulum vona að það samtal skili sér að 
kosningum loknum, hverjir sem þá munu 
halda um stjórnartaumana.
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Umsóknarfrestur til 11. nóv.

LIST Í LJÓSI er listahátíð sem haldin er á Seyðisfirði 24.-25.febrúar 
2017, hátíðin teygir anga sína til listræna hugsuða um allan heim sem 
nota ljós í listsköpun sinni á einhvern hátt. Við bendum áhugasöm-

um á að búið er að opna fyrir umsóknir fyrir List í ljósi 2017. Hátíðin mun 
fara fram 24.-25. febrúar 2017 á Seyðisfirði, þegar sólin skín aftur í fjörðinn 
fagra eftir 3 mánaða fjarveru. Hægt er að senda inn tillögu um ljósaverk til 
11. nóvember 2016 í gegnum heimasíðu hátíðarinnar listiljosi.is.

Kirkjuklukkum  
hringt á austurlandi
Biskup Íslands hefur beðið presta og 

sóknarnefndir þjóðkirkjunnar að 
minnast og biðja sérstaklega fyrir 

þolendum stríðsátaka í Aleppo í Sýrlandi. 
Hafa söfnuðir á Austurlandi tekið þátt í því 
átaki og er kirkjuklukkum hringt hvern dag 
til 31.oktober.  Í bréfi biskups segir m.a: Hér 
með hvet ég presta og sóknarnefndir til að 
hringja klukkum kirkna sinna frá mánudeg-
inum 24. október kl. 17 í þrjár mínútur og 
daglega eftir því sem við verður komið til og 
með 31. október, sem er siðbótardagurinn. 
Tilgangurinn er að sýna fólkinu í Aleppo, 
lífs og liðnu virðingu og samkennd og vekja 
athygli á ástandinu. Verkefnið er upprunnið í Finnlandi en hefur breiðst út 
um Evrópu. Látið ykkur því ekki bregða og munið að samkennd og samhugur 
er grundvöllur mennskunnar.

að heiman og heim
SAM félagið hittist í Sláturhúsinu

Oft minnumst við Make It 
Happen ráðstefnunnar sem 
haldin var víðsvegar um 

Austurland haustið 2012. Ráðstefn-
an var bæði fróðleg og skemmtileg, 
en það er ekki það sem situr í fólki. 
Það voru töfrar í loftinu. Hönnuðir 
og kúnstnerar úr Reykjavík hafa ít-
rekað spurt: “Hvað gerðist eiginlega 
á þessari ráðstefnu?” En það vita að-
eins þeir sem voru viðstaddir og aðrir 
verða að láta sér nægja að horfa hugsi 
á stjörnuglampann í augunum á þeim 
sem muna Make It Happen. Mörg 
innlend og alþjóðleg verkefni eiga 
rætur sínar að rekja til þessa augna-

bliks á Austurlandi og við sjáum enn 
fótsporin í sandinum.

SAM•félagið hittist núna helgina 
fyrir kosningar. Af því var gagn og 
gaman, og svei mér ef það var ekki 
ilmur af töfrunum í loftinu, orkunni 
sem við munum svo vel frá Make It 
Happen. Áhugafólk um samfélagið 
var þar saman komið, og samfélögin; 
skólana, þorpin, menningarmiðstöðv-
arnar. Listamenn og pólitíkusar, um-
sjónarmenn og áhugafólk um að láta 
hlutina gerast. Borgarfjörður vill vera 
valkostur, velkominn er nýr tónlistar-
skólastjóri Fljótsdalshéraðs, Sköpunar-
miðstöðin á Stöðvarfirði er enn sama 

kraftaverkið og SAM félagið vill stefna 
öllum þessum (og fleirum til) í samtal.

Nú eru fimm ár síðan Make It 
Happen var og hét og víman að renna 
af okkur. Því er þakklátt að finna 
þennan kraft að nýju, því töfrarnir eru 
eftir allt í fólkinu og þar sem það kem-
ur saman. Í vor stendur til að endur-
nýja tengsl og mynda ný á nýju Make 
It Happen sem haldið verður í Reykja-
vík á Hönnunarmars. Það er því kjörið 
tækifæri að hita undir töfrapottunum, 
stilla saman strengi, tala saman og láta 
okkur hlakka til Make It Happen 2017.

Karna Sigurðardóttir,  
formaður SAM félagsins

Í vor skipaði sveitarstjórn Borgar-
fjarðarhrepps verkefnisstjórn um 
samfélagsþróun í sveitarfélaginu 

sem starfar að verkefninu „Að vera 
valkostur“ í tengslum við gerð sókn-
aráætlunar fyrir Borgarfjarðarhrepp. 
Ásta Hlín Magnúsdóttir, Hallveig 
Karlsdóttir, Irina Boiko, Kristján Geir 
Þorsteinsson og Óttar Már Kárason 
skipa hópinn sem kynnti verkefni sitt 
á Að heima og heim um síðustu helgi.  
Vinna hópsins hófst á vordögum en 
segja má að full starfsemi hafi farið 
af stað nú í haust. „Við höfum fengið 
mjög frjálsar hendur í okkar vinnu, 
verkefnin eru fjölbreytt og margvísleg 
en starf hópsins snýst um að stuðla 
að umbótum á Borgfirsku samfélagi 
í samstarfi við sveitastjórn og íbúa 
Borgarfjarðar,“ segir Ásta Hlín en 
markmið vinnunnar er fyrst og fremst 
að gera svæðið að ákjósanlegri búsetu-
kosti. „Við viljum vera valkostur.“

Þær aðstæður sem kölluðu á stofn-
un hópsins eru fyrst og fremst óhag-
stæð mannfjöldaþróun, skekkt kynja-
hlutföll og skekktur aldurspýramídi, 
lélegt þjónustuframboð og fábreytni í 
bæði atvinnu- og félagslífi. Öllu þessu 
vill verkefnisstjórnin sporna gegn. 
„Starf okkar fram að þessu hefur falist 
í því að vera samtals- og samráðs-
vattvengur ólíkra aðila í samfélaginu 
og markaðssetja Borgarfjarðarhrepp 
á vefnum. En við viljum líka vera 
þrýstiafl í hagsmunamálum Borg-
firðinga og munum gera tillögur að 
umbótum til sveitarstjórnarinnar,“ 
segir Ásta.

Átak í markaðsetningu á döfinni
„Eitt af því sem við áttuðum okkur á 
frá upphafi var að hér þyrfti að gera 
átak í markaðssetningu. Okkur þykir 
raunverulega frábært að búa á Borgar-
firði og komumst að þeirri niðurstöðu 
að fyrst hér byggju ekki fleiri hlyti það 
að vera af því að þeir hreinlega vissu 
ekki hvað allt er mikil snilld hérna. Öll 
þjónusta skóla er ókeypis á Borgar-
firði, hér eru byggingarlóðir fríar, frá-
bær skrifstofu aðstaða, falleg náttúra 
og gott mannlíf. Þessar upplýsingar 
þurfa einhverstaðar að koma fram 
og við tókum það að okkur að miðla 
þeim.“ 

„Við höfum tekið fyrir ýmis sértæk 
verkefni og þrýst á umbætur, svo sem 
frístundastyrki fyrir börn, skerta póst-
þjónustu og lyfjaafgreiðslu í sveitar-
félaginu. En svo eru það auðvitað 
stóru póstarnir sem flest samfélög á 
landsbyggðinni eru að glíma við það 
eru húsnæðismál, atvinnumál og sam-
göngumál. Í þeim gerum við allt hvað 
við getum. 

Hópurinn hefur sett á laggirnar 
upplýsingasíðu fyrir mögulega nýbúa 
sem skoða má hér: 

borgarfjordureystri.com og facebook-
síðu: facebook.com/borgarfjordureystri

austurbrú, í samstarfi við Skaft-
fell - miðstöð myndlistar á 
Austurlandi og SAM félagið 

grasrótarsamtök skapandi fólks, býður 
grunn- og framhaldsskólum á Austur-
landi til samtals um þróun og eflingu 
listgreinakennslu. Tekinn verður upp 
þráðurinn þar sem frá var horfið í lok 
árs 2014 en þá var haldin vinnustofa í 
samstarfi við LungA skólann um efl-
ingu námstækifæra í skapandi greinum 
í tengslum við Sóknaráætlun 2014. “Þar 
komu fram ýmsir áhugaverðir punktar 
og hugmyndir sem vel væri hægt að 
þróa áfram og gætu leitt af sér öflugra 
listgreinakennslu á Austurlandi ef við 
höldum vel á spöðunum” segir Hanna 
Christel fræðslufulltrúi Skaftfells.

Haldin verður vinnustofu laugar-
daginn 5. nóvember næstkomandi 
á Skriðuklaustri á Fljótsdalshéraði 
þar sem m.a. verður rætt um skap-
andi nálgun og rannsóknir í efni 
sem leiða til sjálfbærni, umhverfis og 
grenndarvitundar. Einnig verður tek-
in umræða um hvernig utanaðkom-
andi verkefni geta leyst sköpunarkraft 
úr læðingi og hvort skólabúðir í list-
kennslu gætu verið góður valkostur 
fyrir grunnskólana. Gunndís Ýr Finn-
bogadóttir frá Listaháskóla Íslands 

og Guja Dögg Hauksdóttir fyrir hönd 
Myndlistaskóla Reykjavíkur verða með 
erindi ásamt Unu Sigurðardóttir frá 
Sköpunarmiðstöðinni á Stöðvarfirði 
og Hönnu Christel Sigurkarlsdóttur 
sem kynna skólabúðir og fræðsluverk-
efni Skaftfells. Góður tími verður fyrir 
umræður og skoðanaskipti og áhersla 
lögð á að móta sameiginlegar áherslur 
sem miða að heildarsýn um eflingu list-
greinakennslu og að Austurland verði í 
framtíðinni raunhæfur valkostur fyrir 
þá sem vilja undibúa sig fyrir áfram-
haldandi listnám á háskólastigi. “Við 
hvetjum að sjálfsögðu alla listgreina-
kennara að mæta og auk skólastjórn-
enda og allra þeirra sem áhugasamir 
eru um að gera listgreinakennslu hærra 
undir höfði.”  Dagskráin hefst kl.10:30 
og lýkur um 17:00 leytið.

Skapandi nálgun–
rannsókn í efni
Þróun listgreinakennslu á Austurlandi

að vera valkostur
Samfélagsverkefni á Borgarfirði eystra
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að vera 
traustsins verð
mrargt hefur borið við síðustu daga og ef til vill er svo farið 

hjá mörgum að þeir hafa enn ekki gert upp hug sinn um það 
hvaða flokk þeir ætla að kjósa. Líkur eru á að aldrei í sögu 

Alþingis muni jafn margir flokkar setjast á 
þing og eftir kosningarnar sem fara fram 
eftir tvo daga. Sitt sýnist hverjum um það 
en það er engu logið um að við lifum á 
fróðlegum tímum. Áhrifamáttur fjölmiðla 
hefur líkast til aldrei verið jafn áþreifan-
legur og síðustu daga. Teljast þá samfélags-
miðlar sem slíkir enda „fyrsta stopp“ hjá 
þorra þeirra sem leita sér upplýsinga um 
málefni líðandi stundar. Umræðuþættir í 
sjónvarpi eru eins mjög áhrifamiklir, þar 
sem við kynnumst kjörþokka einstak-
linga sem við hefðum annars aldrei getað 
myndað okkur skoðun á. Þar verða hetjur til á sjarmanum en aðrir, 
með sínar fullkomnu málaskrár, ná ekki að koma því til skila sem hefur 
verið sett fram í löngu máli á stefnumótunarfundum eða í málefna-
starfi stjórnmálahreyfinga. Þeir sem hafa hvað öndverðastar skoðanir á 
einhverjum málum fá aldrei að mætast til að skýra hin örlagaþrungna 
mun sem felist í afstöðu hvors framboðs fyrir sig. Eða hvað? Hvernig 
komumst við að niðurstöðu um það hvað við ætlum að kjósa? Er það 
vaninn eða eitthvert eitt mál sem ræður úrslitum; nú þegar allir flokkar 
lofa því besta mögulega; bara eftir helgi.

Tíminn er afstætt fyrirbæri
Stundum finnst mér eins og „við fólkið“ séum massi sem taki öllum 
skilaboðum á svipuðum nótum; við upplifum það sem gerist eða er 
sagt í kosningabaráttunni með einhverjum svona almennum hætti. 
Svo taki við smekkur manna, upplag, efnahagsleg staða og svo fram-
vegis. En ég held að þetta sé ranghugmynd hjá mér. Óskhyggja. Ég 
áttaði mig á því þegar ég horfði yfir götuna um daginn á fjölbýlishús 
að kvöldi til. Á stórum og myndarlegum sjónvarpsskjám í fallegum 
stofum sem snéru að mér blöstu við mér fjórar upplifanir. Ekki að ég 
viti nákvæmlega hvað var verið að horfa á en ég tók eftir því að það var 
stillt á sömu stöð. Og þó ég viti ekki hjá hvaða símafyrirtækjum hver 
og einn kaupir þjónustu þá tók ég eftir því að enginn sjónvarpsskjánna 
var í rauntíma á nákvæmlega sama tíma. Einn breyttist, svo annar og 
þá þriðji. Á þeim fjórða var slökkt. Þetta segir mér ekkert um hvernig 
hver og einn tók það inn sem á skjánum birtist – en þetta minnti mig á 
að tíminn er aldrei samur hjá neinum. Hversu innilega sem við trúum 
því að við lifum á samhæfðri tækniöld. 

Lýðræðið er stórfengleg uppfinning þrátt fyrir að enginn fái beint 
það sem hann vill. Við erum alltaf háð vali annarra, afstöðu fjöldans, 
því hvernig atkvæðin raðast og skila sér. Einhverjum finnst ójafnvægið 
á milli vægis atkvæða víðs vegar um landið stórt og mikið mál. Aldrei 
fann ég fyrir því sem Reykvíkingur að hallaði á málefni borgarinnar 
eða að atkvæði mitt skipti minna máli þar. Við kjósum samkvæmt lífs-
sýn okkar og trausti á stjórnmálamönnum hvar sem við erum stödd 
á landinu og áhrif okkar á Austurlandi á það hverjir setjast á þing eru 
jafn lítil þegar svo virðist sem að ekkert fólk að austan sé í efstu sætum 
framboðanna sem bjóða fram. Tengsl okkar við það fólk sem situr á 
þingi fyrir kjördæmið geta þó skipt sköpum þegar kemur að því að 
landshlutinn gleymist ekki þegar kemur að uppbyggingu innviða og 
eflingu mannlífs og menningar. 

Treystir þú „þínum frambjóðanda“?
Frambjóðendur eru aufúsugestir hvar sem þeir koma. Það vantar ekki. 
Hvort sem við berum virðingu fyrir þeim og störfum þeirra eða ekki, 
og hvort sem við höfum væntingar til þeirra eða ekki, þá eru þau vel-
komin. Okkur líður eins og þau séu að þessu fyrir okkur, að þegar 
heildarmyndin kemur heim og saman þá treystum við á að þau muni 
að þau eru fulltrúar fjöldans sem kaus þau en ekki aðeins handhafar 
valds sem hefur verið framselt. Atkvæði hinna ríku og þeirra efna-
minni eru jafngild. Atkvæði okkar á landsbyggðinni og þeirra sem 
byggja fjölmennari kjördæmi eru það líka. Þau eru siðferðislega jafn-
gild því þau eru framsal fullveðja einstaklings til fulltrúa stjórnmála-
flokka sem hafa heitið því að vinna landsmönnum hag samkvæmt um-
boði og samvisku sinni. Því er hátíðisdagur á laugardaginn; dagurinn 
þar sem við tökum ábyrgð á vali okkar og felum góðu fólki umboð 
okkar. Verum traustsins verð og mætum á kjörstað; verum traustsins 
verð og treystum samvisku okkar.
 Arnaldur Máni Finnsson

Leiðari
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FRíBLAðiNU eR dReiFT í 5.500 eiNTökUM Á  
öLL heiMiLi oG FyRiRTæki Á AUSTURLANdi. 
BLAðið eR AðGeNGiLeGT Á PdF SNiði Á  
veFNUM www.FoTSPoR.iS

Tæplega þrjátíu skjólstæðingar fé-
lagsþjónusta austfirsku sveitar-
félaganna fóru í árlega ferð 

með Austurlandsdeild 4X4 klúbbsins á 
laugardag. Þetta er sjötta árið sem farið 
er í slíka ferð en hugmyndin er fengin frá 
systurklúbbnum á Vesturlandi þar sem 
er sterk hefð fyrir því að jeppaklúbbur-
inn leggi eitthvað til samfélagsins. Ekki 
bar á öðru en að þessi hópur ferðalanga 
hafi notið dagsins og veðurblíðunnar 
en að ferðalaginu loknu var komið við 
á Gistihúsinu á Egilsstöðum og drukk-
ið kaffi í boði klúbbsins. Ferðinni var 
heitið upp á Hafrafell en farið í ýmsa 
króka á leiðinni, meðal annars farið yfir 
ár innan við Hallormsstað og lent í æv-
intýrum sem fylgja fjallamennskunni. 

menning er í raun mennskan 
sjálf. Og nú lifum við tíma 
þar sem okkur býðst að 

vera mennskari en áður hefur verið 
í sögu mannkyns – það er, við getum 
leyft okkur að njóta og neyta þess sem 
gleður okkur og nærir andann í meira 
mæli en áður. Við erum skapandi ver-
ur, sköpunarhæfni er sammannlegur 
eiginleiki þó vissulega séu einstak-
lingar í misgóðri aðstöðu til þess 
þroska þann eiginleika sinn. En við 
þurfum líka að njóta, að upplifa, að 
uppgötva til þess að næra okkur, til 
þess að opna nýjar víddir innra með 
okkur sjálfum og út til þess sem býr 
utan við okkur sjálf.

Eitt af því sem hefur staðið í vegi 
fyrir því að margir njóti lista- og 
menningar er það hvernig listir- og 
menning eru skilgreindar og hvern-
ig þær hafa verið notaðar til þess að 
skapa aðgreiningu á milli stétta.  Hvað 
er menning og hvað er ekki menning, 
hvað er hámenning og hvað er lág-
menning? Þessar spurningar eiga ekki 
lengur við, þar sem menningarneysla 
og menningarsköpun eru að taka á 
sig nýjar myndir og nýtt hlutverk í 
daglegu lífi. Gott dæmi um þetta er 
sú ákvörðun sænsku akademíunnar 
að veita tónlistarmanni og söngva-
skáldi virtustu bókmenntaverðlaun 
sem þekkjast.  Í því felst yfirlýsing um 
að sköpun Dylans sé einfaldlega það 

veigamikil að óþarfi sé að horfa til 
gamalla skilgreininga – list Dylans er 
einfaldlega bara það sem hún er.

Vegna þessa er mikilvægt að frjóu 
en ekki síður fjölbreyttu menningar-
lífi sé viðhaldið. Þannig að allir fái 
færi á að fylgja með inn í nýja tíma 
þar sem einstaklingarnir geta notið, 
eflt mennsku sína, tekið þátt og skap-
að.

En suma þarf að leiða inn í þenn-
an heim, koma þeim á bragðið. Það 
held ég að sé best gert með því að vera 
opnari fyrir fjölbreyttum birtingar-
myndum menningar og vera frjó 
þegar kemur að því að tengja menn-

ingu við félagslíf, skemmtun og aðra 
þætti mannlífsins á Héraði. Það er 
bara það sem það er.

Þetta á ekki síst við um börnin. Við 
þurfum að tryggja að þessi heimur sé 
þeim opinn, sé hluti af lífi þeirra líkt og 
íþróttir, nám og leikur. Það er ástæðu-
laust að viðhalda gömlum hugmynd-
um um að einum hæfi eitt og öðrum 
annað eftir stétt eða stöðu. Börnin 
þurfa að vaxa og þroskast í allar áttir 
svo þau geti uppfyllt eigin möguleika, 
eigin mennsku. Sköpunarhæfni barn-
anna okkar mun ráða úrslitum um 
hvernig þeim vegnar í vitvélavæddu 
atvinnulífi nánustu framtíðar.

söngleikjaspuna-námskeið fór 
fram í Kirkjumiðstöðinni á 
Eskifirði í síðustu viku en það 

var haldið af Improv Ísland, félagsskap 
sem hefur fest spunasenuna í sessi hér 
á landi. Að sögn Almars Blæs Sigur-
jónssonar, eins þáttakendanna, var 
mjög veglega að námskeiðinu staðið 
og endurgjaldslaust. Námskeiðið stóð 
í tæpa viku og voru þáttakendur allt 
í allt 7, aldursbilið var vítt og reynsla 
á leiklist mis mikil. „Það kom alls 
ekki að sök og stóðu allir jafnfætis 
andspænis spunanum enda það eina 
sem þarf til ímyndunarafl og leik-
gleði,” segir Almar. 

Fyrr á árinu var haldið námskeið í 
Haraldinum á Egilsstöðum af Improv 
Ísland en það er annað og þó náskylt 
spunaform. „Grunnurinn í spuna er 
sá sami, sama hvaða form þú tekur þér 
fyrir. Aðal þjálfunin felst í að teygja á 
og virkja þennan magnaða vöðva sem 
ímyndunaraflið er,“ segir Almar en hans 
reynsla er sú að ef of langur tími líði frá 
því að viðkomandi teygði á þeim vöðva 
þá stirðni hann og sé lengi í gang. „Það 
var ótrúlegt að fylgjast með því hvað 
senurnar og sketsarnir sem vöknuðu 
urðu líflegri, litríkari og fyndnari eftir 
því sem leið á vikuna og helsta skýring 
þess líklega sú að ímyndunarafls "vöð-
vinn" var orðinn vel heitur.“  

Píanóspinnarinn galið góður
„Það sem einkennir Söngleikjaspunann 
sem form eru tilfinningarnar. Í þessu 
formi reynum við að hafa alltaf skýra 
tilfinningalega afstöðu sem að stækkar 
og verður ýktari eftir því sem líður á 
senuna og endar að sjálfsögðu svoleiðis 
að karakterinn sem ber þessa skýru til-
finningu hefur engra annara kosta völ 
en að bresta í söng, sem er frábært.“ Að 
mati Almars var hópurinn einna heill-
aðastur af þeim hluta formsins sem 
fólst í framrás tónlistarinnar sem var í 
höndum Þorvalds Davíðssonar. „Hann 
var að gera þarna gjörsamlega galið 
gott stöff. Hann situr á sér og horfir á 
framvindu senunnar og þegar að hann 
telur rétta augnablikið þá kemur hann 

með lag. Laglínu sem aldrei hefur 
heyrst áður og leikarinn syngur texta, 
texta sem aldrei hefur heyrst áður. 
Þegar að allur leikarahópurinn tekur 
síðan undir í viðlaginu og dansar áður 
óséða dansrútínu. Þá eru töfrarnir full-
komnaðir. Þannig er spuninn.“ 

Almar segist mjög heillaður við það 
„nú“ sem hafi orðið til og segir hópinn 
hafa búið til allt upp í fjóra söngleiki 
á kvöldi og geri aðrir betur. Góður 
rómur var gerður að frum- og  loka-
sýningu hópsins síðastliðin sunnudag. 
„Þetta er svo frábær stund og lifandi 
þegar við sýnum eitthvað sem hefur 
aldrei verið til áður og verður aldrei til 
aftur. Það eina sem maður  getur gert 
er að njóta stundarinnar.

Spunnið í kirkjuna

menning og mennska
eftir kristínu Atladóttur

Góð fjallaferð í blíðviðrinu



Leiguheimili eru byggð á 
lögum um almennar íbúðir. 

leiguheimili.ils.is

Dreymir þig 
um lægri leigu?
Stígðu fyrsta skrefið og hjálpaðu okkur 
að meta þörfina fyrir fleiri Leiguheimili

Leiguheimili er nýtt kerfi að danskri fyrirmynd sem gerir 

meðaltekjufólki kleift að komast í 20–30% lægri langtíma-

leigu. Kíktu inn á leiguheimili.ils.is og skráðu þig á póst-

listann. Við munum senda þér fréttir af framvindu verk-

efnisins. Segðu okkur í leiðinni hvar þú vilt búa og hversu 

marga fermetra þú þarft.
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Ég hef aðeins kynnst mennta-
kerfinu á mínum 22 árum. 
Ég lauk grunnskóla, kláraði 

stúdentspróf, er í fjarnámi frá HA og 
kenni íþróttir í grunnskóla. Ég þekki 
ekki allt sem er að en ég veit að víða 
er pottur brotinn. Við getum og eigum 
að huga miklu betur að menntakerfinu 
okkar; sama á hvaða stigi. Sálfræði- og 
geðheilbrigðisþjónusta í grunn- og 
framhaldsskólum er til skammar. 
Sjálfsvígstíðni ungra karlmanna er 
óhuganlega há á Íslandi og við verð-
um að taka á geðrænum vandamálum 

ungs fólks strax í upphafi. Það gerum 
við m.a. með betra aðgengi að sál-
fræðiþjónustu í skólunum okkar. 

Háskólar á Íslandi eiga að geta boðið 
öllum upp á öflugt nám burtséð frá fjár-
hag og búsetu. Við verðum að tileinka 
okkur nýjar leiðir í fjarnámi svo fólk í úti 
á landi eigi möguleika á að læra það sem 
það langar að læra. Flestir velja að sækja 
sér háskólamenntun til Reykjavíkur og 
þurfa að koma sér upp heimili þar. Því 
er mikilvægt að skapa námslánakerfi 
sem kemur öllum vel. Við megum ekki 
refsa þeim sem þurfa að taka há náms-

lán með íþyngjandi greiðslubyrði að 
námi loknu. Við verðum að aðstoða þá 
sem þurfa á aðstoð að halda.

Þessar kosningar eru barátta jafnað-
armanna og ójafnaðarmanna. Við erum 
ríkt land en misskipting auðsins er óá-
sættanleg. Ríkustu 10% landsmanna 
eiga 67% allra eigna landsins. Það þýðir 
að hin 90% eiga einungis þriðjung allra 
eignanna. Svo svakaleg auðsöfnun á fáar 
hendur er ekki í anda jafnaðarmanna og 
þjóðarkökunni verður að skipta á rétt-
látari hátt. Sækjum peningana þar sem 
mest er af þeim og notum þá til upp-

byggingar heilbrigðiskerfis, velferðar-
kerfis og síðast en ekki síst menntamála. 

Ég er jafnaðarmaður og býð mig fram 
fyrir jafnaðarmannaflokk Íslands. Jafn-
aðarmenn eiga sér langa og farsæla sögu 
fulla af sigrum í þágu lítilmagnans. Sögu 
fulla af baráttu gegn óréttlæti og ójöfnuði. 
Jafnaðarmenn byggðu upp velferðarríkin 
í Skandinavíu og þannig samfélag viljum 
við skapa á Íslandi. Eitt samfélag fyrir 
alla. Víkjum af braut sérhagsmunagæslu, 
frjálshyggju, og spillingar. Göngum hönd 
í hönd með rauða rós í hjarta í átt til frels-
is, jafnréttis og samstöðu. 

 Bjartur Aðalbjörnsson,  
Vopnafirði, skipar 4 sæti á lista  

Samfylkingarinnar í NA-kjördæmi

Fyrir komandi kosningar hefur 
mikið verið fjallað um mikil-
væga málaflokka eins og heil-

brigðismál, kjaramál og vaxtamál (þó 
ekki nóg). Hins vegar hefur minna 
verið fjallað um þá málaflokka sem 
gerð eru sérstök skil í þessu blaði, 
mennta- og menningarmál. Þó er þar 
um að ræða hluti sem mynda grunn 
að flestu öðru.

Mikilvægi góðrar og fjölbreyti-
legrar menntunar á Austurlandi er 
augljóst. Þeim málaflokki gerum við 
sérstök skil í Norðausturstefnu Fram-
sóknarflokksins. Sú stefna byggist á 
því að líta til heildaráhrifa og lang-
tímaáhrifa þegar ríkið tekur ákvarð-
anir um stuðning við menntamál. Of 
oft eru ákvarðanir teknar á grundvelli 
afmarkaðs kostnaðar til eins árs í stað 
þess að líta á heildarmyndina. Þannig 

er borinn saman „kostnaður á nem-
anda“ í framhaldsskólum á Austur-
landi og svo í stóru framhaldsskólun-
um á höfuðborgarsvæðinu. Hins vegar 
gleymist að taka með í reikninginn að 
erfitt er að finna betri fjárfestingu fyrir 
byggðir landsins en að gera ungu fólki 
kleift að búa áfram í eða nærri heima-
byggð, mennta sig þar og geta svo í 
framhaldinu tekið þátt í uppbyggingu 
og verðmætasköpun í landshlutanum.

Aðgengi að menntun og menn-
ingarlífi er (ásamt heilbrigðisþjónustu, 
samgöngum og fjarskiptum) það sem 
fólk og fyrirtæki líta helst til þegar 
þau ákveða hvar setjast skuli að eða 
fjárfesta. Fyrirtæki þurfa fólk í vinnu 
og því byggja þau helst upp og ráða 
starfsmenn á þeim stöðum sem hafa 
aðdráttarafl fyrir fólk. Einnig þarf að 
festa í sessi jákvæða hvata fyrir ungt 

menntað fólk til að setjast að og vinna 
á landsbyggðinni, til dæmis með því 
að fella niður hluta námslána fyrir þá 
sem kjósa að gera það.

Eftir algjöran viðsnúning til hins 
betra í fjármálum ríkisins á undan-
förnum þremur árum erum við nú í 
aðstöðu til að snúa dýrri vörn í sjálf-
bæra og arðbæra sókn, ekki hvað síst í 
mennta- og menningarmálum.

Við leggjum til að veiðigjöldum, og 
öðrum auðlindagjöldum ef til þeirra 
kemur, verði skilað þangað sem verð-
mætin verða til. Í stað þess að vera lands-
byggðarskattur verði gjöldin nýtt að öllu 
leyti í uppbyggingu utan höfuðborgar-
svæðisins. Þriðjungur renni til sveitarfé-
laganna, þriðjungur fari í nýsköpun og 
önnur atvinnuþróunarverkefni og þriðj-
ungur renni í verkefni sem eru til þess 
ætluð að gera byggðir landsins að enn eft-

irsóknarverðari stöðum til að búa á. Það á 
ekki hvað síst við um menningarmál. Þar 
er m.a. átt við verkefni sem eru til þess 
ætluð að gera umhverfið enn meira að-
laðandi, verkefni eins og „Verndarsvæði 
í byggð“. Mörg byggðarlög á Austurlandi 
hafa sótt um slíka útnefningu og það 
mun hjálpa til við að laða að fólk og fyrir-
tæki og verða mikilvægur þáttur í því að 
auka hlutdeild Austurlands í hinni hrað-
vaxandi ferðaþjónustu.

Öðrum leiðum verður einnig beitt 
samhliða til að opna fleiri gáttir inn í 
landið, ekki hvað síst á Egilsstöðum. 
Við höfum lagt grunninn með stofnun 
Flugþróunarsjóðs en til viðbótar þarf 
að ráðast í jöfnun flutningskostnaðar 
á flugvélaeldsneyti, hafa lægri komu-
gjöld á Egilsstöðum en í Keflavík og 
veita sveitarfélögum hlutdeild í tekj-
um af ferðamönnum.

Austurland býr yfir ómældum 
tækifærum á flestum sviðum. Fjár-
festing í öflugu mennta- og menn-
ingarlífi mun gera fjórðungnum kleift 
að nýta þau tækifæri til fulls.

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson
alþingismaður og oddviti Fram-

sóknarflokksins í Norðausturkjördæmi

Það er gott að sjá að fyrir komandi 
alþingiskosningar virðast flest-
ir flokkar setja umhverfismál á 

stefnuskrár sínar. Það sem áður þótti 
sérviska Vinstri grænna er sem betur 
fer að verða almenn skoðun, þ.e. að 
náttúran eigi að njóta vafans. Náttúru-
vernd hefur þó ekki fengið þá athygli 
sem henni ber í þessari kosningabaráttu 
– þó að mörg málefni brenni á okkur 
eru loftslagsbreytingar stærsta ógn sam-
tímans og samfélagsins. Það skiptir ekki 
höfuð máli í stóra samhenginu hvar 
nýr landspítali rís ef að súrnun sjávar 
og ofsaveður eyðileggja lífsskilyrði á Ís-
landi, og heiminum öllum, innan fárra 
kynslóða.

Við erum of mörg sem höfum von-
að og búist við að mannkyn finni lausn 
á loftslagsbreytingum, að við reddum 
þessu með tæknilausnum, græjum sem 
gleypa koltvísýring eða nýrri tækni sem 
mengar minna. Það eru sannarlega 
skref til bóta, en bið í slíkri von kemur í 

veg fyrir að við sjáum hvar mikilvægasta 
lausnin felur sig – í þér. Það er samt ekki 
rétt að tala um lausn, við mannkynið 
höfum ekki hæfni til að snúa við þeim 
skaða og breytingum sem hafa orðið á 
vistkerfum heimsins og lofthjúpnum, 
en við getum unnið að skaðminnkun, 
og komið í veg fyrir frekari hlýnun.

Staðreyndin er að vistspor okk-

ar íslendinga eru með þeim stærstu í 
heiminum. Ef að neysla allra annarra 
jarðarbúa væri eins og neysla okkar 
væri þörf á þrem jörðum til að standa 
undir henni. Það er hægt að benda á 
einfalda hluti eins og að kaupa minna, 
kaupa ekki einnota varning og fjárfesta 
í hlutum sem endast. En mikilvægast er 
að við vinnum að því að breyta matar- 

og neysluvenjum okkar. Neysla dýra-
afurða er ein stærsta ástæðan fyrir því 
hvað vistspor okkar er stórt, jörðin okk-
ar stendur ekki undir því að þú fáir þér 
beikon bæði í morgunmat og kvöldmat. 

Vinstri græn vilja standa vörð um 
fjölskyldubúin í landinu, koma í veg 
fyrir verksmiðjuframleiðslu í landbún-
aði og virða nýju dýraverndarlögin. 
Eins og staðan er núna framleiðum við 
meira lambakjöt en innlendi markað-
urinn tekur við og til að hafa rekstrar-
grundvöll þurfa mjólkurbú að stækka 
eða hætta rekstri. Við þurfum að nýta 
tímann vel í samvinnu við bændur til 
að endurskoða það sem betur má fara í 
búvörusamningnum. Nýta þarf styrkja-
kerfið til að efla nýsköpun í kvikfjárrækt 
og grænmetis-, ávaxta-, bauna- og korn-
rækt. Ísland gæti orðið sjálfbært um mat 
og við gætum auk þess snúið algjörlega 
að vistvænni og lífrænni framleiðslu á 
næstu áratugum.

Þetta er eitthvað sem við þurfum 

að gera saman. Ríkið þarf að styðja við 
innlenndan landbúnað, standa vörð um 
fjölskyldubýlin um allt land og vinna 
að því að settir séu rammar sem hjálpa 
okkur að standa við Parísarsamkomu-
lagið. Þú þarft líka að leggja eitthvað 
af mörkum, að taka ábyrgð á eigin 
vistspori – þora að taka vegan wed-
nesday eða meatless monday. Hvorugt 
mun drepa þig, en það er nokkuð ljóst 
að óbreytt ástand mun að endingu valda 
óafturkræfum og stórfelldum skaða. 

Hvorki þú né við getum ákveðið að 
gera ekki neitt, og við getum ekkert án 
hvors annars.

Kjósum náttúruvernd nú á laugar-
daginn – kjósum Vinstri Græn. 

Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir
Sindri Geir Óskarsson

Höfundar skipa 2. og 9. sæti  
á framboðslista Vinstri grænna  

í Norðausturkjördæmi

Baráttan um að jafna tækifærin

Austurland – Menningarland

náttúruvernd og landbúnaður

Kjörfundur á Seyðisfirði þann 29. október n.k. verður í fundarsal íþróttamiðstöðvarinnar 
og verður opnunartími kjörfundar frá kl. 10:00 til kl. 22:00. 

Kjörskrá liggur frammi á Bæjarskrifstofu Hafnargötu 44 fram að kosningum.

Kjörstjórn Seyðisfjarðarkaupstaðar

Auglýsingfrá kjörstjórn Seyðisfjarðarkaupstaðar
um kjörfund vegna alþingiskosninga  sem fram fara 29. október 2016.



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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við í Flokki fólksins erum nýtt 
stjórnmálaafl, sem berst af 
hugsjón fyrir þá sem hafa 

orðið fyrir órlettlæti, mismunum, lög-
leysu og fátækt. Við ætlum að vinna 
gegn spillingu  hvers konar. Afnema 
skatt á fátækt, 300 þús lágmark á alla 
eftir skatt, Öryrkja, Eldriborgara og 
verkafólk og gerum það eins fljótt 
og auðið er, við bíðum ekki til 2018.                                                                                                                           
Flokkur Fólksins í Norðaustur kjör-
dæmi vill efla heilbrigðismálin, við 
viljum sjá sjúkrahúsin í meiri notkun, 
svo fólk þurfi ekki um langan veg til 
t.d. vegna fæðinga barna sinna, og 
minni aðgerða sem hægt er að fram-
kvæma á flest öllum sjúkrahúsum 
og Heilsugæslustöðvum. Við viljum 
að ungt fólk með geðræn vandamál 
fái aðstoð í skólunum, það vant-
ar sálfræðinga inn í skólakerfið frá 
grunni, það er allt of mikið um að 
fólk á öllum aldri taki sitt eigið líf .                                                                                                                                                
  Við viljum Reykjavíkurflugvöll  með 
öllum flugbrautum þar á meðal  NA-
Suðvestur brautinni vegna neyðar-
flugs, það er algjört lífsspursmál, 
einnig lækkun á fluggjöldum svo 
fólk geti ferðast um landið og heim-
sótt Höfuðborgina okkar. Við vilj-
um fullt verð fyrir allar auðlindirnar 

okkar og niðurgreiðslu á rafmagni 
til garðyrkjubænda og kaldra svæða.                                                                                                                                
Við viljum mannauðinn okkar heim, 
heim í héruð með góðu aðgengi að 
húsnæði og menntun, menntun á öll-
um stigum. Við viljum jöfnuð í sam-
félaginu.

EINN FYRIR ALLA OG ALLIR 
FYRIR EINN.

Sigurveig Sumarrós Bergsteinsdóttir 
1 sæti & Ástrún Lilja Sveinbjarnar-

dóttir 2 sæti Norðausturkjördæmi 

Það eru að skella á kosningar 
til Alþingis Íslendinga !   
Undirritaður vill hvetja ykk-

ur öll til að kjósa og taka afstöðu. 
Til þess er gott að skoða stefnu og 
fólkval Bjartrar Framtíðar og vil ég 
reyna að svara hér í þessari grein 
hvers vegna þú ættir að merkja X við 
A ?  Fyrir því tel ég að vel athuguðu 
máli yfir 24 ástæður;  

1)Stjórnmálin spila stóran þátt í 
þróun samfélagsins þar sem lifandi 
samfélag kallar á að hlutirnir séu 
endurskoðaðir og endurhannaðir 
til bæta líf okkar í rauntíma. Björt 
Framtíð er klár í það verkefni. 2)
Tölum saman, 3)segjum satt og 4)
virðum hvort annað. 5)Góð mál 
verða betri ef fleiri koma að þeim. 
6)Björt Framtíð vill ný vinnubrögð 
í stjórnmálum.  7)Óttarr Proppé 
formaður Bjartrar Framtíðar er gott 
efni í forsætisráðherra. 8)Þörf er á 
nýjum tekjustofnum fyrir sveitar-
félög til að 9) bæta nærþjónustu 
með áherslu á 10)bættan veruleika 
fyrir menntun og menningu á öll-
um stigum. 11)Engin manneskja er 
útundan, 12)Björt Framtíð stend-

ur mannréttindavaktina alla daga. 
13)Björt Framtíð styður íslensk-
an landbúnað, framþróun hans og 
stuðning við hann. 14)Matarsóun 
og viðskiptaumhverfi með mat-
vöru þarf að breytast og 15)búseta 
í dreifbýli að vera samkeppnishæf 
hvað varðar lífsgæði og afkomu. 16)
Auðlindin Ísland er gósenland og á, 
með sjálfbærni og ábyrgri nýtingu 
að skapa okkur öllum lífsskilyrði í 
fremstu röð. 17)Til þess þurfum við 
að styðja enn frekar við starfsemi 
háskóla og 18)skapa umhverfi þar 
sem nýsköpun og hugvit fá að njóta 
sýn. 19)Okkar helsta auðlind er 
mannauðurinn og okkar arðsamasta 
stóriðja eru háskólarnir okkar. 20)
Ferðaþjónustan er fjöregg sem þarf 
að fóstra og byggja upp með skipu-
lögðum hætti. Fyrst þarf þó að móta 
stefnu hins opinbera, þar sem Björt 
Framtíð leggur áherslu á sjálfbæra 
ferðaþjónustu, þar sem samfélög, 
afkoma greinarinnar, náttúruvernd 
og gæðaþjónusta eru lykilatriði til 
framtíðar.21) Innkomu ferðamanna 
til Norðausturlands ber að efla með 
öllum leiðum hvort sem er í lofti, á 

sjó eða þjóðvegum landsins 22)sem 
þurfa svo sannarlega aukna athygli 
og jú viðhald. 23)Jafnrétti er lykilorð 
í stefnu Bjartrar Framtíðar, þar er 
jafnrétti til þjónustu og búsetu mikil-
vægt fyrir kjördæmið. 24)Nauðsyn-
legt er að niðurgreiða Innanlands-
flug fyrir valda hópa sem þurfa að 
sækja þjónustu frá landsbyggð til 
Höfuðborgarsvæðisins meira en nú 
er gert. 

Er Björt framtíð afl fyrir þig !  XA 
fyrir Bjarta Framtíð  

Arngrímur Viðar Ásgeirsson frá 
Borgarfirði eystra er í 3 sæti Bjartrar 

Framtíðar í Norðausturkjördæmi

Óhætt er að segja að ungt 
fólk á Austurlandi búi við 
nokkuð gott námsframboð 

á framhaldsskólastigi, enda úr fjöl-
breyttu námi að velja í framhalds-
skólunum í Neskaupsstað, á Egils-
stöðum og á Hallormsstað. Kannski 
mætti þó skoða hvort bjóða megi 
upp á starfsnám tengt ferðaþjónustu, 
helst í samstarfi við atvinnulífið.

Hins vegar þarf að gera betur í 
háskólanámi í landshlutanum. Sam-
kvæmt upplýsingum frá Sambandi 
sveitarfélaga á Austurlandi, SSA, eru 
einungis 10% háskólanema á Austur-
landi búsett á Austurlandi og stunda 
fjarnám af einhverju tagi. 90% há-
skólanema á Austurlandi kjósa að 
flytja burt meðan á námi stendur. Það 
er mikil blóðtaka fyrir samfélagið því 
að reynslan hefur sýnt að fæstir skila 
sér í heimahagana á ný, enda er hlut-
fall háskólamenntaðra í þessum lands-
hluta talsvert undir landsmeðaltali.

Undanfarna áratugi hefur verið 
rætt um að koma á fót þekkingar-
setri á háskólastigi á Austfjörðum, 
áþekku þeim sem sem eru á Höfn í 
Hornafirði og á Ísafirði. Slíkt þekk-

ingarsetur gæti starfað með Skógrækt 
ríkisins, Náttúrustofu Austurlands og 
Vatnajökulsþjóðgarði og sinnt þannig 
þörfum Austurlands sérstaklega. Mál-
ið hefur lítið þokast og nú er runnin 
upp sú stund að stjórnmálamenn 
verða að reka af sér slyðruorðið og 
stíga lokaskrefið í þessu mikilvæga 
máli. Til þess eru Píratar svo sannar-
lega reiðubúnir, enda liggjum við ekki 
með hendur í skauti þegar kemur að 
þessum gríðarlega mikilvæga mála-
flokki. Eins er mikilvægt að tryggja 
lagalega og fjárhagslega umgjörð eina 

lýðháskóla landsins, LungA-skólans á 
Seyðisfirði, svo rekstrargrundvöllur 
hans verði tryggður.

Píratar munu láta til sín taka í lýð-
ræðis- og menntamálum sem varða 
landsbyggðina og vonumst við eftir 
liðsinni Austfirðinga þegar gengið 
verður að kjörborðunum þann 29. 
október.  

Einar Brynjólfsson og Guðrún 
Ágústa Þórdísardóttir. Höfundar 

skipa 1. og 2. sæti á framboðslista 
Pírata í Norðausturkjördæmi

24 ástæður fyrir 
Bjartri Framtíð

eitt samfélag  
fyrir alla!

Fyrir rúmri viku síðan var ég við-
stödd þá gleðilegu stund, þegar 
viljayfirlýsing um áframhald sam-

starfs um undirbúning og fjármögnun 
menningarhúss á Egilsstöðum var undir-
rituð. Illugi Gunnarsson, mennta- og 
menningarmálaráðherra kom fljúgandi 
að sunnan eldsnemma á sunnudags-
morgni með samninginn glóðvolgan 
og á flugvellinum á Egilsstöðum undir-
rituðu menningarmálaráðherrann og 
Björn Ingimarsson, bæjarstjóri Fljóts-
dalshéraðs viljayfirlýsinguna. Þetta var 
ánægjuleg stund fyrir alla viðstadda, 
ekki síst þá sem eiga sinn drjúga þátt í að 
þessu markmiði var loks náð.

Ég er afar stolt af því að eiga minn 
þátt í því, með stöðugri ýtni og við-
ræðum a.m.k. 3 ráðherra ríkisstjórn-
arinnar. Gert er ráð fyrir að Slátur-
húsið verði byggt upp sem fjölnota 
menningarhús og að nýrri burst verði 
bætt við Safnahúsið.  Miðað er við 
að heildarkostnaður verði 480 millj-
ónir. Þessi uppbygging skiptir miklu 
máli fyrir menningarlíf á Austurlandi, 
sem sannarlega er blómlegt og vekur 
athygli um land allt. 

Ég er líka stolt af því að hafa komið 
því til leiðar á undanförnum þremur 
árum í  vinnu minni í fjárlaganefnd Al-
þingis að aukið fjármagn hefur komið til 
menningarmiðstöðvanna á Austurlandi, 
á Eskifirði, Seyðisfirði og Egilsstöðum.

Það er, eins og ég sagði hér fyrr, 
mikil gróska í hvers konar listsköpun 
á þessu svæði, jafnt hjá ungu kyn-
slóðinni sem og hinum eldri og það er 
unnið með ýmis konar áþreifanlegan 
og óáþreifanlegan efnivið. Skinnið 
af hreindýrum, sem er auðvitað ein-
kennisdýr Austurlands, er einstaklega 
fallegt og meðfærilegt, hvort heldur er 
í fatnaði, skarti, handtöskum, púðum 
eða öðru því sem listamaðurinn lætur 
sér detta í hug og þeir eru margir hér 
um þvert og endilangt Austurland frá 
Vopnafirði til Djúpavogs.

Sönglist, myndlist, leiklist, orðlist, 
sama hvar borið er niður, það er allt iðkað 
hér með stolti og gleði.  Aðstaða sem er 
búin listamönnum er til fyrirmyndar, eins 
og til dæmis hjá Skaftfelli á Seyðisfirði og 

Sköpunarmiðstöðinni á Stöðvarfirði. 
Með forystu Sjálfstæðisflokksins í 

ríkisstjórn verður lögð áhersla á styðja 
þessa auðlegð.

Á Austurlandi eru þrír framhalds-
skólar, hver með sína sérstöðu og 
mikilvægir í skólaflóru landsins.  Hús-
stjórnarskólinn á Hallormsstað, Verk-
menntaskóli Austurlands á Neskaups-
stað og Menntaskólinn á Egilsstöðum.  
Það er afar brýnt að vel sé að þeim 
búið og þeir njóti sinnar sérstöðu. 

Það er líka mikilvægt að skapa að-
stöðu til háskólanáms og rannsókna á 
æðra háskólastigi.  Hjá Austurbrú hafa 
háskólastúdentar fengið aðstöðu og 
aðbúnað til fjarnáms, en markmiðið 
er auðvitað að bæta enn betur rann-
sóknaraðstöðu og námsaðstöðu á há-
skólastigi.  Það eykur verulega líkur á 
að fólk velji að búa og vinna í landshlut-
anum, ef aðstaða til náms, hvort heldur 
á framhalds- eða háskólastigi, er góð. 
Ég tel að á næsta kjörtímabili sé röð-
in komin að tímabærri uppbyggingu 
menntakerfisins, sem hefur hart verið 
skorið niður, ekki síst af síðustu vinstri 
ríkisstjórn.  Til þess þurfum við ríkis-
tjórn undir forystu Sjálfstæðisflokksins.   

Við erum á réttri leið með x við D.
 
Valgerður Gunnarsdóttir
3. sæti Sjálfstæðisflokkur
Norðausturkjördæmi

Áframhaldandi 
uppbygging mennta 
og menningar

Píratar og menntamál

Tilboð
Fljótsdalshérað  óskar eftir tilboði í að skipta um þakklæðningu á húsnæði þjónustumiðstöðvar 
Fljótsdalshéraðs Tjarnarási 9, Egilsstöðum.
Gögn verða afhent rafrænt.
Óska skal eftir gögnum í netfangið: bodvar.bjarnason@efla.is
Nánari upplýsingar gefur Böðvar Bjarnason hjá Eflu Egilsstöðum í síma 4126521 eða 
gsm 6656521.

Helstu magntölur:
Bárujárn 360 m²
Pappi 360 m²
Klæðning 200 m²

Gögn verða afhent frá og með 14. október.
Tilboð verða opnuð á skrifstofu Fljótsdalshéraðs Lyngási 12, Egilsstöðum 
þriðjudaginn 1. nóvember kl. 14.
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Það er sláandi staðreynd að 
Austurland skuli skera sig úr 
þegar kemur að hlutfalli há-

skólamenntaðra í samfélaginu og vera 
talsvert undir landsmeðaltali í þeim 
efnum. Hér eru mörg blómleg fyrirtæki 
og efnahagsástand almennt gott. Tekjur 
einstaklinga eru hærri en í umtöluðu 
landsmeðaltali og því ljóst að menntun 
er ekki ávísun á hærri tekjur. Það er ljóst 
að þetta tvennt fer ekki saman og að í 
atvinnugreinum sem tengjast frum-
vinnslu afurða geta tekjur einstaklinga 
verið nokkuð góðar. Og þegar til alls er 
litið telja flestir sig hafa það nokkuð gott; 
öll höfum við okkar gildi og viðmið og 
í raun ekki hægt að setja mælistiku á 
hamingjuna út frá því hvort að samfélag 
er „á pappírnum“ menntaðra eða hvort 
það skilar meiri útflutningstekjum í hið 
þjóðhagslega reiknilíkan. Aftur á móti 
er það fleira en menntun sem felur í 
sér að samfélag sé „þekkingarsamfélag“. 
Það er ljóst að atvinnuvegir og menning 
landsmanna er að breytast. Grunnstoðir 
samfélags eru að einhverju leyti samar 
við sig og heilbrigðis- og menntakerfi 
er nauðsynlegt til að mannlíf blómstri 
á hverjum stað og einstaklingar hafi tök 
á að rækta sjálfa sig og hæfileika sína. 
Aðgengi að menntun og menningu sker 
úr um það á margan hátt hvað úr okkur 
getur orðið. Enginn óskar sér þess að 
skorta heilsu, menntun, víðsýni, þekk-
ingu og umburðarlyndi. Góðir eigin-
leikar sem við ræktum sem gera okkur 
mennsk, efla frumkvæði okkar og frjóa 
hugsun. Það eru gildi sem gera okkur 
kleyft að takast á við lífið með gildi og 
lífssýn að vopni. Samkenndin gerir hóp 
fólks að samfélagi.

Í heimi harðnandi samkeppni
Atvinnuvegir og menning skilgreina 
samfélög mun frekar en efnahagslegar 
aðstæður einstaklinganna sem lifa í 
þeim. Þessir tveir þættir eru breyting-
um háðir og ljóst er að við sem búum 
á landsbyggðinni erum ekki jafn 
einsleitur hópur og margir vilja vera 
láta. Þverskurður samfélagsins er jafn 
fjölbreyttur – ef ekki fjölbreyttari – og 
í öðrum „mengjum“ nútímasamfélags. 
Sjómenn, læknar, rektorar, veitinga-
fólk, listamenn, verkfræðingar, hjúkr-
unarfólk, kennarar, öryrkjar, prestar og 
logsuðumenn. Allir hafa sitt hlutverk 
en tækifærin eru þó mismikil eftir því 

hvar fólk býr á landinu. Nú til dags 
óskum við öll börnum okkar að bind-
ast ekki átthagafjötrum og viljum að 
hver geti orðið það sem hann vill. En 
við viljum um leið að hver geti búið þar 
sem hann vill. Það takmarkar tækifæri 
okkar til lífsviðurværis að einhverju 
leyti að búa á svæðum þar sem einsleit 
menning ákvarðar hvort að við getum 
náð árangri á sviði vísinda eða lista, ef 
hugur okkar leitar í þær áttir. Verkefnin 
fyrir arkitekt eða lyfjafræðing á Austur-
landi eru fábrotnari heldur en ef sá sami 
ætti heima á þéttbýlla svæði. Í heimi 
harðnandi samkeppni um hæfileika-
fólk á öllum sviðum verður hvert sam-
félag sem vill vaxa og dafna að búa yfir 
tækifærum fyrir fjölbreytta flóru fólks 
með mismunandi bakgrunn. Ferða-
þjónustan er ekki svarið við spurning-
um allra um það á hvaða sviði það vill 
hasla sér völl í framtíðinni.

atgervisflótti
Tölfræðin sýnir okkur að Austfirðing-
um fjölgar ekki í samræmi við fjölgun 
landsmanna. Það þýðir bara eitt. Að 
fleiri flytja héðan en hingað. Það þýðir 
ekki endilega að samfélagið dafni ekki, 
en það bendir til þess að það dafni 
ekki sem skyldi. Á Austurlandi þyk-
ir okkur gott að búa en margar ólíkar 
ástæður kalla fólk héðan rétt eins og 
ólíkar ástæður kalla okkur hingað. Þó 
að ferðaþjónustan á Austurlandi eigi 
eftir að dafna sem skyldi þá á samfé-
lagið hér líka inni á ýmsum öðrum 
sviðum. Þau verðmæti sem skapast á 
Austurlandi ættu vel að standa undir 
uppbyggingu innviða á öllum sviðum 
sem skapa svo að sama skapi grundvöll 
fyrir fjölbreyttu og öflugu samfélagi 
þar sem hver fær að njóta sín. Börn og 
ungmenni hafi aðgengi að þeim gæð-
um sem séu fyllilega sambærileg við 
það besta á landinu. Það er áhugavert 
að horfa til afleiddra áhrifa á Höfn í 
Hornafirði af því að njóta velmegun-
ar sem hlýst af auknum ferðamanna-
straumi. Frumkvöðlastarf eykst í sýni-
legu hlutfalli við aukin tækifæri í að 
sinna þessari atvinnugrein. Það er vel. 
Fólk með ólíka þekkingu og bakgrunn 
flytur aftur „heim“ að starfa í fagi sem 
er jafnvel óskylt menntun og sérþekk-
ingu viðkomandi, en auðgar samfé-
lagið með því að efla þekkingarstigið 
í viðkomandi samfélagi. Á því byggir 

þekkingarsamfélag, að einstaklingarn-
ir séu með fjölbreyttan bakgrunn og 
beri þá virðingu fyrir öðrum að auðga 
samfélagið með þekkingu sinni. Og 
þekking er margs konar. Hún segir ekki 
endilega til um bókfært menntunar-
stig viðkomandi. Eða er ekki heilmikil 
þekking fólgin í reynslu fólks af ólíkum 
sviðum mannlífsins? Það eru nefnilega 
ekki bara þeir eftir sem ekki fóru, held-
ur líka allir aðfluttu sem fluttu á svæðið 
í leit að nýjum tækifærum.

Breytt samfélagsgerð
Hvert er uppleggið í hverju samfé-
lagi? Skoðar þú þitt og getur þú greint 
grunngerð þess? Byggir það á sjáv-
arútvegi eða landbúnaði, iðnaði eða 
þjónustu? Byggir það á menntun og 
menningarstarfsemi eða verslun og 
framleiðslu? Kannski þráum vil öll að 
lifa í samfélagi sem byggir á hæfilegri 
blöndu af öllu því sem hefur verið 
nefnt. Landfræðilegar ástæður skapa 
einhver mörk um það hvernig við skil-
greinum samfélag okkar en ef sjón-
deildarhringurinn er víkkaður getum 
við sem þjóð státað af því að sem heild 
þá eru þessir þættir í ágætu jafnvægi í 
landinu okkar. Við viljum bara meira 
af þessu nær okkur því aðgengið að 
ótrúlega mörgum gæðum samfélags 
okkar er takmarkað vegna fjarlægðar-
innar við höfuðborgarsvæðið. Eitt af 
því sem dregur okkur þangað er þekk-
ingarsamfélagið í kringum stofnanir á 
sviði „æðri“ mennunar og lista, menn-
ingar og fjölmiðlunar. Það myndi 
breyta miklu í samfélagsgerðinni ef 
sneið af þeirri köku væri nær okkur og 
við sem byggjum landsbyggðina sjá-
um að tilkoma háskólasamfélags í lítil 
samfélög getur haft ótrúlega djúpstæð 
áhrif til framtíðar. Á tímum fjarskipta-

tækni-undursins aukast möguleikar 
landsvæðis eins og Austurlands til að 
fóstra Háskólasetur og rannsóknar-
stofnanir sem sinna sérsviðum sem 
henta landshlutanum. Á Höfn er há-
skólasetur sem ku sinna rannsóknum 
á ferðamennsku, á Ísafirði er nám í 
haf-og strandsvæðastjórnun og á Hól-
um bæði ferðamálafræði og fiskeldis 
auk hestamennsku. Tilkoma slíkra 
viðbóta í þekkingarsamfélag hvers 
staðar hefur umtalsverð afleidd áhrif. 
Það breytir samfélagsgerðinni að 
stærri hluti hópsins hafi víðfeðmari 
sýn á hvernig búið er að börnum þess. 
Við viljum öll að jafnræði sé á meðal 
landsmanna til að nýta hæfileika sína.

Leiðir stjórnvalda
Sóknaráætlanir landshlutanna eru 
ágæt verkfæri. Samband sveitarfé-
laga á Austurlandi leggur línurnar 
í ákveðinni stefnu og Austurbrú er 
framkvæmdaaðilinn í að láta kerfið 
virka. Nýir uppbyggingasjóðir tóku til 
starfa á kjörtímabilinu sem var að ljúka 
og sinna auknu hlutverki sínu með 
takmarkaðra fjármagn. Ekki er ljóst 
hvernig „menningunni“ mun reiða af 
þegar fram líða stundir en starfsemi 
menningarstofnanna á landsbyggðinni 
er oftar en ekki háð verkefnastyrkjum 
frá hinu opinbera. Á Austurlandi eru 
starfræktar Myndlistar-, Sviðslista- og 
tónlistamiðstöðvar á Seyðisfirði, Egils-
stöðum og á Eskifirði. Fjöldinn allur af 
starfandi listamönnum og menningar-
fólki á svæðinu sækja einnig til þessara 
sjóða til að halda uppi fjölbreytni í 
menningarstarfinu á svæðinu. Undir 
þá fellur einnig minjavernd að ein-
hverju marki og uppbygging menn-
ingartengdrar ferðaþjónustu. Ein leið 
stjórnvalda til að skapa stöðugleika og 
vaxtarskilyrði fyrir hinar skilgreindu 
Menningarmiðstöðvar er að tryggja 
þeim nægilegt fjármagn til að sinna 
verkefnum sínum og þróun. Í ályktun 
SSA frá því í byrjun október er skorað 
á stjórnvöld að tryggja aukið fjármagn 
því það sé óviðunandi að fjársvelti 
standi starfi þeirra og framþróun fyrir 
þrifum. Um lykilstofnanir í austfirsku 
menningarlífi sé að ræða. Eins kall-
ar SSA eftir því að háskólasetri verði 
komið á fót sem höfði jafnvel til er-
lendra nemenda ásamt því að sinna 
markvissu starfi í að austfirskir nem-

endur geti stundað nám sitt og rann-
sóknir við setrið. Það er ekkert athuga-
vert við að stjórnvöld skoði hvort ekki 
sé ástæða til að efla þekkingarsamfé-
lagið á Austurlandi með tilmælum og 
fjármagni til Háskóla Íslands um að 
koma á fót viðeigandi setri.

menningin ber orðspor  
austurlands víða
Oft hefur verið talað um sérstöðu 
landshlutans þegar kemur að listum 
og sýnist þá sitt hverjum. Á Seyðis-
firði er starfræktur frábær listalýðskóli 
sem fóstrar nemendur hvaðanæva úr 
heiminum, LungA-hátíðin skóp vísi 
að honum og Bræðslan á Borgarfirði 
eystra hefur aukið tiltrú heimamanna 
á að efla megi þar mannlíf og sam-
félag. Eistnaflug minnir landsmenn 
reglulega á fjölbreytni mannlífsins úti 
á landi. Menningarviðburðir hafa áhrif 
á ímynd samfélags en þeir hafa ekki 
síður áhrif á sjálfsmynd þeirra sem þá 
sækja. Það er því ekki nóg að við „höld-
um viðburði“ heldur að við mætum á 
þá sjálf og styðjum hvert annað í að 
láta menninguna okkur varða þannig 
að hún endurspegli okkur og að við 
getum speglað okkur í henni. Það er 
einskis virði að bjóða upp viðburði af 
fjölbreyttu tagi ef enginn kemur til að 
láta þá víkka sjóndeildarhring sinn. 
Eða menntun sem enginn hefur trú á 
að geti aukið spönn við lífsgæði þess. 
Það verður því að taka samhent sam-
tal um hvað eigi að byggja upp og taka 
skrefin hægt en örugglega í rétta átt. 
Það er til að mynda full þörf á að ein-
hverja framhaldmenntun verði hægt 
að sækja á sviði lista á Austurlandi, til 
að auka möguleikana á því að hlutverk 
menningar og lista sé undirstrikað 
í  þeirri ímynd sem Áfangastaður-
inn Austurland vill byggja upp og 
viðhalda. Við erum öll sem samfélag 
þáttakendur í því ferli að rækta sjálfs-
mynd þar sem við erum meðvituð um 
sögu okkar og náttúru, umhverfið og 
náungann. Opið samfélag er opið fyrir 
ólíkum sjónarmiðum og stuðlar að því 
að það byggist upp þekking. Við vilj-
um spegla okkur í frjórri menningu 
og eiga völ á uppbyggilegri afþreyingu 
sem kennir okkur að þekkja okkur 
sjálf. Það er það mikilvægasta og í því 
felst að vera þekkingarsamfélag.
 Arnaldur Máni

að vera þekkingarsamfélag„Menningar-
viðburðir 

hafa áhrif á ímynd 
samfélags en þeir 
hafa ekki síður 
áhrif á sjálfsmynd 
þeirra sem þá sækja



11   17. október 2016

Það er kominn tími til að setja 
mennta- og menningarmál í 
flokk forgangsmála á landinu 

öllu. Við hér á Austurlandi höfum 
staðið okkur mjög vel á mörgum 
sviðum svo sem uppbyggingu menn-
ingarmála en drögumst aftur úr á 
öðrum. Við þörfnumst uppbyggingar 
á þekkingarsamfélagi með tilkomu 
Háskólaseturs og úr því verður að 
bæta. Einnig er nauðsynlegt að Menn-
ingarmiðstöðvarnar okkar fái nægi-
legt fjármagn frá ríkinu til að vaxa 
og dafna,“ segir Signý Ormarsdóttir 
verkefnastjóri Uppbyggingarsjóðs og 
menningarmála hjá Austurbrú. Hún 
telur að í almennri umræðu gæti oft 
misskilnings um hlutverk þessara 
stofnana en MMF, Skaftfell og Tón-
listarmiðstöðin eru “þjóðmenningar-
stofnanir” Austurlands á vissan hátt. 
Þær eru að einhverju leyti staðgengl-
ar stærri stofnana sem eru á höfuð-
borgarsvæðinu og eiga að vera reknar 
á þeim forsendum, að mati Signýjar. 
„Það viðbótarfjármagn sem kom til 
á síðasta ári hefur bætt starfumhverfi 

þeirra til að sinna hlutverki sínu á 
sviði fræðslu og það verður að festa í 
sessi. Tilgangur þessara menningar-
miðstöðva er ekki að vera á markaði 
heldur að sinna menningaruppeldi, 
Þær eru ekki eingöngu gestgjafar 
viðburða heldur vinna þær að þróun 
og verkefnum sem auka menningar-
læsi. Þær auðga samfélag okkar með 
því að fóstra og stýra verkefnum sem 
eru almenningi til gagns og geta ver-
ið vettvangur umræðu sem þróar og 
víkkar sjóndeildarhring samfélagsins. 
Þær geta líka, að einhverju leyti, verið 
vettvangur til að halda fundi eða skapa 
samtal á milli lista- og þekkingarsam-
félags og almennings.“ Signý bendir á 
að samþykktir og samningar í kring-
um menningarmiðstöðvarnar leggja 
áherslu á fræðslu og að það hlutverk 
þeirra verði að efla til þess að komandi 
kynslóðir alist upp við skapandi um-
hverfi sem efli hæfileika þeirra til að 
takast á við síbreytilegt samfélag. 

 Starfsemi menningarmiðstöðv-
anna veltur á hverjum tíma mjög á 
því verkefnafjármagni sem þær fá frá 

Uppbyggingarsjóð Austurlands og eru 
þau verkefni oftast vettvangur mikil-
vægs samstarfs og samtals. 

„Aftur á móti er það álitamál hvort 
að Menningarmiðstöðvarnar sem slík-
ar eigi að fá fjármagn til að reka sig á 
svipuðum forsendum og aðrar „þjóð-
menningarstofnanir“ eins og Lista-
safn Íslands, Sinfóníuhljómssveitin 

eða Þjóðleikhúsið. Vonandi líður ekki 
á löngu þar til við getum tekið það 
samtal við stjórnvöld að finna útúr því 
hvernig fjármögnun miðstöðvanna 
skuli háttað til framtíðar. Þær eru okk-
ur nauðsynlegar, stöðugleiki og festa 
í rekstri þeirra er grundvallaratriði í 
byggðaþróun og kemur okkur öllum 
til góðs.”

Menningar- 
miðstöðvar
lyklar að 
byggðaþróun

einhverjum kom spánskt 
fyrir sjónir að viljayfirlýs-
ing um mótframlag ríkisins 

við uppbyggingu menningarhúss 
á Egilsstöðum skyldi undirrituð á 
dögunum en forsaga málsins er löng. 
Eins og fram hefur komið er vísað 
til samkomulags um uppbyggingu 
menningarhúsa á landsbyggðinni frá 
1999 en á grundvelli þess höfðu verið 
unnar tillögur á vegum mennta- og 
menningarmálaráðuneytisins og 
sveitarfélagsins um menningarhús á 
Egilsstöðum en þær strönduðu árið 
2008 í kjölfar efnahagshrunsins. 
Endurskoðun þessara hugmynda 
hófst árið 2011 og leiddi sá hóp-
ur sem þá tók við, vinnuna í átt að 
„ísfirsku leiðinni“ þar sem nokkur 
hús mynduðu klasa menningarhúsa, 
hvert með sitt sérsvið. Eins og þekkt 
er starfa á Austurlandi þrjár menn-
ingarmiðstöðvar á sviði myndlistar, 
tónlistar og sviðslista. Viljayfirlýs-
ingin er staðfesting á því að ríkið eigi 
enn eftir að leggja til framlag í inn-
viðauppbyggingu menningar á Aust-
urlandi, svo að Sviðslistamiðstöðin í 
Sláturhúsinu (MMF) geti rækt hlut-
verk sitt. Að auki er lögð áhersla á að 
upprunaleg teikning og hugmynd að 
Safnahúsinu á Egilsstöðum sé kláruð. 
Hugmyndin á bakvið það að þrjár 
menningarmiðstöðvar séu starfrækt-
ar með faglegum hætti á Austurlandi 
breytist ekki með þessum gjörningi 
að sögn Björns Ingimarssonar bæjar-
stjóra á Egilsstöðum.

afrakstur langs ferlis
„Þetta er afrakstur vinnu sem lauk 
raunar í lok janúar en síðan þá hafa 
verið fundir með ráðuneyti o.fl. þar 
sem lausir endar hafa verið hnýttir. 
Við lögðum ekki áherslu á að koma 
þessu inn á fjárlög 2017 heldur að 
samhljómur yrði um það að þessi 
leið yrði sú sem við færum á endan-
um,“ segir Björn aðspurður um það 

ferli sem leiddi til þessarar niður-
stöðu sveitarfélagsins í samvinnu við 
ráðuneytið.

„2008 voru allir sammála um 
hvernig þetta ætti að verða, en við 
endurskoðunina var þetta meira 
spurning um að ná pólitískri sátt um 
það hverjar áherslurnar ættu að vera. 
Það fór töluverð vinna í að komast 
að niðurstöðu um það hvernig þetta 
samspil ætti að verða hér á Egilsstöð-
um. Það þýðir að fræði- og rann-
sóknarhlutinn í þessari uppbyggingu 
er hugsaður sem hluti af starfsemi 
Safnahússins en hinar skapandi list-
ir með áherslu á sviðslistirnar eiga 
heima í Sláturhúsinu og á sú starf-
semi ekki að vera í samkeppni á 
markaðsforsendum eins og einhverj-
ir óttast. Við erum að reyna breikka 
sviðið en ekki sækja á sömu mið og 
aðilar í einkarekstri, sem hafa gert 
mjög vel á sínu sviði,“ segir Björn.

Gera ráð fyrir  
framkvæmdum á næsta ári
„Langtímamarkmiðið er að byggja 
þessi hús upp og rekstrarkostnaður-
inn er ekki svo umtalsverðar fjárhæðir 
að það orki tvímælis. Hér er bara ver-
ið að kalla eftir stofnframlaginu sem 
veitt var til þessara verkefna víðs vegar 
um landið á sínum tíma. Um árabil 
fór fjármagn af hálfu ríkisins í þann 
farveg á sínum tíma að því var beint í 
rekstur lista og menningarstofnanana, 
Skaftfells, Tónlistarmiðstöðvarinnar 
og Sláturhúss en samfara því var alltaf 
verið að vinna að því að þetta gæti 
gerst. Þetta framlag nú hefur engin 
áhrif á það hvernig þessar miðstöðvar 
sækja rekstrarfé á forsendum starf-
semi sinnar og tilfallandi verkefna 
til opinberra sjóða eða fjárveitinga-
valdsins,“ segir Björn en hann telur 
viljayfirlýsingu ráðherra gera sveitar-
félaginu kleyft að gera ráð fyrir frekari 

uppbyggingu í Sláturhúsinu í fjárhags-
áætlunum næsta árs. Að frádregnum 
tekjum hefur kostnaður sveitarfélags-
ins við MMF og Sláturhúsið verið í 
kringum 14 milljónir á ári.

Uppbygging í Sláturhúsinu miðar 
að því að það verði enn fremur útbúið 
sem fjölnota menningarhús sem rúmi 
sviðslistir sérstaklega af hálfu Austur-
lands en þar megi einnig gera ráð fyrir 
viðburðum á sviði tónlistar, sýningum 
af ýmsu tagi og að vinnustofur auk 
gestaíbúðar fyrir listamenn séu starf-
ræktar í húsinu.  

ný burst á safnahúsið
Viljayfirlýsing ráðherra og sveitarfé-
lagsins felur einnig í sér að reist verði 
ný burst við Safnahúsið, líkt og ráð 
var fyrir gert í upprunalegum teikn-
ingum, sem verði til að bæta aðstöðu 
fyrir safnkost, sýningar og til fyrir-
lestrarhalds, auk aðstöðu fyrir fræði- 

og rannsóknarstörf. Að sögn Elsu 
Guðnýjar Björgvinsdóttur, safnstjóra 
Minjasafns Austurlands er yfirlýsingin 
mikið fagnaðarefni og horft sé til 
bjartari tíma í ljósi hennar. „Ný burst 
mun gjörbylta allri starfsemi safnanna 
í Safnahúsinu því húsið hefur í raun 
og veru aldrei verið klárað. Það hefur 
hamlað starfseminni á margan hátt,“ 
segir Elsa.

Safnahúsið hýsir Minjasafn Aust-
urlands, Héraðsskjalasafn Aust-
firðinga og Bókasafn Héraðsbúa. 
Fyrsti áfangi hússins var tekin í notk-
un árið 1996 en upphaflegar teikn-
ingar gera ráð fyrir þremur burstum. 
Tillaga um fjárheimildir vegna verk-
efnisins verður lögð fram sem hluti af 
fjárlagafrumvarpi ársins 2018.

Áætlanir um uppbyggingu staðfestar

Til hamingju 
Austurland!

viljayfirlýsing um 
byggingu menn-
ingarhúss á Fljótsdals-

héraði hefur verið samþykkt af 
ríki og bæ. Annars vegar er gert 
ráð fyrir byggingu sviðslistasals í 
Sláturhúsinu hins vegar að burst 
tvö verður reist við Safnahús-
ið sem hýsir m.a Minjastofnun 
Austurland og Héraðsskjalasafn 
Austfirðinga. Samkvæmt vilja-
yfirlýsingunni greiðir ríkið 60% 
af kostnaði eða að hámarki 288 
milljónir,  Fljótsdalshérað greiðir 
40%. Nú þegar hefur Fljótsdals-
hérað lagt fram 120 milljónir í 
Sláturhúsið frá því það var keypt 
2006, telst það hluti af 192 millj-
óna framlagi sveitarfélagsins, því 
er ljóst að um 360 milljónir verða 
lagðar í húsin tvö á næstu árum.

Menningarmiðstöð Fljóts-
dalshéraðs (MMF) hefur umsjón 
með rekstri Sláturhúsins menn-
ingarseturs og mun fyrirhugað-
ur salur gjörbylta starfsumhverfi 
miðstöðvarinnar til hins betra. 
En hús er bara hús, það sem fer 
fram í því er það sem skiptir máli. 
MMF er ein þriggja miðstöðva 
sem saman mynda Menningar-
miðstöð Austurlands, hinar tvær 
eru Skaftfell á Seyðisfirði og Tón-
listarmiðstöðin á Eskifirði. MMF 
er sviðslistamiðstöð Austurlands 
samkvæmt samningi við SSA og 
Fljótsdalshérað, miðstöðin er 
rekin af framlagi frá ríkinu og 
sveitarfélaginu og gert að sinna 
sviðslistum um allt Austurland. 
Síðustu ár hefur verið barist 
fyrir því að framlag ríkisins til 
miðstöðvanna verði hækkað eða 
fylgdi í það minnsta vísitölu. Sin-
fóníuhljómsveit Ísland og Þjóð-
leikhúsið fengu t.d aukaframlag 
vegna launa- og verðlagshækk-
anna á síðustu fjáraukalögum, 
eðlilega. En framlag ríkisins til 
miðstöðvanna á Austurlandi hef-
ur ekki hækkað um krónu síðan 
2008, þrátt fyrir töluverðar launa- 
og verðlagshækkanir síðustu ár.

Íslenska ríkið fjármagnar 
menningarstarfsemi með hlut-
falli af sköttum og öðrum gjöld-
um, því má færa margþætt rök 
fyrir fjárveitingum til menn-
ingar- og listastarfsemi með til-
liti til framlags skapandi greina 
til þjóðarframleiðslu. Menn-
ingarhagfræðin hefur sýnt okkur 
að verulegur fjárhagslegur hag-
vöxtur er af menningarstarfsemi, 
því má halda því fram að aukin 
menningarstarfssemi mun hafa 
jákvæð fjárhagsleg áhrif á Aust-
urlandi. 

Eins hefur verið sýnt fram á 
hlut menningar á líðan íbúa til 
hins betra og að menning og af-
þreying almennt hafi töluvert um 
það að segja þegar fólk velur sér 
búsetu. 

Unnar Geir Unnarsson,  
forstöðumaður MMF
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Ég vona ég skilji eftir mig já-
kvæða strauma til kirkjunnar, 
hafandi þjónað hér í 20 ár,“ 

segir sr. Sigurður Kr. Sigurðsson frá-
farandi prestur á Höfn í Hornafirði en 
nú um mánaðarmótin lætur hann af 
þjónustu við Hafnarbúa. Hann seg-
ir margs að minnast af samfylgd við 
Hornfirðinga og mest sé um vert að 
hafa borið gæfu til þess að fá að vera 
hluti samfélaginu í víðu samhengi. 
Presturinn verður að geta tekið þátt í 
mannlífinu að mati Sigurðar en hann 
hefur starfað með lúðrasveitinni á 
staðnum, í tónlistarlífinu, tekið þátt 
í leiklistarstarfinu og hornfirska 
skemmtifélaginu. „Við Kristín höfum 
notið þess að geta starfað hér saman 
og tekið góðan þátt í mannlífinu, 
stundað okkar áhugamál og átt gott 
innlegg í líf og starf sóknarbarnanna, 
en nú er komið að tímamótum“ seg-
ir Sigurður en kona hans Kristín Jó-
hannesdóttir organisti hefur starfað 
með honum frá árinu 1997. Þau eiga 
börn og barnabörn á höfuðborgar-
svæðinu og vilja njóta samvistanna 
við þau á efri árunum, en þau hætta 
störfum á gömlu 95 ára reglunni 
svokölluðu því sr. Sigurður varð að-
eins sextugur í fyrra. 

„Maður hefur ekki bara verið 
geymdur inn í skrúðhúsinu fram að 
jólum og páskum eða dreginn út til 
að jarðsyngja og skíra, heldur hefur 
verið ánægjulegt að þjóna hér stöð-
ugt vaxandi samfélagi. Hér var engin 
bóla og ekkert hrun, þó margt hafi 

breyst til muna á síðustu árum,“ segir 
Sigurður. Eitt af því sem hann telur 
síðra í þeirri þróun er að í áranna rás 
hafi samskipti skóla og kirkju breyst 
á Höfn eins og víða þar sem áhrifa 
gætir af stefnumörkun sem sett hefur 
verið á oddinn í Reykjavík. „en flestir 
í þjóðkirkjunni á Höfn,“ að sögn Sig-
urðar. Erlendir ríkisborgarar séu sá 
hluti sem er innan annarra kristinna 
trúfélaga og einhver hópur skráður 
í Ásatrúarfélagið. „Þetta hefur allt 
notið sín ágætlega samhliða og mín 
forréttindi auðvitað bara þau að fá 

að prédika Jesú Krist krossfestan og 
upprisinn, á meðan Siggi vinur minn 
blótar,“ bætir hann við kankvís og 
vísar til vinar síns og nafna, Sigurðar 
Mar Svínafellsgoða en vel hefur farið á 
með þeim í gegnum árin og voru þeir 
á árum áður saman í Mæðusveitinni 
Sigurbirni, sem spilaði blústónlist og 
samanstóð af fjórum Sigurðum og 
einum Birni. Um síðastliðna helgi 
var síðasta uppskerumessa sr. Sigurð-
ar í Bjarnanesi en nú á sunnudaginn 
kveðja þau hjón Hafnarkirkju með 
kveðjumessu kl. 14.00 

ekki bara geymdur 
í skrúðhúsinu

Séra Sigurður og Kristín kveðja Hafnarkirkju eftir ríflega 20 ára þjónustu

síðustu helgi opnaði ljós-
myndarinn Sigurður 
Mar sýningu sína Sögur í 

Listasafni Svavars Guðnasonar á 
Hornafirði. Myndirnar eru allar 
úr samnefndri ljósmyndabók sem 
hann hefur gefið út og tengjast líkt 
og um smásagnasafn sé að ræða. Sig-
urður segist hafa unnið að bókinni 
og sýningunni lengi og upphaflega 
hafa leitað í goðafræði og þjóðsögur. 
Á endanum vann Sigurður út frá því 
að hver og ein mynd segði sína sögu 
án skýrra tenginga við sérstakar sög-
ur en staðirnir og stemningarnar 
skipta þaðan af meira máli. „Þessar 
hugmyndir verða til í hausnum á 
manni á löngum tíma, maður er bú-
inn að sjá þetta allt saman fyrir sér 
og skoða staðina, þannig að allt er 
nákvæmlega ákveðið áður en ég fer 
með fyrirsætunni á staðinn. Síðan 
höfum við bara sett okkur inn í and-

rúmsloftið og voilá, myndin er kom-
in.“ Sýningin stendur út nóvember-
mánuð en bókin fæst í takmörkuðu 
upplagi hjá höfundinum sjálfum.

Svínfellingagoðinn
opnar Sögur

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
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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

RISA HAUSTTILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM



FLUGFÉLAG ÍSLANDS MÆLIR MEÐ því að skipuleggja sig fram í tímann,  
stytta ferðalagið og fljúga á milli landshluta. 

Vertu tímanlega og bókaðu flugið núna á FLUGFELAG.IS

FLUGFELAG.IS
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ALLTAF ÓDÝRARA Á NETINU

ÍSAFJÖRÐUR AKUREYRI

REYKJAVÍK EGILSSTAÐIR

FRÁ REYKJAVÍK

VERÐ FRÁ

7.500 kr.
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sveitarfélagið Vopnafjörð-
ur hlaut næsthæsta styrk 
Minjastofnunar á dögunum 

til verndunar gamallar götumyndar í 
miðbæ Vopnafjarðar. Sótt var um með 

það að markmiði að skapa möguleika 
á að byggja upp fjölbreytt atvinnu-
líf á svæðinu sem byggir á sterkum 
grunnstoðum.  Eitt stærsta framtíðar-
verkefni sveitarfélagsins er að fjölga 

atvinnutækifærum í öllum greinum 
atvinnulífsins og þá sérstaklega þeim 
störfum sem kalla á menntað starfs-

fólk, að sögn sveitarstjórans, Ólafs 
Áka Ragnarssonar. Uppbygging og 
framtíðarþróun í samfélaginu kall-
ar á menntafólk að hans sögn og er 
ætlunin að skapa fjölbreytt og sjálf-
bært samfélag í sögulegu umhverfi á 
Vopnafirði

Saga Vopnafjarðar er löng og þarf 
ekki að fara ýkja langt aftur í tímann 
til að rifja upp þá sviðsmynd sem við 
blasti í miðbæ þorpsins sem mynduð 
var af þyrpingu timburhúsa. Á seinni 
hluta liðinnar aldar átti verndun gam-
alla húsa ekki upp á pallborðið á Ís-
landi fremur en t.a.m. í Skandinavíu 
með þeim afleiðingum að gríðarlegur 
fjöldi húsa var rifin vegna nýrra hug-
mynda um miðbæjarskipulag. Frá 
Vopnafirði fóru tvö merkileg hús og 
prýða nú Árbæjarsafn innan um önn-
ur hús með sögu. Þessi hús koma ekki 
aftur en hugmynd sveitarstjóra felur 
í sér að hugmyndafræði framtíðar 
taki mið af núverandi stöðu og um 

leið sögu staðarins. Á miðbæjarsvæði 
þorpsins standa mörg gömul hús sem 
vilji er fyrir að vernda, jafnframt því 
að þær byggingar sem rísa á svæð-
inu í framtíðinni taki mið af þeim og 
þeim gömlu húsum sem voru á mið-
bæjarsvæðinu en hafa verið rifin eða 
fjarlægð. Sem dæmi um gömul hús 
sem enn standa má nefna Kaupvang 
frá árinu 1882, Jaðar frá árinu 1880, 
Baldursheimar frá árinu 1885, Fram-
tíðina frá árinu 1900, Glæsibæ frá 
því um 1905 og fiskverkunarhús frá 
því um 1900. Þá voru hús í miðbæ 
Vopnafjarðar, Kramhúsið frá því um 
1860 og Ullarhúsið frá því um 1850, 
sem flutt voru á Ábæjarsafn um 1970.

Í úthlutun Minjastofnunnar fengu 
þrjú önnur sveitarfélög á Austurlandi 
ágæta styrki í sín verkefni eða samtals 
tæpar 22 milljónir af þeim 120 sem 
úthlutað var:

Næsthæsti 
styrkurinn til 
vopnafjarðar

Laugardaginn 29. október kl. 
17:00 mun kanadíski fornleifa-
færðingurinn Michéle Hayeur

Smith halda fyrirlestur í 
Minjasafni Austurlands á Egilsstöð-
um. Í fyrirlestrinum mun hún fjalla 
um íslenskan vefnað frá landnámi 
og fram á 17. Öld og segja frá rann-
sóknum á fornum íslenskum vefnaði 
sem varðveittur er á Þjóðminjasafni 
Íslands. Meðal annars mun hún fjalla 
um rannsóknir á fatnaði „Bláklæddu 
konunnar“ svokölluðu sem fannst í 
gröf við Litlu-

Ketilsstaði í Hjaltastaðaþinghá 
árið 1938.

Þó vefnaðar sé getið bæði í textum 
frá miðöldum og seinni tíma heim-
ildum hefur lítið verið fjallað um þær 

fornleifar sem fundist hafa og tengj-
ast þessum iðnaði. Þessar minjar gefa 
margvíslegar vísbendingar, annars 
vegar um vinnu kvenna og hins vegar 
hvernig klæðnaður og vefnaður þró-
uðust í gegnum aldirnar.

Michéle Hayeur Smith er forn-
leifa- og textílfræðingur, starfar sem 
fræðimaður við Brown-háskólann á 
Rhode Island og hefur unnið að rann-
sóknum á Íslandi og á Norðurslóðum 
síðan 1997. Michéle hefur sérhæft sig 
í rannsóknum á norrænum menn-
ingarsamfélögum þar sem hún hefur 
lagt áherslu á efnismenningu, fatnað, 
líkama og kyngervi.

Fyrirlesturinn fer fram á ensku, 
hann er öllum opin og aðgangur er 
ókeypis.

vinna kvenna í 800 ár

Seyðisfjörður    
Seyðisfjarðarkaupsstaður

5.635.000 kr.

Verndun gamallar  
götumynda Vopnafirði    
Vopnafjarðarhreppur    

8.510.000 kr.

Miðbæjarsvæði Djúpavogs
Djúpavogshreppur    

5.405.000 kr.

Fljótsdalshérað - Mat á svæðum     
Fljótsdalshérað    

2.300.000 kr.

Föstudaginn 28. október kl. 
14.00 verður þjónustuhús á 
Vatnsskarði, fyrir ferðamenn, 

formlega tekið í notkun.
 Sveitarfélögin Fljótsdalshérað og 

Borgarfjarðarhreppur hafa síðan 2013 
unnið saman að því að gera Stórurð að 
þeirri gönguparadís sem svæðið í ná-
grenni Dyrfjalla hefur allar forsendur 
til að vera. Einn liður í því er bygging 
þjónustuhúss á Vatnsskarði sem upp-
hafsstað gönguferðar í Stórurðina. 
Þjónustuhúsið stendur á vesturbrún 

skarðsins, í um 400 metra hæð, þar 
sem útsýni er yfir Héraðsflóann, yfir 
í Smjörfjöll og inn Héraðið þar sem 
jafnvel má sjá glitta í Snæfellið í góðu 
skyggni.

Í þjónustuhúsinu er salerni og stórt 
kort af Dyrfjallasvæðinu, auk skilta 
sem greina frá gönguleiðum og nátt-
úru svæðisins.

 Arkitekt hússins er Eirik Rönn-
ing Andersen en um verklegar fram-
kvæmdir sá Vélaverkstæði Hjalta 
Einarssonar.

Opnun þjónustu- 
húss á vatnsskarði

EXPLORE WITHOUT LIMITS

®

ARCTIC TRUCKS ÍSLAND EHF.
KLETTHÁLSI 3
110 REYKJAVÍK

SÍMI: 540 4900
NETFANG:  info@arctictrucks.is
www.arctictrucks.com

VÖNDUÐ JEPPADEKK
FYRIR ÍSLENSKAR AÐSTÆÐUR

VÖNDUÐ OG HLJÓÐLÁT 
DEKK UNDIR FLESTAR 
GERÐIR JEPPA OG 
JEPPLINGA. 
STÆRÐIR FRÁ 29-44 TOMMU.

ÖLL ALMENN
DEKKJAÞJÓNUSTA
TÍMABÓKANIR 
Í SÍMA 540 4900



Hafnargata 2, 735 Eskifjörður – Grandagarður 16, 101 Reykjavík
egersund@egersund.is
egersund.is

REYNSLA  
GÆÐI  
SAMVINNA
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Hafsteinn Hafsteinson er á 
forsíðu sögunnar um hund-
inn sem enginn sá, tilgreind-

ur sem höfundur verksins sem um 
ræðir. Á baksíðu kemur aftur á móti 
fram að auki að skáldið Bjarki Karls-
son yrki vísurnar sem leiða okkur 
um hina myndrænu frásögn. Maður 
hefur á tilfinningunni eftir smá lestur 
að um sögu og hugmynd sé að ræða 
sem unnin sé af myndahöfundinum 
en að Bjarki hafi verið fengin til að 
yrkja hnyttið kvæði í stað upprunalegs 
texta. Höfundurinn er ný útskrifaður 
frá myndskreytingarskóla Willem de 
Koonig akademíunnar í Hollandi og 
má segja að myndasaga hans sé fagleg 
og virkilega skemmtileg á köflum. Aft-
ur á móti þá þarf að leggja sig virkilega 
fram við að lesa texta Bjarka með til-
þrifum til að skemmtun sé að. Erfið-
ast er að sætta sig við íslenskun hans 
á enska orðinu pad (stundum þýtt 
sem bretti eða bara skjár) sem verður 
að bakka. Tilgangurinn er vissulega 
sá að margt rímar við bakka en þetta 
er kannski athugasemd sem á rætur í 
„fullorðinsviðhorfi“. Eldri börn sem 
eru farin að þekkja veruleika ipad-
ismans hrífast af hugmyndinni sem 
sagan rekur og finnst þetta fyndið 
og skemmtilegt ævintýri, en yngri 
börn hafa líka gaman af hinni skýru 
sjónrænu frásögn þó þau fylgi ekki 
endilega söguþræði kvæðisins, enda 

verður það ansi snúið á köflum. Bjarki 
yrkir hratt og mikið og knúsar orð-
myndir oft svo að þó þær hljómi vel 
verða þær illskiljanlegar. Verkið hefði 
væntanlega orðið brúklegra með 
hefðbundnari yrkingum, þó mað-
ur geti auðvitað ekkert sagt um það 
hvernig æska lands sem elst upp við 
rapp taki texta sem ætlað er að flæða 
og æða í kyngi og swingi. Ef svo má 
segja. Raunasaga hundsins sem engin 
sá er þegar öllu er á botninn hvolft 
mjög skemmtileg hugmynd og lumar 
á dálaglegum boðskap sem vert er að 
brýna fyrir börnum; áminning um að 
halda tengslum við raunveruleikann 
og njóta líðandi stundar. Því er full 
ástæða til að óska Hafsteini til ham-
ingju með sitt fyrsta verk.

Börkur Stefánsson rafveituvirki 
man vel eftir því að fara með 
Stefáni V. Jónssyni Stórval í 

ævintýraferð upp á Korpúlfsstaði, eftir 
að hafa heimsótt listamanninn ásamt 
vini sínum snemma á tíunda áratugin-
um. Þá keypti Börkur nokkrar mynd-
ir af Stefáni sem prýða heimili hans 
á Egilsstöðum. Þar er einnig að finna 
myndir eftir Steinþór Eiríksson, Jón frá 
Möðrudal og Þórð frá Dagveðrará svo 

einhverjir alþýðulistamenn séu nefnd-
ir. Þegar á Korpúlfsstaði var komið, 
þar sem Stefán hafði sagt að hann 
ætti nóg af myndum, gat Börkur varla 
trúað sínum eigin augum þegar Stefán 
leiddi þá félagana í gegnum geymslu 
eftir geymslu af myndum eftir sig og 
síðan upp á loft þar sem hann hafði 
hengt fjölda mynda upp fyrir fólk til 
að skoða. Tvær myndir prýða nú stofu 
Barkar, ein ónefnd en sú mynd sem 

Börkur deilir með lesendum Austur-
lands er „Víðidalsfjöllin“, myndefni 
sem er ekki algengt en þó síður en svo 
óþekkt í höfundarverki Stefáns. Víði-
dalsfjöllin liggja á milli Möðrudals og 
Víðidals, að sögn Barkar og sjást vel frá 
gömlu heimkynnum málarans rétt eins 
og Herðubreið, hans frægasta mótív. 
Börkur vill skora á Grétar Reynisson 
félaga sinn og málara að hleypa Aust-
urlandi næst inná stokk hjá sér.  

víðidalsfjöllin eftir stórval

íslandsbók barnanna

Linda Ólafsdóttir teiknari og 
Margrét Tryggvadóttir hafa 
skapað ansi sérstæða og fallega 

bók með skýrum boðskap til barna 
þessa lands. Bókin er fallegur gripur 
og full af fróðleik en ansi margt hefði 
mátt hafa í huga til þess að hún hitti 
fullkomlega í mark, að minnsta kosti 
ef við rýnum í hana með „lands-
byggðargleraugunum“ ef svo má kalla. 
Teikningarnar eru sérlega lifandi og 
skemmtilegar og höfða til barna á 
öllum aldri. Aftur á móti er textinn 
vandmeðfarinn og hentar kannski 
ekki börnum yngri en sjö ára. Verkið 
líður því aðeins fyrir það að vera ætl-
að til lesturs af fullorðnum fyrir börn 
og hefði ekki þurft að vera jafn tækni-
legur og raun ber vitni. Vissulega má 
taka mið af því að fróðleiksfús börn 
gætu haft gaman af öllum þeim stað-
reyndum sem taldar eru upp, enda 
farið kerfisbundið í marga mikilvæga 
þætti sem viðkoma náttúru og dýralífi, 
frekar en menningu þjóðarinnar. 

Mín tilfinning fyrir áhuga tíu ára 
fróðleiksfúss krakka á efnistökun-
um er þó sú að hugsa hefði þennan 
þátt frekar með börn í huga en ekki 
„fullorðinsgleraugunum“. Ýmis atriði 
má telja til þar sem frábær úrvinnsla 
á hugmynd með myndrænum hætti 
líður fyrir að textinn styður ekki 
myndmálið. Á opnu þar sem fjall-
að er um fjöll má t.d. nefna að mörg 
fjöll eru tiltekin sem barn hefur engar 
forsendur til að vita hvar eru en auð-
velt hefði verið að koma þeim upplýs-
ingum til skila að auki án þess að hinn 
myndræni þáttur skaðaðist mikið. 
Sumstaðar er fjallað um hluti í texta 
sem ekki er að sjá á myndunum (t.d. 
æðafugl á opnu um íslensk húsdýr) en 
verst er í raun að landsbyggðin verð-
ur mjög útundan í þessari bók sem 
á að fagna íslenskum veruleika með 
eftirminnilegum hætti. Maður saknar 
þess nokkuð að þjóðtrú sé ekki gerð 
skilmerkilegri skil (þjóðsögur, álfar 
og skrímsli) þar sem þó eru gerðar 
atlögur að þeim þáttum t.a.m. með 
umfjöllun um landvættina. Það er að 
einhverju leyti skemmtilegur fítus að á 
sumum opnum séu myndir af stöðum 
sem getur verið gaman að giska á hvar 

séu, þar sem það er ekki tiltekið í texta 
og fylgir aftast kort af landinu þar sem 
gerð er nánari grein fyrir staðsetningu 
og vísað til blaðsíðutals. 

Aftur á móti kemur í ljós við 
skoðun á því korti að höfundarnir 
hafa ekki lagt í þá vinnu að gera hverj-
um landshluta skil þannig að sérkenni 
hans eða saga sé í forgrunni. Þannig 
verða Vestfirðir úti (myndir þaðan 
skreyta kafla um vatn og sjófugla) og 
frá Dynjanda í Arnarfirði er engin 
myndskreyting norður eftir landinu 
til Akureyrar. Það sama má segja um 
Austurland sem er algjörlega úti ef frá 
er taldar myndskreytingar við kafla 
um sumarsólstöður (frá Borgarfirði 
eystra) og Jökulsárlón. Þegar kortið í 
lok bókar er skoðað kemur líka í ljós 
að blaðsíðumerkingar eru rangar, 
líklegast eftir að umbroti bókarinnar 
hefur verið breytt seint í útgáfuferl-
inu. Leið og óþörf mistök sem eru 
galli á annars virkilega áhugaverðu 
verki. Þetta er bók sem maður hefði 
viljað halda fram að ætti að eiga vera 
til á hverju heimili til skemmtunar og 
fróðleiks fyrir börn á aldrinum 7-12 
ára. Aftur á móti myndi ég hvetja til 
þess að hún yrði endurskoðuð og 
fróðleik bætt við sem tæki lesendur á 
ferðalag um landið allt, þar sem börn 
fengju innsýn í líf og starf landsmanna 
í víðu samhengi. Lítil sem engin um-
fjöllun er um undirstöðuatvinnuvegi 
þjóðarinnar, landbúnað og sjávarút-
veg og ekkert minnst á vægi lista eða 
menningar í sjálfsmynd þjóðarinnar 
fyrir utan það að því er haldið á lofti 
að við tölum íslensku og að handritin 
séu hluti af sögu okkar og arfleifð. 

enginn sá hundinn
Kjörfundir vegna kosninga til Alþingis 29. október 2016 

verða sem hér segir:

Kjördeild I — Öræfi Hofgarður — Frá kl. 12:00.*
Kjördeild II — Suðursveit Hrollaugsstaðir — Frá kl. 12:00.*

Kjördeild III — Mýrar Holt — Frá kl. 12:00.*
Kjördeild IV — Nes Mánagarður — Frá kl. 12:00 til kl. 22:00.
Kjördeild V — Höfn Heppuskóli — Frá kl. 09:00 til kl. 22:00.
*Kjörfundir í Öræfum, Suðursveit og Mýrum lýkur skv. 89.gr. 

laga nr. 24/2000 um kosningar til Alþingis.

Kjósendur úr Lóni greiða atkvæði í Mánagarði.

Kjósendur eru minntir á að hafa með sér persónuskilríki.

Kjörskrá liggur frammi á skrifstofu sveitarfélagsins 10 dögum 
fyrir kjördag.

Yfirkjörstjórn hefur aðsetur í Heppuskóla á kjördag.
Kjósendur geta átt von á að verða krafðir um skilríki á kjörstað.

Höfn 18. október 2016. 

Yfirkjörstjórn: Vignir Júlíusson, Reynir Gunnarsson 
og Zophonías Torfason

Kjörfundir vegna kosninga 
til Alþingis 20.okt. 2016



AB VARAHLUTIR – UMBOÐ EGILSSTÖÐUM

Fyrsti vetrardagur
var 22. október sl.
Dekkjaskipti á hagstæðu verði fyrir fólksbíla, 
minni sendibíla og jeppa. Gott úrval dekkja. Hagstæð kjör. 

Bifreiðaverkstæði Launafls
Austurvegi 20, Reyðarfirði
414-9420 / bill@launafl.is

Opnunartímar
mán.-fim: 8:00-17:00
fös: 8:00-16:00
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Sælnú! 
Ein er sú sögupersóna sem fékk 

það óþvegið nú á dögunum og það 
að ósekju. Þar var hún sett í samhengi 
við lygar, fals og undirferli en hingað 
til hefur undirrituð talið hana duglega 
og hyggna og ekki látið hund, kött eða 
svín letja sig til góðra verka. Það var 
alveg sama hve oft og lengi undirrituð 
barði höfðinu við stein fékk hún ekki 
komið þessu heim og saman. 

Reyndi nú samt.

Að mér Litla- óð hún -Gul
af mér fjaðrir reytti. 
Á það hænan dró ei dul
sig drýldin fjöðrum skreytti.

Nei, þetta passar ekki, hún færi 
sennilega aðeins fínna í þetta. 

Við forystuhanann hún fitlar
í fjaðrirnar byrjaði að kitla.
Hnípinn af haug
haninn þá flaug
þá hló þessi hæna gul litla.

Gat það verið að litla gula hænan 
væri virkilega svona illkvittin? Var 
nú ákveðið að leita bókina góðu uppi 
og lesa hana aftur með opnum hug ef 
vera skyldi að lesskilningurinn hefði 
verið að þvælast fyrir einhverjum á 
árum áður, því....

Í barnaskóla milli lína las,   
um Litlu-Gul - að eigin viti mínu-
væri alveg laus við lygaþras
og léti verkin tala máli sínu.

Niðurstaðan aðeins finnst mér ein
um það voru næstum skýlaus merki,
að hún væri dugleg, hrekklaus, hrein
ei hreykti sér af eigin góða verki.

Það hefur nefninlega alltaf ver-
ið talinn eiginleiki að hafa góðan 
lesskilning ekki síst þegar lesa þarf á 
milli línanna. Skyldi einhver önnur 
lítil gul hæna hafi verið til í annarri 

bók í öðrum landshluta á síðustu öld? 
Eitthvað var um það talað á öldum 
ljósvakans að „þarna úti væru margar 
gular hænur“.

Voru það kannski hundurinn, 
kötturinn og svínið sem vildu skreyta 
sig með fjöðrum litlu gulu hænunnar? 

Brauðið vill hann Brandur fá og Brúsi 
hundur
„Sveiattan“ þá svarar hæna
svínið tekur svo til bæna.

„Harla fáið hjá mér neitt“ þá hænan 
mælir
Etur brauðið úti á hlaði
með ögn af nýju marmelaði.

Það er nú samt gott að blessunin 
varð ekki vör við þessa umræðu hér í 
mannheimum. Megi hún halda áfram 
að tína sitt fræ, þreskja, mala og baka 
því sennilega er þjóðarsátt um það að 
hún hafi ekkert óhreint mjöl í poka-
horninu.

Ég trúi því að trauðla sé það böl 
þótt tryggi hún sér eina lúku af korni,
þá Litla-Gul mun ekkert óhreint mjöl
eiga, í sínu strigapokahorni.

Það er hinsvegar spurning hvort 
þjóðarsátt um læsi eigi erindi við 
fleiri en grunnskóla-og framhalds-
skólanemendur eins og lagt var upp 
með við menntun íslenskra ung-
menna. 

 Sigþrúður Sig.

Þegar keyrt er út á Höfn blasir 
við sumarhúsalegt timburhús 
á vinstrihönd, “you can’t miss 

it” er viðeigandi klisja í þessu tilfelli. 
Í þessu húsi hafa hjónin Ingólfur 
Einarsson og Kristín Óladóttir rekið 
veitingastað frá árinu 1999 en um er 
að ræða rótgróið fjölskyldufyrirtæki. 
Þegar inn kemur blasir fyrst við súpa, 
salat bar og tertustandur en viðar-
klæðning í hólf og gólf viðheldur sum-
arbústaðastemningunni. 

Það er eitthvað heimilislegt við 
staðinn og erfitt að ráða í hvað mat-
seðillinn mun bjóða uppá. Uppdubb-
aðir glaðlegir þjónar vísa gestum 
til sætis og seðillinn reynist fullur 
freistinga fyrir sælkera með áherslu á 
fjölbreyttar útfærslur af humri; steikt-
ur, grillaður, rjómaleginn, í samloku, 
með pasta og á pizzu. Réttirnir byggja 
á hráefni úr héraði og maturinn og 
meðlæti er unnið frá grunni á staðn-
um. Ingólfur er matreiðslumaður og 
stendur sjálfur vaktina í eldhúsinu 
ásamt dyggu starfsliði.

Sú natni sem lögð er í matinn 
endurspeglast ekki í matseðlunum. 
Lýsingin á réttunum gefur gestinum 

ekki kost á að upplifa nálægðina við 
uppruna hráefnanna. Seðlana mætti 
vissulega endurskrifa og bera fram af 
sömu alúð og matinn, og þó, það er 
ekki laust við þægilegan heiðar-
leikablæ yfir lúnum og 
lágstemdum matseðli. 
Maturinn er er heil-
tyfir góður og fal-
lega borinn fram. 
Humarsúpan er 
eftirminnileg og 
hún ein og sér 
er góð ástæða til 
að gera sér ferð á 
Kaffi Hornið, en að 
öðru leyti kom ágæt-
is máltíð ekki sérlega á 
óvart.

Forréttur: Humarsúpa
Súpan er mjög kraftmikil og sérlega vel 
grunnuð. Það er greinilega ekki farið 

auðveldu leiðina að 
henni og hún stæði 

án efa á verðlaunapalli 
kepptu humarsúpur 

Austurlands til verðlauna.

aðalréttur:  
Humar og lamba-ribeye

Hvítlaukshumar og lambakjöt með 
timiangljáa. Hér er á ferðinni fínn að-
alréttur úr góðu hráefni sem uppfyllir 
kröfur en kennir manni ekkert nýtt. 

eftirréttur: súkkulaði
Þessi súkkulaðibrownie er ekkert plat, 
gegnheilt gotterí. Sneiðin er borin fram 
ísköld með ís og ferskum berjum en 
brennt hvítt súkkulaði lyftir bragðinu 
og gefur réttinum fínleika. Góður klass-
ískur eftirréttur og ekki spillir gott kaffið.

Veitingamennirnir á Kaffi Horn-
inu hafa staðið vaktina frá því að 
varla var rekstrargrundvöllur fyrir 
heils árs veitingastað á Höfn, en upp-
lifa nú breytta tíma þar sem búast má 
við straumi af fólki allan daginn jafnt 
sumar sem vetur. Úthaldið er virðinga-
vert og það er traustvekjandi þegar 
fjölskyldufyrirtæki dafna til lengri 
tíma. Útlit staðarins ber þess merki 
að hafa þróast jafnt og þétt miðað við 
framboð og eftirspurn og þar kom ör-

ugglega enginn leikmyndahönnuður 
að verkinu. Öll ytri umgjörð er dálítið 
villandi og gefur þá tilfinningu að 
maður gæti allteins verið á sveitastað 
í afskekktum dal einhversstaðar í Mið-
Evrópu, en Kaffi Hornið skilar sínu af 
heiðarleika og alúð. Börn fá hér sér-
lega vingjarnlegar móttökur og boðið 
er uppá barnamatseðil.

Kaffi Hornið er heppilegt stopp 
fyrir Austfirðinga á ferð suður eða 
austur og góð ástæða til að segja skil-
ið við þjóðvegasjoppuna. Heimsókn 
á Kaffi Hornið er áminning um að 
dæma bókina ekki eftir kápunni.

Matarrýnir Austurlands  
er Karna Sigurðardóttir

Kaffi Hornið
Höfn
Opið allt árið
Verð: Þriggja rétta máltíð  
5.700-11.100 á mann án drykkja

maTarGaGnrýni

vísnaþáttur
Auglýst eftir umsóknum í 
Atvinnumálasjóð Fljótsdalshéraðs
Markmið sjóðsins er að að efla atvinnutengda starfsemi og búsetu á Fljótsdalshéraði og er 
honum ætlað að ná tilgangi sínum m.a. með eftirfarandi hætti: 
•	 Veita	styrki	til	verkefna	einstaklinga,	fyrirtækja	og	stofnana	er	lúta	að	atvinnusköpun	og	atvinnuþróun,	
hagnýtum	rannsóknum	og	framþróun	annarra	samfélagsþátta	sem	áhrif	geta	haft	á	atvinnustarfsemi	
og	búsetu	í	sveitarfélaginu.	

Umsækjendur	verða	að	geta	sýnt	fram	á	fjárhagslega	framtíð	verkefnis	og	getur	styrkur	Atvinnumálasjóðs	
aldrei	verið	meiri	en	sem	nemur	30%	af	heildarfjármögnun	verkefnisins.

Með	umsókninni	 verður	að	 fylgja	greinargóð	 lýsing	á	verkefninu	og	með	umsóknum	um	styrki	 yfir		
250.000	skal	einnig	fylgja	með	verkáætlun	með	tímasetningum,	ítarleg	fjárhagsáætlun	(kostnaðar-	og	
tekjuáætlun),	markmiðslýsing	og	upplýsingar	um	aðstandendur.

Vakin	er	athygli	á	því	að	ónýttar	styrkveitingar	renna	út	að	3	mánuðum	liðnum	frá	afgreiðslu	styrks	og	
þarf	umsækjandi	að	endurnýja	umsókn	með	skriflegu	erindi	til	atvinnumálafulltrúa		innan	6	mánaða,	að	
öðrum	kosti	þarf	að	senda	inn	nýja	formlega	umsókn	ásamt	gögnum.

Umsækjendur	eru	hvattir	til	að	kynna	sér	samþykktir	fyrir	sjóðinn	svo	og	úthlutunarreglur	á	heimasíðu	
Fljótsdalshéraðs,	undir	Stjórnsýsla	>	Sjóðir,	eða	fá	þær	afhentar	á	skrifstofu	sveitarfélagsins.	Á	sömu	
stöðum	er	jafnframt	hægt	að	nálgast	umsóknareyðublöð	fyrir	sjóðinn.

Umsóknarfrestur er til 1. mars 2015,	 en	 umsóknum	 skal	 skila	 á	 skrifstofu	 Fljótsdalshéraðs	 	 að	
Lyngási	12,	Egilsstöðum.

Auglýsing
frá yfirkjörstjórn Fljótsdalshéraðs um kjörstað 
við Alþingiskosningar þann 29. október 2016.
Við Alþingiskosningar þann 29. október 2016 verður kjörstaður 

á Fljótsdalshéraði í;

Menntaskólanum á Egilsstöðum.
Kjörfundur hefst kl. 09.00 og lýkur kl. 22.00

Kjördeildir verða tvær.  Í kjördeild nr. 1 verða íbúar á 
Egilsstöðum sem búa við götur, hverra nöfn byrja á bókstaf-
num A til og með bókstafnum R.  Í kjördeild 2 verða íbúar á 
Egilsstöðum sem búa við götur, hverra nöfn byrja á bókstaf-
num S - Þ og íbúar í Fellabæ, Eiðum og Hallormsstað og í 

dreifbýli á Fljótsdalshéraði.

Kjörskrá vegna Alþingiskosninga 2016, liggur frammi al-
menningi til sýnis á skrifstofu sveitarfélagsins að Lyngási 12 
á Egilsstöðum á opnunartíma skrifstofu til föstudagsins 28. 

október 2016.

Óskum um leiðréttingar á kjörskrá skal komið á framfæri við 
bæjarstjóra eins fljótt og unnt er. Tekið skal fram að óheimilt 

er að breyta kjörskrá ef tilkynning um nýtt lögheimili hafði ekki 
borist Þjóðskrá þann 24. september 2016.

Á kjördag, meðan atkvæðagreiðsla stendur yfir, mun yfirkjörst-
jórn hafa aðsetur sitt í Menntaskólanum á Egilsstöðum.

Talning atkvæða fyrir kjördæmið í heild fer fram á Akureyri á 
vegum Yfirkjörstjórnar Norð- austurkjördæmis. 

Yfirkjörstjórn Fljótsdalshéraðs 17. október 2016.

    Bjarni G Björgvinsson 
    Einar Rafn Haraldsson
    Þórunn Hálfdánardóttir

Fljótdalshérað



Til sjávar og sveita
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Pedrollo 
VXC

Öflugar og 
traustar   
brunndælur.

Pedrollo 
Dælur F

Vatnsdælur, 
miðflóttaafls 
frá 1,5 - 18,5 kW.

Áratuga reynsla starfsmanna 
Vélasölunnar og fjölbreytt vöru-
úrval, gerir Vélasöluna að einu 
öflugasta þjónustufyrirtæki við 
iðnað og sjávarútveg á Íslandi.

Pedrollo 
TOP 2

Nettar og
meðfærilegar
brunndælur. 

Pedrollo 
NGA1 PRO

Ryðfríar 
hringrásar-
dælur.

Einfasa og þriggja 
fasa 240 - 400 volt

Pedrollo 
CK

Olíu
dælur.

Neysluvatns 
dælusett með kút 

Ný 2017 Hobby hjólhýsi og 
húsbílar á sanngjörnu verði

Mun breiðari og vandaðri 
inngönguhurð og nokkrar fleiri 
breytingar á 2017 hjólhýsunum.

Góður tími til að fá verð 
og panta fyrir vorið.

Facebook: B1 innflutningur bíla og hjólhýsa Email: boas@b1.is  /  Miðvangur 1-3  700 Egilsstöðum  /  Upplýsingar gefur Bóas Eðvaldsson í síma 777 5007



27. október 2016 
17. tölublað, 5. árgangur 

Bakþanki
Nú kenni ég minn fjórða vetur við 
Menntaskólann á Egilsstöðum. Sam-
starfsfólkið og nemendurnir sjá til þess 
að mér líkar það dáindisvel. Það sem 
veitir ME mestu sérstöðuna er spanna- 
og verkefnatímakerfi sem leiðir af sér 
að nú í lok október hafa nemendur nú 
þegar lokið fyrstu þremur fögum skóla-
ársins og eru byrjaðir á næstu þremur. 
Spannarkerfið er komið til að vera og 
ekki síst vegna þess hefur fjarnemum 
við ME snarfjölgað á síðustu árum. Dag-
skólanemendur við ME eru um 270 en 
fjarnemarnir fleiri, um 300 og komust 
færri að en vildu. Þó fjarnemar séu stór 
þáttur af starfi hins almenna kennara tel-
ur ríkið þessa nemendur ekki með þegar 
kemur að fjárveitingum til skólans og 
er það óásættanlegt. Rekstrarframlagið 
dugar tæplega fyrir dagskólanemend-
um. Í auga ríkisins eru fjarnemarnir ekki 
til (tölum ekki um 25 ára og eldri, þeir 
eiga bara að vera í vinnunni og þegja).  
Þessi misfella hefur íþyngt starfinu á síð-
ustu árum og gengur æ verr. 

Í litlum framhaldsskóla eins og ME 
skiptir það öllu hversu stór árgangurinn 
er sem kemur inn í skólann. Lítill ár-
gangur þýðir lægri fjárveitingu jafnvel þó 
að heildar nemendafjöldinn haldist hár 
með fjarnemunum. Lægri fjárveitingar 
kalla á fórnir sem eru blóðugar fyrir 
litla skóla með stórar hugmyndir. Lægri 
fjárveitingar þýða skert þjónusta, færri 
kennd fög, meira álag og hugsanlega 
fækkun starfsfólks. Síðastliðinn vetur 
þurfti að fara í heljarinnar tilfæringar til 
að halda fjarnemum inni. Þarf þetta að 
vera svona erfitt? Menntaskólinn á Eg-
ilsstöðum er góður skóli sem er sífellt að 
leita nýrra leiða til að verða enn betri. Ný-
verið einsetti skólinn sér að taka upp leið-
sagnarnám þar sem lögð er minni áhersla 
á próf og meiri áhersla á að leiðbeina 
nemendum jafnt og þétt í rétta átt. Það 
er jákvæð þróun í skólasamfélagi nýrra 
tíma. En til að viðhalda jákvæðri þróun 
þurfum við meiri hjálp. Ég er því miður 
ekki enn sannfærður um hvaða flokkur 
ætlar að létta okkur kennurum fámennu 
framhaldsskólanna álagið á komandi 
vertíð. Þannig að flokkar sem sjáið lausn-
ir (vilji er ekki nóg) endilega sendið mér 
línu. Fyrir laugardaginn, takk.

Árni Friðriksson  
formaður kennarafélags ME

Blaðinu er dreift í 5.500 eintökum á öll heimili 
og fyrirtæki á Austurlandi. Blaðið er aðgengilegt 
á PdF sniði á vefnum www.fotsport.is
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Þvottadagar
fyrir heimilin í landinu

uppþvottavél
F66692MOP
Topplaus, undir borðplötu. 
Hljóðlát 43db með 7 þvottakerfi
og þurrkun.

hvíT Nú kr. 109.900,- 
LÆKKAÐ vERÐ: kr. 129.900,-

uppþvottavél
FSILENCM2P
Topplaus, undir borðplötu. 
Hljóðlát 39db með 6 þvottakerfi
og þurrkun.

STáL Nú kr. 101.900,- 
LÆKKAÐ vERÐ: kr. 119.900

þurrkari - barkalaus
T76280AC
Barkarlaus þurrkari með 
rakaskynjara. Tekur 8 kg. af þvotti. 
Ný ryðfrí tromla sem minnkar slit og 
snýst í báðar áttir.

Nú kr. 92.900.- 
LÆKKAÐ vERÐ: kr. 109.900,-

þurrkari - barkalaus
T61271AC
Tekur 7 kg af þvotti. Ný tegund af 
tromlu sem minnkar slit og dregur 
úr krumpum. Snýr tromlu í báðar 
áttir og er með rakaskynjara.

Nú kr. 84.900.- 
LÆKKAÐ vERÐ: kr. 99.900,-

þvottavél
Lavamat 63472FL
Tekur 7 kg af þvotti. 
1400 snúningar. 
Öll hugsanleg þvottakerfi.
íslensk notendahandbók.  

Nú kr. 84.900,- 
LÆKKAÐ vERÐ: kr. 99.900,-

Íslenskt stjórnborð
3 ára ábyrgð

þvottavél
Lavamat 63272FL
Tekur 7 kg af þvotti. 
1200 snúningar. 
Öll hugsanleg þvottakerfi.
íslensk notendahandbók.  

Nú kr. 75.900,- 
LÆKKAÐ vERÐ: kr. 89.900,-

Íslenskt stjórnborð
3 ára ábyrgð

þvottavél
Lavamat 76806FL
Tekur 8 kg af þvotti. 
1600 snúningar. 
Öll hugsanleg þvottakerfi. 
Kolalaus mótor. 

Nú kr. 126.900,-
LÆKKAÐ vERÐ: kr. 149.900,-

Íslenskt stjórnborð
3 ára ábyrgð
10 ára ábyrgð á mótor

þvottavél
Lavamat 76485FL
Tekur 8 kg af þvotti. 1400 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Kolalaus mótor. 
íslensk notendahandbók. 

Nú kr. 109.900,-
LÆKKAÐ vERÐ: kr. 129.900,-

Íslenskt stjórnborð
3 ára ábyrgð
10 ára ábyrgð á mótor

15%
LÆKKAÐ VERÐ* 

MEÐ AFSLÆTTI AÐ AUKI

* 
Í síðasta mánuði lækkaði Ormsson öll verð á AEG þvottavélum, þurrkurum, uppþvottavélum vegna styrkingar á gengi krónunnar og hagstæðra innkaupa.
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