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Að stefna að einu marki

Þ

egar allir taka höndum saman og
stefna að einu marki, þá er gaman,“ segir Dúrra, Kristrún Jónsdóttir, sem tók á móti viðurkenningu
Leikfélags Fljótsdalshéraðs á 50 ára afmæli þess sl. helgi. Hennar meining er sú
að leikfélagsstarfsemin sé sérstakt samfélag þar sem þurfi samstillta hugsun til þess

að allir vinni sem einn að settu marki.
Engin störf eru of lítilmótleg og engin
einn mikilvægari en hinir þegar allir þurfa
að leggjast á eitt. Í þakkarræðu Halldóru
Malinar minntist hún þess hversu mikilvægt og sérstakt það hafi verið þegar
hún og aðrir komu á barnsaldri að starfa
í leiklistinni; þar mætti Dúrra þeim alltaf

Ingólfur Geir
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Framkvæmdastjóri
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eins og jafningjum og þau fundu að þeirra
framlag var jafn mikilvægt og þeirra eldri.
Þessari lífsafstöðu hefur Dúrra lifað jafnt
baksviðs og framsviðs öll sín ár með félaginu. Hún segir að elli kerling fái ekki að
leggja sig — því þökk sé leiklistinni muni
maður deyja ungur, þó maður sé gamall.
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Smáfréttir

Reyðfirðingur
fékk barnabókaverðlaunin
Skóladraugurinn eftir Ingu Mekkin Beck hlýtur Íslensku barnabókaverðlaunin árið 2016. Í umsögn dómnefndar segir að bókin
sé í senn spennandi draugasaga
og trúverðug lýsing á barni sem
misst hafi ástvin. Skóladraugurinn
er fyrsta bók Ingu í henni segir
frá fyrsta degi Gunnvarar í nýjum
skóla þar sem hún heyrir söguna
um skóladrauginn – gömlu söguna
sem allir krakkarnir kunna utan að
og eru löngu hættir að taka mark
á. En Gunnvör hlustar þar sem það
gæti komið sér vel fyrir hana ef
draugar eru til.

Dekkjakurlið
burt!

Grátt EPDM gúmmí mun koma
í stað hins umdeilda svarta
dekkjagúmmís á öllum fimm
sparkvöllum
sveitarfélagsins.
Nýtt gúmmí er komið á vellina á
Reyðarfirði og Stöðvarfirði en þar
voru vellirnir sjálfir í góðu ásigkomulagi. Skipta þarf út grasinu
á sparkvöllunum í Neskaupstað,
Eskifirði og Fáskrúðsfirði og verður það gert næsta vor ásamt því að
leggja á þá nýtt gúmmí.

Hið frásögulega eðli
raunveruleikans

Þ

að var heimilis- og hlýlegt
á Öldunni þegar nemendur og gestir LungA-skólans
komu saman sl. föstudag til að skoða
saman afrakstur vikunnar; bókverkið
The storied nature of Reality. Jonatan
Spejlborg Jensen, annar stjórnenda
skólans, lýsir verkinu sem skyndimynd
af framrás tímans enda er um sameignarverk nemendanna úr vikuferli
skrifa og skráningar undir leiðsögn
Jeppe Graugaards og Jonatans að ræða.
Vikan var viðburðarík og verkið því
sérlega áhugavert og kraftmikið; það
hlaut endanlega yfirskriftina 10.808
en er kaflaskipt í fimm kafla sem hver
hefur sína yfirskrift. Einn kaflinn ber
heitið Rústir fortíðar sem aldrei varð,
annar Inná jaðarsvæðið, Að rata um
óvissuna osfrv. (Öll heiti eru á ensku
og þýdd hér til glöggvunar.) Hér má
lesa hluta af inngangsorðum verksins,
eftir leiðbeinendur skólans.
„These are some of the questions we
have been circling around in one way or
another during five days in the beginning of November 2016. That week when
dissatisfaction with the status quo erupted as a president-elect who wants
to build walls between nations and register all the misfits and take away their
freedom. This week we all felt the blow
of the ultimate absurdity: the story of
freedom is eating up freedom. The story
of democracy is killing democracy. The
story of progress is obliterating the
foundation of our civilisation. What
is it about that way of telling the story
that is so destructive?
We have looked at how that kind
of story-telling is positioning us in
constant opposition to each other and
the world. We have examined the
assumptions and beliefs implicit in that
worldview. And we have let the grip
of those stories dissolve by the weight
of their own momentum. Gravity has

The ruins of a future that never was

pulled us into a different kind of space
where story-telling is no longer an act
of positioning so much as a dissolution
into the ground where we stand. We
have held each other in that moment of
dissolution in order to see what emerges
from the ruins of a future that broke its
back against the reality of oppression
and discontent.
Our confusion, resistance, questions,
communion, dissolution, sense-making,
awareness and gesticulation overflowed
into the pages of this book. These pages
stand as a kind of monument that froze
the river of conversation into something
solid. Not as a monument to hold onto
or revere but as a remembering of
where we have moved. As a compass for
whatever steps we take next.“
Jeppe Graugaard &
Jonatan Spejlborg

A lot has happened to the future lately. That seems like another way of simply
saying: a lot has happened lately.
So much has happened that it gives you the impression that time is speeding
up. That the tempo in which things happen is getting higher and higher every day.
I would even go as far as to say that the tempo has become so high that
somewhere a little while back we surpassed the future, we simply overtook it,
like
it was a slow car that we came speeding by.
One of the attributes of the future is it’s reflective quality that mirrors our
situation, our beliefs, hopes, dreams, fears. And if the future is no longer there
in front of us, we lose the mirror and it becomes difficult to see where we
are.
The future is not just that thing we believe might happen, it is part of our way
of
navigating where we are.
For the last hundred years or more we have found ourselves in circumstances
that might, at least at first glance, seem like we were able to control our surround
ings to such a degree that the future, on a much larger scale than earlier, became
something we could control as well. It became predictable. We were eliminati
ng
risks. We were securing the future. We predicted the future and it came true. And
so we thought that this was how it was now. The future became ours to control
and we started loading it with all the wonderful things we could imagine. They
would all come to us in the future, we just had to set sail and get going.
But somewhere, at some point the future started slowly falling apart. The
things that were supposed to happen didn’t. Actually, quite the opposite seemed
to happen. And the more we tried to force the future to behave, the less it did
so.
So here we are now, walking in the ruins of a future that never was, while
trying to figure out what to rebuild and what to leave shattered. But first it seems
we must figure out where we are. Reorient ourselves. And perhaps disorientation
refreshes perception.

Indverskur fjárfestir:

Átöppunarverksmiðja rísi á Borgarfirði
B
orgarfjarðarhreppur
hefur
auglýst kynningu á drögum
að nýju aðalskipulagi fyrir sveitarfélagið þar sem áætlanir
eru langt komnar með að koma á fót
átöppunarverksmiðju fyrir borgfirskt
vatn. Indverski arkitektinn og fjár-

festirinn Pawam Mulkikar mun vera á
bak við áformin að sögn RÚV en hann
hreifst af Borgarfirði eystra á ferðalagi
um Ísland og vill flytja vatn þaðan á
markað í Asíu undir merkjum fyrirtækisins Vatnworks Iceland. Vatnið
í framleiðslu Vatnworks Iceland ehf.

IÐNAÐARHURÐIR
BÍLSKÚRSHURÐIR
•
•
•
•
•
•

Íslensk framleiðsla, smíði og samsetning.
Allar hurðir smíðaðar samkvæmt máli.
Áratuga reynsla starfsmanna í hurðum.
Hágæða hráefni.
Þolir íslenskt veðurfar.
Stuttur afgreiðslutími.

IS Hurðir | Sími 564 0013 | www.ishurdir.is | ishurdir@ishurdir.is

verður tekið í landi Bakka sem tilheyrir sveitarfélaginu en áætlað er að
borholan dæli 1-2 lítrum af vatni á sekúndu en ekki er lokið rannsókn á því
hvaða áhrif framkvæmdin muni hafa á
vatnsból Borgarfjarðarhrepps.
Átöppunarverksmiðjan sjálf yrði
í landi Geitlands fyrir ofan veg, beint
ofan íbúðarhússins en samkvæmt
skipulagslýsingunni verður 11 hekturum á jörðinni sem er næst síðasta
jörðin við þorpið norðanmegin, breytt
úr landbúnaðarsvæði í iðnaðarsvæði.

Lítil umhverfisáhrif og vegbætur í kortunum

Í skipulagslýsingu er því haldið fram
að þeir umhverfisþættir verði fyrir
áhrifum af byggingu verksmiðjunnar
séu hagrænir – og félagslegir þættir þar sem fjölbreytni í atvinnulífi
staðarins aukist. Umhverfisáhrif eru
sögð óveruleg, en hafi mest áhrif á
hljóðvistkerfið, með dæluhljóði frá
holunni. Áætlað verður að flytja þurfi
einn gám af vatni á viku frá svæðinu
til næstu hafnar sem að líkindum

verði á Reyðarfirði.
Samkvæmt fjögurra ára samgönguáætlun sem samþykkt var á
Alþingi í október er gert ráð fyrir
vegabótum upp á einn milljarð á
Borgarfjarðarvegi, 250 miljónum
árið 2017 og 750 miljónum árið
2018. Ekki er ljóst hvenær áætluð
átöppunarverksmiðja verður risin en
vonandi verða vegaúrbætur orðnar
svo næsta öruggt verði um flutninga
vatns þegar fram líða stundir.

STÓRGLÆSILEGUR JEPPI
BÚINN i-ACTIV FJÓRHJÓLADRIFI

MAZDA CX-5 AWD FRÁ 5.190.000 KR.
SKYACTIV
Technology

Mazda CX-5 jeppinn ber af í sínum flokki enda stórglæsilegur á að líta
og búinn öllu því besta frá Mazda. Með byltingarkenndri SkyActiv tækni
hefur Mazda náð fádæma árangri í að draga úr eyðslu og mengun án
þess að fórna afli eða viðbragði – enda er framúrskarandi akstursupplifun
eitt aðalsmerki Mazda. i-Activ fjórhjóladrifið gerir Mazda CX-5
rásfastari og enn sprækari. Að komast leiðar sinnar verður leikur einn.

Komdu og reynsluaktu Mazda CX-5 AWD
Nýir og notaðir bílar:
Söludeild er opin alla virka daga frá kl. 8-17 og laugardaga kl. 12-16
Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050 I mazda.is

20ár

á Akureyri

Brimborg og Mazda áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara.
Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.
MazdaCX5_ongoing_stórgl_DagAk+3_20161116_END.indd 1
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leiðari

Hvað læknar
ónotin?

Þ

eir eru ekki fáir snúningarnir sem teknir eru fyrir framan tölvurnar þessi misserin, fyrir framan skjáinn, í endurglitinu frá
fjölmiðlaflórunni heimsins. Sum okkar spennast upp og sperra
sig, ydda gogg og höggva til baka svo þessi seigfljótandi heimur alnetsins gleymi því nú ekki að „ég“
hef þessa skoðun; „við“ vitum betur
– dregið er í dilka og drambið, maður minn drambið! – en svo erum við
líka að reyna vanda okkur og koma
siðlega fram. Hvar sem við stöndum
í virðingarstigum heimsins og hvernig sem þau hrúgast á okkur lækin, þá
reynum við einhvernveginn að verða
farvegur þess góða. Þess rétta, sanna
og fallega. Eða ég ímynda mér að
minnsta kosti að það sé svona frekar
á dagskránni hjá okkur heldur en ekki.
En er pólítísk rétthugsun farin að
plaga okkur? Er hneykslanin raunverulega birtingarmynd þess að okkur sé misboðið? Snerta hörmungar
heimsins við okkur? Eða erum við komin með hræðilega háan kaldhæðnisþröskuld, til að geta tekist á við allt það þversagnakennda sem
borið er á borð í fjölmiðlum sem stýrast nánast eingöngu af umræðu á
samfélagsmiðlunum.

Erum við að verða ónæm?

Það er auðvitað verið að og búið að skrifa þúsund milljón pistla um
internetið, samfélagsmiðla og sjálfsmyndir ungs fólks; búið að greina
í tætlur hvað við höfum hömlulausan aðgang að öllum upplýsingum
og hvernig öfgum við verðum vitni að með „beinni hætti“ en nokkru
sinni fyrr með tilkomu nýrrar tækni. Það er búið að segja alveg hreint
ótrúlega mikið um þetta og við erum að venjast þessu einhvernveginn, hægt og hægt – en í raun fyrst og fremst ótrúlega hratt – en um
leið virðast allskyns atburðir eða vitnisburðir á alnetinu hafa minni
og minni áhrif á okkur. Hlutirnir eru að gerast. Þarna. Fólk að gráta,
þarna. Við erum bara með blaðið í höndunum hérna, fyrir framan
skjáinn – langt í burtu. Er hinn „áþreifanlegi veruleiki“ að verða takmarkaðri þó að veröldin minnki og fjarlægustu heimshlutar og reynsla
sé innan seilingar? Stýrum við því sjálf hvers við neytum, hvort sem
litið er til menningar eða mennta; eða siglum við ósjálfrátt inn í það
vinsælasta og praktískasta? Ég velti því fyrir mér; þegar við finnum tilfinningar – ef þær ná undir yfirborðið – reynum við að bæla þær niður
eða deyfa þær? Kunnum við að vinna úr þeim? Kannski er þetta örlítið
tilfinningasamt; en! Í síðustu viku var jú vikan þegar Cohen dó. Svo
ekki sé meira sagt. Það eru tímar fyrir heimsósóma-kveðskap.

Viðræður ganga vel
S

amræðufundir sveitarfélaganna
Djúpavogs, Hornafjarðar og
Skaftárhrepps um fyrirhugaða
sameiningu hafa gengið vel, að sögn
Björns Inga Jónssonar bæjarstjóra á
Höfn og gera forsvarsmenn viðræðnanna sér töluverðar vonir um að ná
árangri. „Það er töluverð vinna fyrir
sveitarfélögin að standa í svona viðræðum og við værum ekki að halda henni
áfram nema hafa trú á að þetta geti gengið upp,“ segir Björn Ingi en mikilvægast sé að átta sig á hagkvæmni stærðar
sveitarfélags á þessu svæði. „Sveitarfélag
sem telur um 4000 íbúa hefur allt aðra
stöðu heldur en þessi sveitarfélög ein og
sér, gagnvart ríkisvaldinu, enda höfum
við verið jaðarbyggð í öllu samstarfi
sveitarfélaga hingað til, hvort sem horft
er til austurs eða vesturs.“

Horft bæði til austurs og
vesturs

Björn Ingi segir að í þessu ferli sé ekki
byrjað á að velta því fyrir sér hvort að
sameinað sveitarfélag myndi starfa
með SASS eða SSA en sjálfur sér hann
ekkert því til fyrirstöðu að starfað væri
með báðum. „Það er ekkert í sveitarstjórnarlögum sem kemur í veg fyrir
slíkt og þá frekar sambandanna sjálfra
að taka afstöðu til þess. Eins er ekkert sem bannar að sveitarfélag nái yfir
kjördæmamörk svo þetta eru ekki
aðalatriðin sem við erum að skoða,“
segir Björn. Hann telur sveitarfélögin
hafa mikla reynslu af ólíkum sviðum,
heilbrigðis- og öldrunarmál hafi verið rekin á vegum Hafnar en málefni
fatlaðra t.a.m. verið á höndum Djúpavogs lengi. Margt sé sameiginlegt þar
sem landbúnaður, ferðaþjónusta og
sjávarútvegur séu lykilorðin en allar
þreifingar um þessi mál eru í dag í
formlegum farvegi og er stefnt að því

að sameiningaráform yrðu lögð í dóm
íbúa á næsta ári.

Virkni íbúa mikilvæg í stærri
einingum

„Við erum að vona að það fáist
kannski ný sýn á það hvernig þessi
sameiningarmál sveitarfélaga geta þróast í framtíðinni því svo sannarlega eru
í nágrannalöndunum mun víðfeðmari
sveitarfélög en þetta yrði. Aðalatriðið
er að til verði öflugur málsvari fyrir
íbúanna í þessum samfélögum án þess
að íbúum finnist þeir hverfa inn í eitthvað bákn. Það er stóra verkefnið að
fólk finni áfram fyrir mikilvægi sínu og
haldi áfram að vera virkir þegnar, það
er hugsanagangurinn sem við viljum
virkja,“ segir Björn Ingi en hagkvæmni
stærðarinnar sé mikilvæg í allri samningagerð við ríkisvaldið. Markmiðið
með hugsanlegri sameiningu væri

Smáfréttir

Tækifæri til að bregðast við

Viðbrögð okkar við áföllum segja okkur mikið um sjálfsmynd okkar. Erfiðar fréttir, sviptingar í lífsskoðunum manns, jafnvel þegar svo
stórir atburðir gerast að þeir breyta heimsmynd manns; ef við bregðumst ekki við á slíkum stundum með tilfinningum þá er hætta á að
skaði hljótist af. En í hvaða farveg leita tilfinningar okkar nú á dögum? Birtast þær í kaupæði fyrir jólin? Birtast þær í reiði á samfélagsmiðlum? Lýsir það tilfinningum okkar, ótta eða vongleði, hvernig við
komum fram við náungann í vinnunni? Deyfum við kannski óttann
við afkomubrest eða skerta möguleika með enn frekari afþreyingu,
neyslu og kaldhæðni? Ég vona ekki. Það brynjar okkur af, gerir okkur
að gjallarhornum sundurlyndis og hamlar því að við komum fram í
kærleika. Þegar við finnum fyrir því að við séum að verða viðkvæm þá
skulum við taka því fagnandi; það eru kjöraðstæður fyrir endurskoðun
og nýsköpun. Það er tækifæri til að skoða sjálfan sig, samband sitt við
aðra og samhengi þess í samfélagi manna. Trúarbrögðin kalla okkur til
þess að skoða þetta samband með markvissum hætti, þau hvetja okkur
til að setja hlutina í annað samhengi heldur en hið efnahagslega. Aðventan er á næsta leyti með hefðum og siðum, samveru fjölskyldna og
endurmati hluta. Við þökkum fyrir margt í desember en um leið er það
tími kvíða fyrir marga. Við fáum hnút í magann. Kannski fyllumst við
ónotum, eða áttum okkur á því að við erum orðin ónæm. Tökum við á
móti hinu smáa og viðkvæma með opinn faðm? Þegar sorgin og óttinn
taka höndum saman, eigum við þá ráð til að efla í okkur kærleikann?
Látum trúnna á hið góða verða okkur leiðarljós á komandi vikum,
látum þránna eftir hinu fagra leiða okkur á skapandi brautir – ef við
finnum tíma. Ef við bara finnum einustu örskotsstund... ...þá er ráð að
slökkva á tölvunni.


Arnaldur Máni Finnsson
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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

alltaf að skipulagseiningin geti staðið
undir frekari yfirfærslu verkefna frá
ríki til sveitarfélaga heldur en nú er.
„Það getur verið kostur að það sé langt
á milli í tilfellum eins og hér því þá
koma erfiðu málin ekki til greina, svo
sem sameiningar skóla og annað slíkt.
Hins vegar getur stærra samfélag staðið
á bakvið minni einingu í að halda uppi
þjónustu sem annars væri ekki möguleg, eins og þegar kemur að málefnum
fatlaðra.“
Sameiningarnefndin sem nú starfar
samkvæmt sveitarstjórnarlögum hefur
verið skipuð og starfa þrír fulltrúar úr
hverju sveitarfélagi í henni. Þegar öllum þáttum í því ferli sem nauðsynlegt
er hefur verið fullnægt verður kosið
um tillögu sameiningarnefndarinnar í
kjölfar kynningar. Tímaramminn sem
nefndin vinnur samkvæmt miðar að
kosningum í vor.

Smávægilegar
tafir vegna
verkfalls

Nýsköpunarverðlaun
til Óbyggðasetursins

Ó

byggðasetrið í Fljótsdal hlaut
nýsköpunarverðlaun Samtaka
ferðaþjónustunnar árið 2016
um síðustu helgi en verðlaunin eru veitt
ár hvert fyrirtækjum sem bjóða upp á
athyglisverðar nýjungar. Markmið verðlaunanna er að hvetja fyrirtæki og frumkvöðla til vöruþróunar og nýbreytni.
Guðni Th. Jóhannesson, forseti Íslands, afhenti verðlaunin, sem voru
veitt í 13 sinn í ár.
Í umsögn dómnefndar um
Óbyggðasetur Íslands segir að sterk
upplifun gegni lykilhlutverki í ferðaþjónustu samtímans og æ ríkari áhersla
sé lögð á vöruþróun og nýsköpun
sem miðar að því að skapa umhverfi
sem stuðlar að innihaldsríkri upplifun ferðamannsins, eitthvað sem gerir
ferðalagið merkingarbært og eftirminnilegt.
Lykilatriðið sé að skapa hughrif,
skapa stemningu og andrúmsloft
sem fangar gestinn. Slíkt sé ekki hrist
fram úr erminni heldur byggi upplifunarhönnun á vel ígrundaðri vinnu
sem endurspeglist á öllum stigum þjónustunnar.

Fyrri sigurvegar
nýsköpunarverðlaunanna:
2016 – Óbyggðasetur Íslands
2015 – Into The Glacier
2014 – Gestastofan Þorvaldseyri
2013 – Saga Travel
2012 – Pink Iceland
2011 – KEX hostel
2010 – Íslenskir fjallaleiðsögumenn
2009 – Fuglasafn Sigurgeirs í
Mývatnssveit
2008 – Menningarsetrið Þórbergssetur, Hala í Suðursveit
2007 – Norðursigling – Húsavík
2006 – Landnámssetur Íslands
2005 – Adrenalín.is, VEG Guesthouse
á Suðureyri og Fjord Fishing
2004 – Sel Hótel Mývatn og Hótel Aldan

Hjónin Arna Björg Bjarnadóttir
og Steingrímur Karlsson eiga og reka
Óbyggðasetrið en þau hlutu á dögunum einnig viðurkenningu frá Framfarafélagi Fljótsdalshéraðs, „Frumkvæði til framfara 2016“ Óbyggðasetrið
er opið fyrir hópa í allan vetur, þar sem
hægt er að fara á sýninguna, í allskyns
afþreyingu, kvöldverð og gistingu.

Áætlanir voru um að prufufrysta
síld í nýju uppsjávarfrystihúsi Eskju
í vikunni en verkfall sjómanna setti
smávægilegt strik í þær. Að sögn
Hauks Jónssonar framleiðslustjóra
fiskimjölsverksmiðju Eskju segir
hann framkvæmdirnar við húsið annars hafa gengið mjög vel og
allt vera tilbúið. Skip félagsins fari
á sjó á fimmtudag eða föstudag en
vélar og tæki hafi verið prófuð með
sjó í vikunni. Áætlanir um prufufrystingu á síld miða við að fyrstu
skipin verði búin að landa mánudaginn 21. nóvember.

Ríkið hefur
frest til
10. janúar
Frestur ríkisins til að kaupa jörðina
Fell við Jökulsárlón er 60 dagar frá
því að kauptilboð Fögrusala ehf.
var samþykkt á hádegi sl. föstudag. Þeir sem eiga hagsmuna að
gæta hafa fjórar vikur til að bera
gildi nauðungarsölunnar undir
dómstóla en bæjarráð Hornafjarðar
bókaði á fundi sínum 7. nóvember hvatningu til ríkisins um að
nýta forkaupsréttinn að jörðinni.
Kostir þess að jörðin verði í eigu
opinberra aðila séu augljósir út frá
almannahagsmunum. Ríkið á fyrir
vesturbakka lónsins, stærstan hluta
lónsins sjálfs og það af austurbakkanum sem komið hefur undan jökli
síðastliðinn áratug.
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Snorri Gíslason fæddist og ólst upp í Papey en Ragnar rifjar upp sögu hans í texta í bókinni. Þar segir Snorri frá lífsháttum
í eyjunni og fyrstu ferðinni í land, á Djúpavog, um tíu ára aldur. Myndin er tekin í Papey árið 1998 þegar Snorri hafði búið
víða um land en var kominn aftur til Djúpavogs til að njóta þess að eyða ellinni í nánd við eyju æsku sinnar. Snorri var
völundur og smíðaði líkön af skútum og trébátum sér til dundurs. Húsum í Papey hefur verið vel til haldið, líkt og tíminn
standi í stað, og í kirkjunni þar er messað einu sinni á ári. Snorri lést árið 2014.

Stórvirkið Andlit Norðursins hófst í Öræfasveit
Á

mörgum heimilum hefur eldri
gerð Andlita Norðursins verið
til, enda kjörgripur. Það er eitt
af klassískum verkum Ragnars Axelssonar ljósmyndara. Á dögunum kom
út aukin og stækkuð útgáfa verksins
og er í henni varpað ljósi á örlög fólksins á myndunum. Saga þeirra er skráð
af meiri dýpt í nýja verkinu og er þetta
fádæma falleg bók. Fleiri myndir frá
hverjum stað fylgja með í viðauka við
hverja mynd og texti sem varpar ljósi
á myndefnið. Upphaflegi hlutinn er
byggður upp eins og ljósmyndasýningar frá Íslandi, Færeyjum og Grænlandi en í hinni auknu útgáfu fylgir
hverjum hluta annar jafn langur og
er mikill fengur að þessari útvíkkuðu
mynd af hinum klassísku viðfangsefnum ljósmyndarans.

Ljósmyndadellan kviknaði á
Kvískerjum

Ragnar Axelsson ljósmyndari dvaldi
í sveit á Kvískerjum í Öræfum þegar

hann var ungur, og fór að taka
myndir á fyrstu myndavélina sem
hann fékk. Hann segist hafa fengið

myndavéladelluna frá föður sínum
en einnig frá þeim Kvískerjabræðrum sem ólu upp í honum þörf fyr-

ir að skrásetja umhverfið. Ragnari
þótti lífið á Kvískerjum dásamlegt
og segist hafa kynnst landinu og
lært að meta það í nánd við náttúruna. Hann þakkar frændum sínum á

Kvískerjum það veganesti út í lífið
og deilir með lesendum Austurlands
nokkrum myndum úr bókinni að
austan.

Getum bætt við nemendum á eftirfarandi brautir vorið 2017
Félagsvísindabraut
Framhaldsskólabraut – 2.önn
Laus pláss á heimavist skólans.
Grunnbraut hársnyrtiiðna – 2. önn
Áfangaframboð skólans er að finna
Grunnnám málm- og véltæknigreina – 2. önn
á heimasíðu skólans – www. va.is.
Grunnnám rafiðna – 1. og 4. önn
Hársnyrtibraut – 5. önn
Húsasmíðabraut – 2. og 4. önn
Námsbraut fyrir stuðningsfulltrúa í grunnskólum og leiðbeinendur í leikskólum
Náttúrurvísindabraut
Nýsköpunar- og tæknibraut – 2. önn
Rafvirkjun – 6. önn – kennd í kvöldskóla
Áfangastjóri skólans – Þorbjörg Ólöf Jónsdóttir – bobba@va.is –
Sjúkraliðabraut – 2. og 4. önn
svarar öllum spurningum um nám. Síðasti skráningardagur í
Starfsbraut
nám á vorönn er 30. nóvember. Sótt er um á menntagatt.is.
Nánari upplýsingar í síma 477 1620 og á www.va.is
Vélstjórn – 4. og 6. önn

Í Andlitum Norðursins minnist Ragnar Eyjólfs Hannessonar á Núpstað og tveggja af
systkinum hans, Filippusar og Margrétar. Núpsstaður stendur undir háum hömrum
skammt vestan við Lómagnúp. Hann minnist einnig heimalingsins í texta sem fylgir:
„Heimaalningurinn nuddaði hausnum upp við stein og hallaði undir flatt. Það var eins
og hann væri einn úr hópnum og hlustaði gaumgæfilega á spjall okkar á hlaðinu. Filippus sat við gluggann inn í bænum. Hann rétti leit út og hélt síðan áfram við að sinna
sínum málum. Spurð hver væri galdurinn á bak við háan aldur svaraði Margrét hlæjandi
„glaðværð og létt lund“.“

Þetta er engin spurning
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Viðbótarlífeyrir
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VIÐTAL

Halldóra Malín Pétursdóttir leikkona hélt tölu þar sem hún rifjaði upp hið miðlæga hlutverk Dúrru í lífi
leikfélaganna. Sérstaklega minntist hún á það hversu mikilvægt það hafi verið að frá unga aldri hafi verið
komið fram við unga fólkið í leikhúsinu eins og jafningja. Dúrru varð þá að orði að í leikfélagsstarfinu væri
maður ungur að eilífu og enginn hætta væri á að maður hrykki þar upp af úr elli! Mynd Skarphéðinn Þórarinsson

Sá grátur sú gleði...
Í þakkarræðu sinni þótti Dúrru
erfitt að tjá tilfinningar sínar enda
óvænt og ánægjuleg uppákoma.
Hún bað þó viðstadda leyfis að fá
að gera orð frænda síns að sínum
og vitnaði í þjóðsöng Bandalags íslenskra leikfélaga, Allt fyrir andann:
Sá grátur, sú gleði
Sá galdur að skapa
Fegurð oft furðu vekur
En ef ég er álitinn
ærunni tapa
af að leika - er ljóst ég er sekur

Leikfélagið er nauðsyn
hverju samfélagi
Þ

au eru óteljandi handtökin sem Kristrún Jónsdóttir,
Dúrra, hefur tekið í þágu leiklistarinnar á Fljótsdalshéraði. Á 50
ára afmælishátíð félagsins síðastliðið
laugardagskvöld heiðruðu félagar LF
Dúrru og var hún útnefndur heiðursfélagi númer eitt. Dúrra hefur starfað
með Leikfélagi Fljótsdalshéraðs frá
öðru starfsári félagsins, í 49 ár, og
rifjaði upp með Austurlandi nokkrar minningar frá þeim ferli í tilefni
tímamótanna.

Fjölskyldan öll í leiklist

Dúrra var alin upp á Siglufirði og fékk
leiklistina beint í æð þar sem foreldrar hennar og fjölskylda var forfallið
leiklistaráhugafólk. Henni sitja enn í
fersku minni minningar frá sex og sjö
ára aldri, þar sem hún saug í sig bæði
gaman og drama sem mest hún mátti.
Aftur á móti var það takmarkað hvað
hún gat fengið að leika með þegar
komið var um fermingu, þar sem hún
átti yngri bræður á barnsaldri sem
þurfti að passa á meðan mamman,
pabbinn og eldri bræðurnir voru öll
kvöld á leiklistaræfingum. „Þetta var
á þessum árum sem að leiklistarlífið
hófst bara með fullum krafti uppúr
miðjum október, þegar síðasti síldarfarmurinn var kominn í land. Þá sá
maður hvað samfélagslegt hlutverk
leikfélagsins var mikilvægt og ég hef
þá trú að það sé það enn. Í leikfélagi
upplifir maður og lærir og þroskast á
annan hátt en í nokkrum öðrum félagsskap. Og þar skapast alveg sérstök
vináttubönd sem halda ævina út,“
segir Dúrra.

Byrjaði allt með ljóðalestri

Dúrra flutti til Egilsstaða árið 1964 en
vegferð hennar með Leikfélagi Fljótsdalshéraðs hófst árið 1967 þegar Halldór Sigurðsson frá Miðhúsum kom til
hennar eftir ljóðalestur á vegum Sambands austfirskra kvenna. Þar með
var Dúrra veidd í leikfélagið og fyrsta
hlutverkið var Ingibjörg kona Valtýs í
verki byggðu á þjóðsögunni um Valtý á grænni treyju. Þá voru góð ráð
dýr þar sem hún var heimavinnandi
húsmóðir með tvo litla drengi og eiginmaðurinn eins og landafjandi um
allar trissur vegna vinnu. Dúrra bauð
þá tveimur ungum stúlkum í næsta
húsi að borða hjá sér kvöldmat gegn
því að passa drengina á kvöldin. Þar
með var hún laus og ævintýrið hófst.
Á árunum 49 hefur Dúrra leikið hlutverk af öllum stærðum og gerðum en
einnig gengið í öll þau önnur verk
sem þarf að vinna í leikfélagsstarfseminni. „Ég hef staðið í öllu nema
að sminka, það bara finn ég ekki hjá
mér,“ segir Dúrra og hlær sínum dillandi hlátri. „Stundum hefur verið
alveg heljarinnar fyrirtæki að útbúa
búninga í mannmargar sýningar eða
vera kjallarameistari yfir stórum hópum af krökkum. Það er svo margt sem
þarf að leysa og ég hef haft gaman að
því öllu, jafnvel því að sjá um ljósin.“
Dúrra tók sér smá frí frá leikfélaginu
eftir heilmikla törn þar sem hún var
jafnframt ritari Bandalags íslenskra
leikfélaga á árunum 1980-1988. Þá
aftur á móti var hún bráðlega komin
í félagsstarf með krökkum í kjallaranum í Valaskjálf 1989-1990 en uppúr
því starfi varð heilmikil endurnýjun í

Hér eru ungir leikarar að syngja hlutverk ræningjanna úr Kardimommubænum. Dýnamíkin í leikhúsinu er eitthvað sem ungt fólk þarf
að upplifa á eigin skinni, að mati Dúrru og fagnar því að ungt fólk dragist enn að starfsemi Leikfélagsins. Mynd Skarphéðinn Þórarinsson

LF þar sem stórir hópar af krökkunum hennar Dúrru komu inn í starfið.

Kardimommubærinn vendipunktur

Segja má að um 15 ára skeið hafi
starfsemi Leikfélagsins staðið í sérstökum blóma, frá 1991-2006 þar sem
kynslóð ungs fólks naut góðs af því
sérstaka samfélagi sem þar myndaðist. Mikill kraftur kom í félagið árið

1993 þegar Kardimommubærinn
var settur upp með þátttöku yfir 30
barna og unglinga. Þó nokkuð mörg
úr þeim hópi fetuðu áfram braut listarinnar og var það sá hópur sem vildi
sérstaklega minnast þáttar Dúrru í
uppeldi þeirra með því að tilnefna
hana sem fyrsta heiðursfélaga LF.
„Þau muna auðvitað ekki frá fyrri
tíð að við höfðum gert Halldór frá
Miðhúsum að heiðursfélaga í kring-

um 25 ára afmæli félagsins, en það er
allt í lagi. Ég tek þessari viðurkenningu með jafn miklu þakklæti fyrir
það,“ segir Dúrra en hún tók saman
sögu félagsins fyrstu 30 árin og má
finna þá samantekt í Egilsstaðabók,
sem gefin var út 1997. „En þetta var
mjög sérstakt og yndislegt á þessum
árum hvað við gátum fengið frábæra
leikstjóra til liðs við okkur og sett
upp eftirminnilegar sýningar. Það var
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50 ára
afmæli
Leikfélag Fljótsdalshéraðs hélt upp á
50 ára afmæli sitt um helgina. Tvær
sýningar voru haldnar í Valaskjálf, þar
sem flutt voru lög úr nokkrum af ótal
sýningum leikfélagsins.

Fyrsta formlega leiksýning Leikfélag
Fljótsdalshéraðs var „Upp til selja“ árið
1966. Félagið var stofnað í kjölfar þess
að áhugafólk sýndi „Skugga-Svein“ við
opnun félagsheimilisins Valaskjálfar 17.
júní það sama ár.

Silla og Jón Gunnar voru kynnar kvöldsins ásamt Unnari Geir, en leikfélagslífið hefur haft mótandi áhrif á marga. Mikið af unga fólkinu sem starfaði með félaginu á tíunda áratugnum
hélt áfram að starfa að listinni en Silla og Jón Gunnar giftu sig svo LF ber ábyrgð á öllum þeirra börnum!

ekkert lát á metnaðinum og langt í frá
að við værum bara að setja upp einhverjar skemmtisýningar.“

Skemmtilegustu hlutverkin
þau dramatísku

Salka Valka, Gaukshreiðrið, Tobacco
Road, Fiðlarinn á þakinu, Túskildingsóperan, My Fair Lady og Ég er
meistarinn voru á dagskrá félagsins á
þessum árum, auk fjöldamargra verka
sem höfðuðu til yngri kynslóðarinnar eins og Þrek og tár, Galdrakarlinn
í Oz, Kardimommubæinn og Ævintýrariddarinn Don Kíkóti. „Þó það sé
alveg hreint einstaklega eftirminnilegt
og ótrúlegt hvað það var gaman að
sýna Kardimommubæinn, þar sem ég
lék frú Bastían, í átján sýningum fyrir
fullu húsi, þá hefur mig aldrei langað
neitt sérstaklega til að leika einhver
gamanhlutverk. Það er svo miklu
skemmtilegra að leika þessi erfiðu
hlutverk, þessi dramatísku sem tæta
mann alveg inn að beini. Það er svo
mikils virði fyrir leikarann og kenn-

ir manni svo margt um sjálfan sig,“
segir Dúrra. Hún telur þá ögrandi
lífsreynslu að standa í sporum fólks
sem er svo fjarri lífsreynslu manns
sjálf innilega gefandi. „ Það er ekki
hægt að lýsa tilfinninguni, aðeins lifa
hana. Það þekkja allir sem hana hafa
upplifað.“
Á meðal dramatískra hlutverka
á ferli Dúrru með LF eru Sigurlína
í Sölku Völku, fröken Ratched í
Gaukshreiðrinu, gamla hóran í Túskildingsóperunni og einleikurinn
Knall eftir Jökul Jakobsson, en hún
segist ómögulega geta gert upp á
milli þeirra. Þau hafi öll haft áhrif
á hana með ólíkum hætti. „Inga
Bjarnason ætlaði nú að sleppa mér í
Túskildingsóperunni en það vantaði
eina af hórunum til að sitja á miðju
sviði í fótabaði, á samfellu og sokkum,
þegar ljósin komu upp. Þetta var svolítið erfitt, að sitja svona glennt fyrir
framan samfélagið sitt og leika bara
með allt í hamagangi í kringum sig,
en það fór nú svo að það þótti best að

nota þá gömlu í þetta,“ segir Dúrra
hlæjandi.

Meiriháttar skóli

„Að vinna að svona leiksýningum er
meiriháttar skóli og óskandi að fólk
gæti rifið sig upp frá Fésbókinni að
taka þátt í þessu, því leikhúsið er svo
frábært samfélag. Mannlegu samskiptin skipta öllu í þessu samhengi, því
það þarf að efla tiltrú samfélagsins á
leikfélagsstarfið. Í það þarf líka öflugt
fólk sem gefur sér tíma í að leiða svona
starf af natni.“ Það er augljóst að Dúrru
er mikið í mun að minna á gildi leikfélagsstarfsins og mótandi áhrif þess
á samfélagið og fólkið sem tekur þátt
í því. Ég bið hana að nefna nokkuð af
áhrifavöldunum en hún minnist þá sérstaklega nokkurra af leiðtogunum sem
drógu fólk með sér í starfið og skópu

því tiltrú. „Í gegnum tíðina höfum við
svo oft verið með frábæra formenn sem
leiddu þetta starf, svo ég nefni nokkra;
Halldór Sigurðsson í fyrstu, Vilberg
Lárusson, Jón Kristjánsson fyrrverandi
alþingismaður, Sigurborg Hannesdóttir, Jón Guðmundsson á Hallormsstað,
Guðmundur Steingrímsson, Inga Rósa.
Og auðvitað Einar Rafn. Það hefur svo
margt frábært fólk komið að starfi LF
gegnum tíðina, eins og Dísa Þorvalds,
séra Oddur Bjarni og Guðjón Sigvaldason. Það er alveg ótrúlegt hvað við
höfum verið heppin með fólk og þú
mátt alls ekki hafa þetta með því ég er
ekki að telja alla upp sem skipta máli!“
bætir Dúrra við. Austurland vill endilega halda öllu því góða fólki til haga
og minna unnendur sögunnar og leikfélagsins að heimsækja sögusýningu
leikfélagsins sem sett var upp í Slát-

Á laugardagskvöld var Kristrún
Jónsdóttir, Dúrra, heiðruð og gerð að
heiðursfélaga félagsins. Halldóra Malín
Pétursdóttir ein af "uppeldisbörnum"
félagsins flutti ræðu og þakkaði Dúrru
uppeldið og það sem hún hefur gert
fyrir leikfélagið öll árin. Dúrra þakkaði
fyrir sig og minntist á að hún hefði nú
ekki verið með öll 50 árin – fyrsta árið
hafi enginn á Egilsstöðum vitað að
hún hefði áhuga á leikhússtarfi.
Í tilefni af afmælinu hefur verið sett
upp sýning, með munum og myndum af starfi félagsins, í Sláturhúsinu,
menningarmiðstöð á Egilsstöðum.
Sýningin er opin frá klukkan 9 til 5 alla
virka daga. Þar verða einnig sýndar
gamlar vídeóupptökur af uppsetningum félagsins næstu fimmtudagskvöld.

urhúsinu í tilefni af afmæli félagsins.
Dúrra á veg og vanda að henni ásamt
góðu fólki úr baklandi LF og stendur
hún uppi út mánuðinn. Austurland
þakkar Dúrru fyrir spjallið og óskar
heiðursfélaga Leikfélags Fljótsdalshéraðs til hamingju með tímamótin.

Blik Sigurbjargar
Charles Ross og Suzanne hafa verið mikilvægur hluti af starfi LF og tónlistarlífsins á
Austfjörðum. Þau settu sannarlega svip sinn á afmælishátíðina í samræmi við áhrifin á
menningarlífið hingað til.

Ú

tskriftarverkefni
Sigurbjargar Lovísu Árnadóttur
frá listnámsbraut ME var
einleikur byggður á leikritinu Blink
(blik) eftir Phil Porter. Leikstjóri

og umsjónarmaður lokaverkefnisins var Unnar Geir Unnarsson
forstöðumaður MMF. Verkefnið er
áhugaverða nálgun á lokaverkefni
listnámsbrautar skólans og til fyr-

irmyndar hvernig til tókst. Í lokaverkefnum ME velja nemendur sér
viðfangsefni miðað við áhugamál
og hvert þau stefna í framhaldandi
námi. Verkið var sýnt í Sláturhúsinu.
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Ógleymanlegt ferðalag um vitundir
Þ

að er óhætt að segja að þríleikur Jon Fosse, sem samanstendur
af
Andvöku,
Draumum Ólafs og Kvöldsyfju sé
sérstæður yndislestur af þeim toga
sem maður fær ekki upp í hendurnar á hverjum degi. Allar bera
bækurnar undirtitilinn Frásögn
og er það með réttu, enda stíll höfundar þannig á mörkum þess forms
að vera skáldsaga, eins og hún er
svona almennt skilgreind. Auðvitað
hafa verið gerðar ótal tilraunir með
formið þannig að „raddir“ hefjast
og hníga í framvindu einhverskonar
frásagnar sögumanns af atburðum
og persónum. En tilraunin sem gerð
er í þessu verki, sem mun hafa skilað
höfundinum Bókmenntaverðlaunum Norðurlandaráðs í fyrra, sýnir
fram á svo óyggjandi vald höfundar á því „frásöguformi“ sem hann
velur sér til að segja sögu Öldu/Ásu
og Ása/Ólafs að það verður eiginlega að skilgreina aðferðina sem
einhverskonar Fosse-íska ljóðrænu
sem erfitt sé að líkja eftir. Jon Fosse
er höfundur fjölda leikverka, raunar
norskt leikritaskáld sem hefur verið settur upp um víða veröld og ef
líkja má frásögu fyrsta hlutans við
eitthvað þá er það einmitt leiktexti
þar sem „það sem lesandinn upp-

lifir“ er það sem persónurnar segja
eða hugsa, með örlitlum viðbótum
sem skapa hinn sérkennilega ljóðræna stíl, uppfullan af taktvissum
endurtekningum sem skapa takt og
hraða í textann sem gera hann sérlega áhugaverðan til flutnings. Hvort
að þessi ljóðræni texti truflar lesandann verður hver að eiga við sig en á
einhvern hátt rígheldur hann í mann
svo maður líður áfram, tætir hann í
sig og nýtur smáatriða í botn þannig
að á stundum er eins og maður sé að
fara í gegnum ægilega spennusögu
fulla af „hengiflugs-brellum“. Verkið
í heild spannar mannsaldur og segir
frá ástum og örlögum fátæks fólks, ef
til vill fyrir rúmum hundrað árum,
kannski tvöhundruð, en örlög hinna
fátæku hafa ekki breyst svo mjög að
það standi manni fyrir hugskotssjónum hvenær hún eigi sér eiginlegan stað. Það er nefnilega tímaleysi
sem aðferð höfundar miðlar sem
skilar sér í ógleymanlegri ferð um
vitundir þar sem hver síða geymir á
einhvern hátt eitthvað óvænt. Ekki
að söguþráðurinn sé fullur af Ubeygjum eða óvæntum snúningum í
raun, þegar upp er staðið, heldur er
það stíll höfundar sem felur í sér að
maður staldrar aldrei við og reynir
einhvernveginn að ímynda sér hvað
gerist næst, eða að einhverskonar
lyklar séu settir fram sem feli í sér
að mann renni í grun hvað muni

gerast næst. Þannig er lestur bókarinnar einhverskonar reynsla, uppfull
af „núi“ frekar en að það sé verið

að miðla einfaldri sögulínu eða frásagan feli í sér niðurstöðu um hvernig persónur breyttu eða hefðu getað

breytt, hvernig þær hefðu getað forðast örlög sín og hvernig einhverskonar bölvun hefði getað verið lyft.
Verkið hverfist um persónur sem
eru fullar af ást, samkennd og örvæntingu sem maður upplifir „beint
í æð“ en á einhvern hátt er hægt að
halda því fram að það sé sjaldgæfur
eiginleiki „stóru skáldsagnanna“ nú
til dags. Þríleikurinn er þannig í sínu
epíska formi stórvirki þó hann telji í
raun rétt um 230-240 síður allt í allt.
Ef til vill má spyrja sig hvers vegna
hann sé framreiddur í þremur litlum
heftum en ekki einni innbundinni
bók, en í raun og veru má líka segja
að það sé eitthvað við fínleika hvers
heftis fyrir sig og skýra skiptingu á
milli hluta verksins sem láta það
ganga upp með þeim hætti sem það
raunverulega gerir. Helsti gallinn á
þeirri framsetningu má aftur segja
að sé sá að fyrsta heftið er magnaðast, annað heftið er einhverskonar
framvindu-og atburðalykill en það
þriðja eftirmáli þeirrar sögu sem þá
hefur átt sér stað. Ef lesandinn á því
lítinn tíma og skortir almennt úthald
til að lesa bækur, þá mælir undirritaður í það minnsta með því að leggja
til atlögu við Andvöku, því að stíll
þess sker auk þess úr um hvort maður þolir að lesa þessa tegund af texta.
Takist manni það, þá liggja seinni
bindin tvö beint við og renna ljúflega niður.

Kvaddi með
magnaðri plötu
E
Auglýsingasíminn er 578 1190

ins og flestir vita er söngvarinn
og ljóðskáldið Leonard Cohen
fallin frá 82 ára að aldri. Síðustu þrjár plötur hans, sem komu út
2010, 2014 og nú í október, eru heilsteypt og mögnuð listaverk sem afsanna algjörlega hugmyndir margra
um að gömlu listamennirnir séu bara
útbrunnar fígúrur sem lifi á fornri
frægð. Auðvitað eru þessi verk ekki
allra en í þeim er tekist á við stórar
tilvistarspurningar og vísanir Cohens
til trúarbragðasögunnar eru algengar
á þessum plötum. Á Old ideas frá
2010 voru mörg lög sem mætti kalla
„kveðjulög“ – Going home, Amen,
Show me the place og Come healing

– en svo fór að Cohen átti nokkur
ár eftir þar sem hann fór í stóran túr
árin 2012-2013 og gaf svo út nokkru
hressari plötuna Popular problems
í kjölfar þess, árið 2014. Það var því
margt við fyrstu hlustun You want it
darker sem kom út í síðasta mánuði
sem minnti á Old ideas, enda eru lögin uppfull af tregafullri sátt við Guð og
menn. Hún var byrjuð að ganga á fullu
á spilaranum hjá mér þegar fréttirnar
af andláti hans bárust og hefur verið
á síðan. Magnað verk sem fellur ekki
aðeins að smekk fyrri aðdáenda heldur ætti að tryggja Cohen sess í hjörtum nýrra hlustenda til frambúðar.
AMF

Tæki til vetrarþjónustu
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Af landshorninu
N

okkurt uppþot varð ekki
alls fyrir löngu útaf bágri
stöðu kvenna í fjölmiðlum –
vissulega anga af skammarlegu misrétti kvenna. Staða kvenna á hinum
áhrifamiklu fjölmiðlum er þó góð í
samanburði við stöðu landsbyggðarinnar í þessum efnum.
Drottnun Reykjavíkursvæðisins á
þessu sviði er nær algjör. Þar eru ritstjórnirnar og þáttastjórnendur bæði
dagblaða og flestra ljósvakamiðla. Þar
eru teknar ákvarðanir um hvaða mál
teljist mikilvæg og hver síður. Vissulega er landsbyggðarfólk spurt frétta
og fallegar myndir birtast utan af landi
en ramminn utan um umræðuna er
ákveðinn á suðvesturhorni landsins.
Einstakar missagnir um mál
„úti á landi“ eru líklega ekki stærsta
vandamálið í þessu sambandi heldur
heildarsýnin í ýmsum þungvægum
málum og þá sú skekkta mynd sem
oft birtist.
Nefna má tugguna sem oft heyrist
um bóluna fyrir hrunið: „Við vorum
öll í þessu.“ Stór landsvæði voru ekki
með í þessu þensluævintýri og lánabruðli. Þeim var einfaldlega ekki boðið
að vera með og kannski heldur ekki
eins mikið um áhættufíkið fólk í dreifbýlinu. Bankarnir, miðstýrðu, voru
ekki útausandi á lán þar eins og syðra.
Fjölmiðlarnir fara mikinn ef opinber stofnun er flutt út á land en lítið
fer fyrir umræðu um nánast stríðan
straum opinberra starfa af landsbyggðinni sem gengur langtum nær
byggðarlögunum en þótt hlutfallslega
fá störf tapist á Reykjavíkursvæðinu.
Þegar rætt var um stórvirkjun á
Austurlandi á sínum tíma – og miðað við að öll orkan yrði flutt úr landi

en verksmiðja reist syðra til að framleiða kapalinn – þá þótti forráðafólki
Reykjavíkurborgar þetta hið besta
mál. En svo átti að reisa verksmiðju
eystra og þá var virkjunin allt í einu
orðin tilræði við náttúruna.
Í aðdraganda Vaðlaheiðarganga
var rætt um þörf á tvöföldun vega
syðra. Reykjavíkurfjölmiðlar sögðu
nauðsynlegt að tryggja að allur kostnaður við göngin yrði greiddur staðbundið af veggjöldum og að tryggja
yrði að allur kostnaður syðra yrði
greiddur af opinberu fé. Enginn benti
á að þarna gætti misræmis.
Það er rætt og ritað um lýðræðishalla í landinu t.d. bent á að hver
Vestfirðingur hafi meira atkvæðavægi
en Reykvíkingurinn. En umræðan er alveg úti í hafsauga jafnvel þó
að í henni taki þátt fólk sem ætti að
vita betur. „Skekkjan“ í atkvæðavægi
þyrfti að vera langtum meiri ef miða
ætti við að fólk fjarri suðvesturhorninu hefði svipaða möguleika á að hafa
áhrif á landsmálin eins og Reykvíkingurinn og íbúar útborga hennar.
Hér gleymir fólk því hve mikið af
valdinu hefur færst frá alþingi. Þar á ég
t.d. við ofurvald fjölmiðla. Ennfremur
hefur einkavæðing bankanna, pósts
og síma o.fl. stofnana, þjappað saman
miklu valdi á höfuðborgarsvæðinu.
Nú er ég ekki að fordæma það fólk
sem þarna býr en ákvarðanirnar um
líf og örlög fólks á landsbyggðinni
eru teknar út frá sjónarmiðum syðra
og hagsmunum hluthafa á þeim slóðum fremur en sjónarmiðum dreifðra
byggða landsins.
Aðgangur fólks að margvíslegum
stofnunum og fyrirtækjum sem svo
miklu ráða um líf fólks er gerólíkur. Tvö

lítil dæmi að vestan. Kona í Bolungarvík
lýsir því (sjá fésbókarsíðu hjá Landsbyggðin lifi) hvernig ungt par sem ætlar
að koma sér upp þaki yfir höfuðið mætir hroka og höfnun í öðru bankaútibúinu en vilyrði fyrir láni í hinu. Lánsleyfi
að sunnan vegna íbúðarbyggingar í Bolungarvík fæst þó ekki.
Bóndi í Súgandafirði byggir
fjós. Honum býðst vissulega lán en
vextirnir eru yfir 13% að viðbættri
verðtryggingu! Þetta eru forréttindi
landsbyggðarfólks. Þar á ofan hafa
ýmsir fjölmiðlar svo haldið uppi nær
linnulausum áróðri gegn sjávarútvegi
og landbúnaði áratugum saman.
Sama fólkið og fjasar um að efla
lýðræði, vinnur öllum árum að því
að draga úr því. Það á að sameina og
stækka einingar úti um allt, sveitarfélög og kjördæmi – auka fjarlægð
til stjórnunarstofnana og minnka
möguleika almennings til lýðræðislegrar þátttöku. Og eins og þetta
nægi ekki þá á helst að færa sem mest
af áhrifavaldi úr landi.
Svo er talað um beint lýðræði
sem við núverandi aðstæður er nánast ávísun á rússneskt lýðræði. Þeir
sem matreiða málin í fjölmiðlum
og kynna fólk stýra svo miklu. Gott
dæmi um þetta eru kosningarnar til
stjórnlagaþingsins árið 2010 en þar
mátti telja landsbyggðarfólk á fingrum annarrar handar af 25 fulltrúum
alls. Enda samþykkti þingið ákvæði
til að skerða rétt landsbyggðarinnar
þ.e. um stjórnarskrárbundna takmörkun á fjölda kjördæma.
Brýn þörf er á meiri samstöðu á
landsbyggðinni um að ræða og kynna
málefni dreifbýlisins.
Vigfús Ingvar Ingvarsson

RISA HAUSTTILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

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

www.volundarhus.is

kr. 199.900,- m/fylgihlutum

VH/16- 04

50% afsláttur
af flutningi á
GARÐHÚSUM og
GESTAHÚSUM
á allar þjónustustöðvar Flytjanda.
34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 4,7m²
m/opnanlegum glugga

GESTAHÚS og
GARÐHÚS
sérhönnuð fyrir
íslenskar aðstæður
70 mm bjálki / Tvöföld nótun

VERÐTILBOÐ - GESTAHÚS 25 m²
með 9 m² yfirbyggðri verönd
kr. 1.699.900,- án fylgihluta.
kr. 1.999.900,- með fylgihlutum og
byggingarnefndar teiknisetti.

Vel valið fyrir húsið þitt
volundarhus.is · Sími 864-2400

Grunnmynd og nánari
upplýsingar á heimasíðu
volundarhus.is

kr. 189.900,- án fylgihluta
kr. 219.900,- m/fylgihlutum

Sjá fleiri
GESTAHÚS og
GARÐHÚS á tilboði

á heimasíðunni
volundarhus.is

ATH! 34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²
kr. 299.900,- án fylgihluta
kr. 359.900,- m/fylgihlutum

Verið velkomin á Hótel Laka
Hótel Laki er staðsett 4 km frá Kirkjubæjarklaustri með margar
af þekktustu náttúruperlum landsins rétt við túnfótinn.
Hjá okkur er opið allan ársins hring og tökum vel á móti öllum.
Öskulagsbyrgi: þar er hægt að lesa gossögu
landsins þúsund ár aftur í tímann þar má
finna öskulög úr flestum eldstöðvum landsins. Kötlu,Heklu, Öræfajökul og Eldgjá.
Vatnið Víkurflóð: Staðbundin bleikja,
urriði ásamt ál. Stærð fiska er allt frá smáfiski
upp í 5-6 punda fiska.
Fuglarnir á flóðinu: Við Víkurflóð er
heilmikið fuglalíf, bæði varpfugla og farfugla.
Fuglaskoðunarhúsið við Víkurflóð er einn
ákjósanlegasti staðurinn til að fylgjast með
fuglalífi hér um slóðir.
Bjarnagarður: Hér í sveit hefur verið
stundaður búskapur síðan landnám hófst, hér
eru ýmsar fornar menjar þess. Bjarnagarður er ein þeirra.

Matreiðslumenn
okkar taka ykkur
með opnum örmum
og enginn kemst
frá borði nema
saddur og glaður.

Góðir gestir verið
hjartanlega velkomin og njótið
þess sem við höfum
upp á að bjóða.
– Fjölskyldufyrirtækið
Hótel Laki

Hótel Laki • Efri-Vík, 880 Kirkjubæjarklaustri • S. 412-4600 • www.hotellaki.is • hotellaki@hotellaki.is
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Umsóknir í
Uppbyggingarsjóð á döfinni

U
Persónuleg og þægileg
innsýn í franskt eldhús

„

Úr verður
einlæg
matreiðslubók.

I

bba á Hótel Flatey, eða Ingibjörg
Ásta Pétursdóttir hefur verið
viðloðandi veitingarekstur á Íslandi í rúm 30 ár og því margir sem
þekkja til hennar. Hún rak veitingastaðinn Mensu í miðbæ Reykjavíkur
á níunda áratugnum og síðar veisluþjónustu með sama nafni. Árið 2006
hóf hún rekstur Hótelsins í Flatey á
Breiðafirði. Samnefnd matarævisaga
hennar, Mensa er fjölbreytt bók þar
sem ofið er saman uppskriftum, fróðleiksmolum um franska, marokkóska
og íslenska matreiðslu auk persónulegrar frásagnar höfundar. Lesandinn
kynnist bakgrunni ibbu, fjölskyldu
hennar og fær tilfinningu fyrir lífshlaupi hennar sem hefur verið mótað af matargerð frá því hún fluttist
ung til Frakklands með þáverandi
eiginmanni sínum. Hún er einlæg
og opinská í frásögnum af sjálfri
sér, sigrum og mistökum í veitingabransanum; Lífið er leikur, og matargerðin er það líka. Margt í viðhorfi
og reynslu Ibbu er fróðlegt og hollt
að fræðast um, t.a.m. það sem hún
lærir um matarhefðir Frakka. Einfaldleiki og ferskleiki, sveigjanleiki

og það að fylgja tilfinningunni eru
á meðal þeirra aðalsmerkja sem hún
lærir í Frakklandi og kann að meta
við franska matarmenningu; hátíðlegt viðhorf til listisemdarinnar að
njóta og kenna börnum ungum að
meta matartímann sem helgistund
fjölskyldu og vina.
Það er mikilvægt eliment í
bók sem þessari að hún fjallar um
menninguna í kringum mat jöfnum
höndum við að kynna til sögunnar
uppskriftir. Þessi flétta persónulegrar sögu og matarsögu er ef til vill
nýstárleg fyrir dygga lesendur klass-

ískra matreiðslubóka. Uppskriftirnar í bókinni spanna vítt svið sem er
flokkað efnislega í yfirlit í upphafi
bókarinnar; Forréttir, súpur, fisk- og
kjötréttir, brauð og meðlæti, eftirréttir og drykkir. Aftur á móti eru
bókinni skipt í kafla eftir tímabilum
í matarævi Ibbu og því eru matarflokkarnir stokkaðir upp. Ef hún er
lesin frá upphafi til enda flakkar lesandinn milli ólíkra uppskrifta, ekki
ólíkt því að hlusta á plötu á “shuffle”.
Þessi uppsetning gefur lesandanum
ennþá betri sýn inn í persónuleg
tengsl höfundar við matargerð og
uppskriftirnar virðast valdar á tilfinningalegum forsendum. Hönnun,
umbrot og ljósmyndir er mjög í takt
við anda bókarinnar og því er tónninn í bókinni mjög heildstæður og
gefur þá tilfinningu að höfundur sér
sannarlega trúr sjálfum sér. Úr verður einlæg matreiðslubók—á stundum
óþarflega persónuleg—en full af hlýjum og heimilislegum uppskriftum.
Karna Sigurðardóttir

ppbyggingarsjóður
Austurlands auglýsir eftir umsóknum
fyrir árið 2017.
Í fyrsta skipti verður mögulegt að
sækja um rafrænt sem mun vonandi
auðvelda og einfalda umsóknarferlið til
muna. Tilgangur sjóðsins er að styrkja
verkefni til menningar- og listuppbyggingar, stofn- og rekstrarstyrki til
menningar og nýsköpunar- og atvinnuþróunarverkefni sem falla að Sóknaráætlun Austurlands.
Áhugaverð og góð verkefni hafa
hlotið styrki úr sjóðnum hingað til og
mörg þessara verkefna hafa fengið annað fjármagn eftir að hafa fengið styrk úr
Uppbyggingarsjóði sem er oft mikilvægt
til þess að verkefnið komist vel af stað.
Sjóðurinn er því í mörgum tilfellum
fyrsta skrefið við fjármögnun verkefna.

Áherslur Sóknaráætlunar að
leiðarljósi

Þetta er í þriðja sinn sem veitt er úr Uppbyggingarsjóðnum eftir að gengið var
frá samningi um sóknaráætlun 10. febrúar 2015 milli SSA og ríkisins. Áherslur
við úthlutun úr sjóðnum munu byggja

Vísnaþáttur
Heilir og sælir lesendur góðir
Illa fór ég að ráði mínu í síðasta
þætti, þegar ég sagði Ísleif Gíslason
vera Konráðsson og biðst ég hér með
afsökunar á Því. Ísleifur var glaðsinna
maður og síyrkjandi. Hann rak litla
krambúð á Sauðárkróki í 40 ár og
tók oftar en ekki á móti viðskiptavinum sínum með vísukorni og kallaði
búðarvísur. Ungur að árum var hann
heimiliskennari á Stöðvarfirði og gæti
sumarkveðjan sem hér fer á eftir hafa
orðið til á þeim árum sem hann dvaldi
á Austfjörðum.
Sumarið þér sælu hnoss
sendi hreint með öllu móti.
Hellist yfir þig Hengifoss
úr hamingjunnar Lagarfljóti.
Skáldkonan Ólína Jónasdóttir
var samtíma Ísleifi á Sauðárkróki. Í
æviminningum hennar „Ég vitja þín
æska“ er vísa með yfirskriftinni „Ísleifur er farinn“ gefur hún góða mynd
af þeim áhrifum sem vísnagerð Ísleifs
hafði á bæjarlífið.

kr. 22.000
kr. 27.900
kr. 19.900

Heldur er þetta hrörleg mynd,
hlátur og vísnaskarinn
eru fokin út í vind
Ísleifur er farinn.
kr. 19.900

kr. 25.900

Ólína sló einnig á léttari strengi
og kvað þegar hana vantaði lagtækan
mann til að setja rúðu í glugga:

kr. 19.900

kr. 7.900

frá kr. 19.500

Mér finnst eitt og annað bresta
á það, sem ég frekar kaus.
En eitthvað með því allra versta
er að vera karlmannslaus
Ég hef fyrir sið að glugga í gestabókina þegar ég kem í fjallaskála. Einar
Eiríksson, bóndi á Urriðavatni skrifaði
í gestabók Snæfellsskála sumarið 1986.

kr. 14.500
kr. 12.900

Nú leggst ég til hvíldar og lof ‘ann
sem lagði til heimsins grjót.
Því loks er ég kominn í kofann
sem kúrir við Snæfells rót.
Annar Akureyringur, Ingvar Teitsson, skráir eftir göngu á Snæfell sumarið 1976:

frá kr. 56.900
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líkt og áður á áherslum Sóknaráætlunar
Austurlands 2015 til 2019 og skv. samningi um Sóknaráætlun.
Uppbyggingarsjóður Austurlands
er samkeppnissjóður og sem fyrr mun
sjóðurinn að jafnaði ekki styrkja meira
en 50% af heildarkostnaði verkefna
og líkt áður mun sjóðurinn taka mið
af trúverðugleika umsóknar, vaxtarmöguleika verkefnisins, mögulegrar
atvinnuuppbyggingar, hvort verkefnið
stuðli að vexti mannauðs á Austurlandi,
að verkefnið stuðli að framkvæmd
sóknaráætlunar og ýti undir samstarf
innan Austurlands.

Þetta er túr sem segir sex
að sjá og reyna og kanna.
Á öræfanna auðnum vex
orkuhleðsla manna.

Bragi Sigurjónsson frá Akureyri reit
í gestabók í Sigurðarskála í Kverkfjöllum í júlí 1985:
Hér er ekki afskekkt lengur
orðinn þjóðleið suðrí „Kverk“.
Sífellt lakar guði gengur
að geyma mörg sín snildarverk.
Besta tíðarfar, svo langt sem skráningar hitastigs ná, hefur leikið við
okkur undanfarna mánuði. Dökkt
hefur verið til jarðarinnar en litadýrð morguns- og kvöldroða gætt
fjallahringinn einstakri fegurð. Einar
Eiríksson kveður:

Kvöldvísa

Síðasti kvöldroði sveipar nú hlíðar og
tinda
sólin við hafsbrún á tíbránni lærir að
synda.
Þagna við ströndina öldu sog erlendra vinda
endahnút nóttin á daginn er tekin að
binda.
Á fundi Ljóðafélagsins í október
sagðist Magnús Stefánsson gera fremur lítið að því að yrkja tíð, þó hefði vísa
fyrirhafnarlaust komið upp í hugann
einn morguninn þegar hann var að
taka til efnið í grautinn.
Senn er komið harða haust,
hrím á fjallatindum.
Áfram rennur linnulaust
líf í nýjum myndum.
Hafið það sem best í skammdeginu
Arndís Þorvaldsdóttir
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mferð um Tjarnarbraut
á styðjum heilshug
Við
ynt verður eftir fremstaÓskum
megni
öllum
launþegum
á Íslandi
ákvörðun
fyrrverandi
sjávarútvegsráðherra
um auknar
til hamingju
baráttudag
hvalveiðar
til styrktarmeð
íslensku
atvinnulífi, enda stuðla sjálf
m Tjarnarbraut verður lokuð.
bærar verkalýðsins
hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar.
tyðjum
heilshugar
Við styðjum heilshuga
llt verði fært fyrir gangandi
ðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um auknar
ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um auknar
arbraut.
ar til styrktar íslensku atvinnulífi, enda stuðla
sjálf til styrktar
- íslensku atvinnulífi, enda stuðla sjálf
hvalveiðar
F é l ag v é l st jór a o g m á l m t æ k n i m a n na

bærar hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar.

im óþægindum sem
amkvæmdatímanum.

1.maí

bærar hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar.
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Tími minninganna
Eftir ótrúleg hlýindi mun loks vera von
á vetri - nóvember er liðlega hálfnaður!
Er ég horfi til baka, langt aftur í tímann
til æskuslóða á Akureyri var vetur að
vetri og líka sumar að sumri. Eitt atvik
flaug fyrir hugskotssjónir mínar; tíminn
er miðvetur á Akureyri, árið 1966, vettvangur æskuheimilið að Mýrarvegi 118.
Við krakkarnir í no. 118 áttum
skauta, misgóða eins og gengur en
þótti ákaflega gaman að renna okkur
eftir svellalögunum, stundum dögum
saman. Íshokkí var leikið af hjartans
list þegar svo bar undir. Einn tiltekinn
fagran vetrardag lét pabbi hafa eftir sér
að hann hygðist bregða sér á skauta.
Tæplega fréttnæmt en við börnin
gripum þó ummælin á lofti. Boð voru
látin út ganga að vænta mætti fyrrum
meistara skautasvellsins á Melavellinum við Suðugötuna á misslétt svellalög
Mýrarvegsins.
Þess er minnst að pabbi gaf sér góða
stund til að koma sér í viðeigandi föt.
Fest´ann skautana vel á fæturna enda
líkur á að samband búnaðar og fóta væri
vart hið sama. Stóra stundin rann upp,
út gekk á lítt notuðum skautum 6 barna
faðir í Mýrarheimum og hugði ekki að
sér: Þegar út á pall var komið sá hann
stærri hóp barna en hann hafði áður séð
samankomin í hverfinu.
Eftirvæntingin skein úr augum hvers
barns, kliður fór um hópinn enda vitað
að ekki nokkur pabbi hafði reynt þetta
áður. Valdi í no. 118 ætlaði að brjóta
ísinn þó ekki nema í óeiginlegri merkingu væri. Vökul augu barnahópsins,
sem komin voru býsna langt að mörg
hver, fylgdu hverju fótmáli fyrrum
meistara skautasvellsins við Suðurgötuna en sýningunni lauk jafn skjótt
og hún byrjaði ...
Reykvíkingurinn kaus að leyfa sögusögnunum lifa, jafnvel að láta sem gömul meiðsl hefðu tekið sig upp. Það er
ekki laust við að SUKK-hljóð hafi heyrst
í hópnum þegar hurð hússins féll að
stöfum. Sögulegt augnablik var að baki
og víst var undirritaður seinþreyttur að
greina frá hæfni föðurs þótt aldrei hafi
sýningin náð út fyrir tepparenninginn
í anddyri Mýrarvegs 118. Betri fyrirmynd gat ég enda ekki kosið mér.
Magnús Már Þorvaldsson
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THIS IS TV

UHD - 4K • Bogið • 3840x2160 (4K) - 8M pixlar • • Nýtt Smart viðmót • LED • PQI: 1400

40“ kr. 119.900.- / 49“ kr. 139.900,- / 55“ kr. 179.900.K5505

K5515
Hvítt

Hvítt • LED • 1920X1080 • 400 PQI • Nýtt Smart viðmót
LED • 1920X1080 • 400 PQI • Nýtt Smart viðmót

40“ kr. 99.900.- / 49“ kr. 119.900,-

32“ kr. 79.900.- / 40“ kr. 99.900.- / 49“ kr. 119.900,- /
55“ kr. 169.900.-

KU6405 / 6475

THIS IS TV

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

43“ kr. 119.900.- / 49“ kr. 159.900./ 55“ kr. 189.900.- / 65“ kr. 319.900.-

egilsbraut 6 · neskaupsstað · sími 477 1900

KU6655 / 6505

THIS IS TV

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

43“ kr. 139.900.- / 49“ kr. 169.900.- / 55“ kr. 199.900./ 65“ kr. 309.900.-

miðvangi 13 · egilsstöðum · sími 471 2038

