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Bókhaldskerfi í áskrift 
Microsoft Dynamics NAV er eitt mest selda 

bókhaldskerfi landsins og fæst í mánaðarlegri áskrift.

Þú færð fullbúna viðskiptalausn með
sérkerfum frá Wise á navaskrift.is

Bjóðum einnig O�ce 365 í áskrift.

26. janúar 2017 
2. tölublað, 6. árgangur 

Þađ er einstakt tækifæri að fá að 
finna fyrir andanum sem hvílir í 
veggjunum og sjá verkstæðið lifna 

við,“ segir Þorgils Óttar Erlingsson sem 
vinnur þessa dagana við vinnslu verka 
sinna á Tækniminjasafninu á Seyðisfirði. 
Hann er í hópi myndlistarmanna sem setja 

upp sýninguna Koma sem opnar á laugar-
dag í Skaftfelli. Þau eru nemendur við 
Listaháskóla Íslands og vinna í ólík efni, 
á meðan Þorgils vinnur járn í eldi vinnur 
listakonan Bára Bjarnadóttir með ljós-
myndir og snjó. „Ég var einmitt vakandi til 
hálffimm í nótt að mynda bráðnandi snjó 

í sýningarsalnum,“ sagði hún þegar blaða-
maður hafði samband en staðsetningin og 
aðstaðan til listsköpunarinnar er einstök 
að hennar mati. „Þetta hefur verið algjört 
ævintýri og ég hlakka til að sjá ríkulega 
sýningu um helgina, því það eru allir að 
gera mjög mismunandi hluti.“

Zen í dagsins önn

ÍSLENSKA KÍSILSTEINEFNIÐ FRÁ GEOSILICA 
INNIHELDUR HREINAN JARÐHITAKÍSIL

*Rannsóknir hafa sýnt fram á þessi áhrif, kísilvatnið er fæðubótarefni og kemur ekki í staðinn fyrir lyf.

Nánari upplýsingar má finna á www.geosilica.is

geoSilica kísilvatnið fæst í öllum helstu apótekum, 
heilsuvöruverslunum, Hagkaupum, Nettó, 
Fjarðarkaupum og vefverslun geoSilica.

• Styrkir bandvefinn*
• Stuðlar að þéttleika í beinum*
• Styrkir hár og neglur*
• Stuðlar að betri myndun kollagens  

fyrir sléttari og fallegri húð*

HAFDÍS PRISCILLA 
MAGNÚSDÓTTIR 

„Ég finn mikinn mun á mér eftir 
að ég byrjaði að taka kísilinn  

frá geoSilica inn reglulega.  
Ég ákvað að prófa að taka út 
kísilinn í tvær vikur til að finna mun og hann 

finn ég. Beinverkir og vefja gigtaverkir sem ég 
var í raun alveg hætt að finna eru komnir aftur en í minna mæli og eina sem er 

breytt er að kísillinn er dottinn út. Einnig fann ég mikinn mun á nöglum  
en þær eru mun sterkari en þær voru alltaf að brotna hjá mér.  

Ég get alveg sagt að þið eruð komin með framtíðarkúnna hvað mig varðar.“

Kaupvangi 10
700 Egilsstöðum
471 1901/895 2414

Bændur ATH
Skemmtilegasti tími ársins er að hefjast. 

Við hjá Landstólpa Egilsstöðum ætlum að 
vera í lamba stuði með ykkur þennan 

tíma.

Hefjum leikinn 5. apríl með kaffiboði 
frá kl. 9:00-18:00.

Dýralæknar frá Dýralæknastöðinni í 
Grafarholti verða á staðnum. 

Hlökkum til að sjá ykkur. 
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Hundanámskeið 
Albert Steingrímsson hundaþjálfari 

verður með námskeið 3. til 5. febrúar.
 

Boðið verður upp á hvolpa- og 
hlýðninámskeið.

 

Skráning í síma 471-1901 fyrir 31. 
janúar.
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Þessar vikurnar er að hefjast 
markaðsátak Austurbrúar og 
ferðaþjónustuaðila á Austur-

landi undir sameiginlegum merkjum 
þar sem landshlutinn er kynntur sem 
heild. Mikil ánægja er á meðal ferða-
þjónustuaðila um hið samræmda 
átak sem hefur lyft kynningarmálum 
aðila á svæðinu á allt annan stað ef 
miðað er við nokkur ár aftur í tímann. 
Frumraun átaksins var á Mannamóti, 
árlegri sýningu ferðaþjónustunnar 
fyrir ferðaheildsala sem fram fór í 
Reykjavík í síðustu viku en átakið var 
einnig kynnt heimafólki s.l. mánudag 
á Flugvellinum á Egilsstöðum. Segja 
má að hið samræmda útlit hafi vak-
ið verðskuldaða athygli á sýningunni 
í Reykjavík en Austurland er fyrsti 
landshlutinn sem leggur í þá vinnu að 
kynna aðila í ferðaþjónustu á svæð-
inu sem eina heild. 

Vel heppnað Mannamót
Sýningin er haldin á vegum markaðs-
stofa landshlutanna og hafði Aust-
urbrú því yfirumsjón með austfirsku 
aðilunum. Vanalega hefur hver og 
einn séð um sinn bás en stofnunin 
hafði veg og vanda að því að sam-
ræma útlit austfirsku básana þar 
sem 17 fyrirtæki kynntu sig og sína 
þjónustu. Það er stórt framtíðarverk-
efni að uppfylla þá ímynd sem lofað 
er í ímyndarvinnu Áfangastaðarins 
Austurlands að sögn þeirra aðila sem 
að því standa. Þó er ljóst að vinnan 
hefur byggt á því sem fyrir er, á því 
sem vísir er að á ólíkum stöðum á 
Austurlandi. Gönguferðamennska 
er aðalsmerki Borgarfjarðar eystra, 
matur og menning einkenni á Seyðis-
firði, hálendið og menningararfleifð 

í Fljótsdal, náttúruupplifun, listir og 
fuglalíf á Djúpavogi. Á hverjum stað 
er unnið að því að byggja upp sér-
kenni sem síðan skila sér í heildar-
pakka sem kynntur verður frekar á 
erlendum kaupstefnum undir merkj-
um Austurlands. „Það er mikilvægt 
er að muna að ímyndarsköpun hvers 
og eins þjónustuaðila hefur mikið 
svigrúm innan þeirrar heildarmynd-
ar sem verkefnið miðar að því að 
skapa,“ segir María Hjálmarsdóttir, 
verkefnastjóri hjá Austurbrú en sam-
ræmt útlit og tenging á milli aðila á 
Austurlandi hefur verið leitt af henni 
ásamt Daniel Byström.

lífsgæði íbúanna aukist
María segir það vera mikilvægt að 
Austurland sé kynnt með víðfeðm-
um hætti sem svæði sem hafi allt til 

að bera, frá hálendinu og norðurljós-
unum, til landbúnaðarhéraðanna og 
niður í fiskiþorpin með þokunni og 
óspilltri náttúruupplifun. „Aftur á 
móti er það heljar mikið verkefni að 
þessir þættir geti verið aðgengilegir 
og í boði allan ársins hring ef skapa á 
heilsársstörf í greininni. Svo ég tali nú 
ekki um mál málanna, að fólk komist 
hingað á viðráðanlegu verði.“ Hún 
segir forsendu fagmennsku í grein-
inni vera þá að fólk á öllum vígstöð-
um ákveði að fórna sér heilshugar 
til að ná árangri sem helst í hendur 
við markmið ímyndarsköpunarinn-
ar. „Grunnurinn að þessu öllu er að 
hér blómstri mannlíf þar sem lífs-
gæðin aukist við heilbrigða þróun 
ferðaþjónustu, í stað þess að ferða-
þjónustan gangi á og skerði lífsgæði 
íbúanna.“  

Áfangastaðurinn 
austurland kynntur

Síðastliðnar tvær vikur hafa út-
skriftarnemar myndlistardeild-
ar Listaháskóla Íslands dvalið á 

Seyðisfirði þar sem þeir hafa starfað 
undir hatti Dieter Roth akademíunn-
ar og Skaftfells, myndlistarmiðstöðvar 
Austurlands. Þetta er í sautjánda sinn 
sem nemar sækja staðinn heim og er 
alltaf mikil aðsókn í að takast þetta 
ferðalag á hendur og kynnast Seyðis-
firði og heimspeki akademíunnar 
og Dieters Roth. Sýningarstjórar og 
leiðbeinendur eru sem fyrr myndlist-
armennirnir Kristján Steingrímur og 
Björn Roth en stór hluti námsins er 
ætlaður því að kynna sér Seyðisfjörð 
og vinna úr þeim efnum og reynslu 
sem verður á vegi nemendanna. 
Tengsl íslenskrar samtímamyndlist-
ar og Seyðisfjarðar hafa vegna þessa 
styrkst ár frá ári og hafa margir helstu 
myndlistarmanna þjóðarinnar tekið 
þátt í því námskeiði sem boðið hefur 
verið uppá á staðnum síðan um alda-
mótin 2000. 

að koma á staðinn
„Við komum á Seyðisfjörð eina 
helgi en við erum ennþá komandi 
viku seinna. Lendingin er löng en 
ekki ströng. Við erum aðkomandi, 
framkomandi í snjókomandi bæ,“ 
segir í kynningu á sýningunni en hún 
stendur í átta vikur, eða fram að pásk-
um. Að þessu sinni er yfirskrift sýn-
ingarinnar „Koma“ og er hópurinn 
sammála um að dvölin á Seyðisfirði sé 
ljúf. Þau bjóða alla velkomna á opn-
unina til að njóta afraksturs vinnu-
ferlisins sem verður til sýnis í Skaft-
felli. Opnun verður laugardaginn 28. 
janúar kl. 16:00.  Koma verður síðan 
opin daglega frá kl. 15:00-21:00, og 
eftir samkomulagi.

listamenn eru 
Ágústa Gunnarsdóttir, Bára Bjarna-
dóttir, Camilla Reuter, Elísabet Birta 
Sveinsdóttir, Elsa María Guðlaugs 
Drífudóttir, Heiðríkur á Heygum, Ieva 
Grigelionyte, Kristín Dóra Ólafsdótt-
ir, Rannveig Jónsdóttir, Sigrún Gyða 
Sveinsdóttir, Valgerður Ýr Magnús-
dóttir, Veigar Ölnir Gunnarsson, Ylfa 
Þöll Ólafsdóttir, Ýmir Grönvold og 
Þorgils Óttarr Erlingsson.Sýningin er 
unnin í samvinnu við Tækniminja-
safn Austurlands en styrktaraðilar eru 
Ölvisholt brugghús, Kaldi, Brimberg 
Ehf, Omnom súkkulaði, Samskip, Í 
réttum ramma Ehf og Sóknaráætlun 
Austurlands.

Sautjánda sýningin á Seyðisfirði

Sigrún Gyða Sveinsdóttir Hér á Seyðisfirði hafa allir mætt okkur með hlýju og 
hjálpsemi. Það er það sem gerir dvölina hérna frábæra og inspírandi. Hvetjandi viðmót 
bæjarbúa til listsköpunar verður þannig innblástur til að tvinna listina við sögu og 
fegurð bæjarins og íbúa hans.

Kristín Dóra ólafsdóttir Í vikunni 
hef ég verið að vinna að dúkristum sem 
ég prenta af á tækniminjasafni austur-
lands. Prentverkin verða svo til sýnis á 
samsýningunni okkar Koma. Það er mjög 
dýrmætt að fá að vinna á safninu með 
Pétri Kristjánssyni og að fá að nota sögu-
leg verkfæri til listsköpunar.

Krakkarúv leitar til 
austfirskra krakka

Í næsta mánuði hefst námskeið 
sem miðar að því að kenna 
krökkum í grunnskólum á Aust-

urlandi að vinna útvarpsefni fyrir 
Stundina Okkar á Rás 1. Þátturinn 
og námskeiðið er í umsjón Sigynar 
Blöndal og verður haldið í Menn-
ingarmiðstöð Fljótsdalshéraðs. Hug-
myndin er sú að hver grunnskóli 
sendi kennara á kynningarnámskeið 
þar sem verkefnið er kynnt og þeir 
fái innsýn í þau tæknilegu atriði sem 
þarf að ráða yfir til að leiða krakkana 
áfram í að vinna efni fyrir útvarp. 

Síðan haldi hver kennari í sinn skóla 
og kynni verkefnið, finni áhugasama 
krakka til að taka þátt og miðli áfram 
þeim grunnatriðum sem þarf að hafa 
í huga. Námskeiðið sem krakkarn-
ir koma síðan á til Sigynar verður 
haldið 4.-5.mars en kynningarnám-
skeiðin fyrir kennarana 11. og 18. 
febrúar. Allar nánari upplýsingar 
fást hjá umsjónarmanni verkefnis-
ins sem styrkt er af Uppbyggingar-
sjóði Austurlands, Arnaldi Mána í s. 
8228318 eða í netfangið okkareigin@
gmail.com

Rauði Krossinn kynnir 
viðbragðsverkefni

Á
dögunum heimsótti Karl 
Lúðvíksson fulltrúi Rauða 
Krossinn, nemendur í 

grunnskólum á Austurlandi til þess 
að kynna verkefni sem stuðlar að 
því að efla viðnámsþrótt Íslendinga 
gegn óvæntu neyðarástandi. Verk-
efnið nefnist 3 dagar og er alþjóðlegt 
en miðar að því að hvert heimili sé 
undirbúið hamförum og neyðará-
standi með heimilisáætlun og við-
lagakassa. Með heitinu „3 dagar" vill 
Rauði krossinn impra á mikilvægi 
þess að einstaklingar og fjölskyldur 
geti verið sjálfum sér nægar í 3 daga 
eigi sér stað rof á innviðum. Nem-
endum var kynnt hvernig fólk eigi að 
vera undirbúið og undirstrika mikil-
vægi góðra forvarna. Á meðal þeirra 

hluta sem finna má í viðlagakassan-
um er handknúið útvarp, vasaljós 
og hleðslutæki fyrir síma. Ekki var 
annað að sjá en að nemendur fylgd-
ust með kynningu Karls af áhuga en 
verkefni þeirra var að fara heim og 
ræða forvarnarmál og viðbúnað við 
foreldra sína. 

Meginástæðan fyrir því að brýna 
fólk til að gæta að forvörnum og vera 
vel undirbúin þegar t.d. rafmagns-
leysi á sér stað. Það er betra að hafa 
vaðið fyrir neðan sig og vita hvernig 
skuli bregðast við þegar slokknar á 
öllu, net- og símasamband dettur út 
eða vegir verða ófærir. Að sama skapi 
minnkar góður undirbúningur álag 
á viðbragðsaðilum t.d. björgunar-
sveitum.
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buxum
Svartar, bláar, 
brúnar, koniak

verð frá kr. 6.980
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#HÆFASTUR

K U G A

Hæfni og yfirburðir Ford Kuga AWD liggja í öflugu fjórhjóladrifi, mikilli veghæð og 
einstakri dráttargetu þar sem hann leikandi dregur 2.100 kg. Þú situr hátt í Kuga, 
aksturseiginleikar eru fyrsta flokks og þægindin í hámarki. Ford Kuga er búinn 
íslensku leiðsögukerfi, 8“ skjá, Bluetooth, raddstýringu, bakkmyndavél og fimm 
stjörnu öryggi svo fátt eitt sé nefnt. Ford Kuga er einstaklega hæfur til að koma þér 
og þínum hvert á land sem er við hvaða aðstæður sem er.
 
Ford er frábær! Við viljum að þú upplifir gæði Ford og bjóðum því lengri og betri 
reynsluakstur.

ford.is

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

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

5.690.000KR.

FORD KUGA AWD SJÁLFSKIPTUR FRÁ:

LENGRI OG BETRI

REYNSLUAKSTUR

– þú getur fengið hann 

í allt að 24 tíma!Þrír fá frían Ford í þrjá mánuði!
Nöfn allra sem reynsluaka nýjum Ford í janúar 
fara í pott og verða þrír heppnir dregnir út sem fá 
frí afnot af Ford í þrjá mánuði!
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Helgi Hallgrímsson náttúru-
fræðingur er Austfirðing-
um flestum kunnur og að 

margra mati einn síðasti fjölfræðing-
ur landsins. Þegar Austurland sótti 
hann heim í tilefni af Þorra sat hann 
einmitt við að lesa sér til um annan 
fjölfræðing, Jón lærða sem endaði 
sína ævi í Hjaltastaðaþinghá. Það er 
þykk bók en það truflar Helga ekki 
enda vanur þykkum bókum og mikl-
um lærdómi eins og sjá má af ritum 
hans sjálfs. Helgi hefur komið víða 
við á sínum ferli og var í hópi þeirra 
sem settu á stofn og ritstýrðu hinum 
austfirska Glettingi, tímariti um fjöl-
breytt austfirsk málefni og mannlíf 
en eftir hann liggja einnig nokkur 
stærri fræðirit. Nú fyrir jólin kom 
út svanasöngur hans í þeim efnum, 
að eigin mati, hin mikla Fljótsdæla. 
Í ritinu er saga Fljótsdalshrepps rak-
in allt frá landnámi til vorra daga í 
ítarlegu máli en ekki síst skoðað það 
samhengi sem mannlíf og saga hafa 
skapað á þessu sérstaka svæði. 

Stærsta breytingin skömmu 
eftir heimkomuna
Helgi ólst upp á Arnheiðarstöðum 
og Droplaugarstöðum yst í Fljótsdal. 
Hann stundaði síðar nám á Eiðum, 
við Menntaskólann á Akureyri og 
í Þýskalandi og bjó nyrðra áður en 
hann fluttist austur í Egilsstaði árið 
1987. Skömmu eftir heimkonuna 
var hann fenginn til að skoða allar 
skógræktarjarðir á Héraði, sem voru 
flestar í Fljótsdal en skömmu seinna 
dró til mikilla tíðinda í hans gömlu 
heimasveit. Árið 1990 eftir mikla bar-
áttu við riðuveiki á níunda áratugnum 
þurfti að grípa til þess örþrifaráðs að 
skera niður allt fé milli Lagarfljóts/
Jökulsár í Fljótsdal og Jökulsár á Dal. 
Það hafði mikil áhrif á landbúnað á 
svæðinu sem Helgi telur hafa kom-
ið harðast niður í Fljótsdal. Á þeim 
tíma tók hann sér það verkefni að 
mynda mikið af þeim minjum, merk-
um húsakosti sem enn var notaður 
til búskapar, áður en megnið af þeim 
torffjárhúsum voru jöfnuð við jörðu í 
kjölfar niðurskurðarins. Í dag stendur 
aðeins eitt þeirra í fullri notkun að 
Langhúsum í Fljótsdal. Nokkur hús 
standa enn og voru girt af, þar sem 
nýtískuleg blanda af byggingarlist 
fornaldar og nútímaefniviði leit dags-
ins ljós. 

Stríðið breytti áætlunum 
Gunnars á Skriðuklaustri
Í Fljótsdal var skáldið 
Gunnar Gunnarsson 
fæddur og alinn upp 
og snéri á fjórða ára-
tug aldarinnar aftur 
til að byggja stórhýsi 
sem enn stendur og 
hýsir menningarsetur 
kennt við nafn hans. 
Að mati Helga voru 
þar stórtækar áætlanir 
í gangi sem byggðu á 
hugmyndum um að-
gang að ódýru vinnu-
afli á svæðinu. Þegar stríðið skall á og 
búaliði bauðst vel launuð vinna nærri 
starfsstöðvum hersins breyttust þær 
forsendur þannig að minna varð úr 
hinum stórtæku búskaparáformum 
skáldsins. Eftir holskeflu riðuveik-
innar og þess niðurskurðar sem varð 
í sauðfjárbúskap í kjölfarið í lok aldar-
innar hefur svæðið ekki borið sitt 
barr þó ýmsa vaxtasprota megi greina 
þar í dag. Ferðaþjónusta er vaxandi 
atvinnugrein á svæðinu og tilkoma 

Snæfellsstofu, Óbyggða-
seturs og ferðaþjónustu 
við Laugafell, auk upp-
byggingar á Hallorms-
stað, má sjá fyrir sér 
að framtíð svæðisins sé 
nokkuð björt. Öruggar 
tekjulindir sveitafélags-
ins hafa sitt að segja þó 
miklar breytingar hafi 
orðið á náttúru svæðis-
ins með tilkomu þeirra 
virkjana sem eru undir-
staða teknanna. 

Þorrahefðirnar seint í  
Fljótsdal
Að sögn Helga tíðkaðist það langt 
aftur um aldir að á Bóndadaginn 
væri haldið til sérstaklega og gert við 
heimilisfólk eins og um jólin væru 
að ræða, veitt af hangikjöti og öðru 
ljúfmeti en sá siður að halda sérstök 
þorrablót hafi seint komið til. Segir 
Helgi í Fljótsdælu að það hafi komið 
til að Fljótsdælingar hafi lengi haft 

ríka samkomuhefð og látið sínar veisl-
ur duga en ekki viljað apa eftir öðrum 
siði sem ekki höfðu tíðkast. Sú hefð 
að halda svallveislur í tilefni af mið-
vetri, komu þorra, tengist skólapilt-
um í Reykjavík uppúr miðri 19.öld en 
fyrsta Þorrablótið mun ekki hafa verið 
haldið í Fljótsdal fyrr en að tilstuðlan 
Eyfirðings sem var tilraunastjóri á 
Klaustri, Jónasar Pétursson, árið 1950. 
Sú hefð hafi síðan komist á og hefur 
blótið verið haldið í Végarði frá árinu 
1958. 

Meginmál Fljótsdælu er tæpar 500 
blaðsíður en í heildina 550 síður og 
prýðir hana fjöldi mynda. Frumgerð 
hennar var aftur á móti 16 síðna bæk-
lingur sem Helgi ritaði fyrir aðalfund 
Náttúruverndarsamtaka Austurlands 
sumarið 1991 þegar framkvæmdir 
við Fljótsdalsvirkjun voru nýhafnar. 
Rannsóknir Helga í aðdraganda virkj-
unar í Fljótsdal, á riðuniðurskurðin-
um og skógarjörðunum mynda 
hryggjarsúluna bókinni en hún er hin 
fróðlegasta og eiguleg.

Fljótsdæla 
fjölfræðingsins

Samhugur gegn 
hlutgervingu
Við lifum sérstaka tíma, óútreiknanlega tíma og umhugsunar-

verða tíma. En einhverjir kunna að segja að við lifum á tímum 
sem voru gerðir fyrir okkur til að takast á við með trú og von að 

vopni. Á sama tíma og fjöldi fólks gengur saman undir merkjum kven-
réttinda – eða jafnréttishugsunar – um allan 
heim til að mótmæla því að maður sem þykir 
ekki hafa sýnt gott fordæmi þegar kemur að því 
að sýna konum og minnihlutahópum virðingu 
sé settur inn í embætti forseta Bandaríkjana, 
þá stöndum við frammi fyrir litlu dæmi um af-
leiðingar þess vanda hér á landi sem er samt svo 
stórt að öll þjóðin er snert. Örlög Birnu Brjáns-
dóttur eru viðvörunarbjalla sem glymur um að 
við megum ekki slá slöku við eða snúa af þeirri 
braut sem mörkuð hefur verið af kynslóðunum á undan okkur, um að 
virðing og jafnræði verður að vera fyrir hendi í öllum samskiptum kynj-
anna. Hluttekning þjóðarinnar þegar ljóst var að Birna væri látin sýndu 
vel að ógn og skelfing atburðarins, kynbundins ofbeldis sem leiddi til 
dauða og hylmingar yfir þeirri staðreynd, snerti hvern mann. Orð fengu 
litlu lýst. Og vonleysið er átakanlegt þegar við getum ekkert gert. En hvað 
getum við gert?

Enga manneskju má hlutgera eða lítilsvirða á nokkurn hátt, hugsum 
við og segjum í kjölfar þessa óhugnarlega máls, en um leið gleymum við 
því kannski að á síðustu árum hefur gríðarlegt bakslag orðið í almennri 
orðræðu ungs fólks og kröfum sem það setur á sig sem varða útlit og álit 
annarra. Sjálfsvirðing og samanburður eru hugtök sem snúa að mann-
inum á þessari vegferð; svo virðist sem það alist kynslóðir upp í dag sem 
kunna ekki að meta sjálfs sig nema út frá áliti annarra og þar með í takt 
við mælikvarða sem hlutgera einstaklinga og smætta. Kynbundið ofbeldi 
er ávöxtur þess að einstaklingar eru smættaðir. Að ætla grípa til einhvers 
til að fullnægja fýsnum sínum er óafsakanlegt ofbeldi, vanvirðing við við-
komandi sem manneskju, einstakling með tilfinningar og langanir. Það 
vanhelgar hugmyndir okkar um mennskuna að alsaklaus stúlka sé gripin 
á götu um nótt. Við fyllumst vonleysi og viðbjóði. 

Mannvirðing er flókið fyrirbæri, það nær djúpt í okkar eigin sjálfsvit-
und og það snertir okkur innilega þegar ráðist er á sjálfsmynd okkar sem 
þjóðar, því í gegnum fréttir af málinu og leitina að henni þá vorum við öll 
orðin Birna Brjánsdóttir þessa nótt, því við höfum gengið frjáls um götur 
og glaðst. En að tala um hið illa og vonda menn, hjálpar það nokkrum? 
Er það ekki eins hlutgerving og smættun á manneskjum með sál og til-
finningar? Mönnum með rangar hugmyndir, á röngum stað á röngum 
tíma. Afvegaleidda menn. Hugmyndir þeirra spretta ekki úr tómarúmi 
og eru í eðli sínu ekki ólíkar hugmyndum annarra sem smætta og hlut-
gera fólk. Vegna slíkra hugmynda sem forseti Bandaríkjanna hefur látið 
í ljós, spruttu nauðsynleg mótmæli sem snúast um að breyta hugarfari. 
Við þurfum ekki ótta, frekari vernd og myndavélaeftirlit um alla staði þar 
sem fólk fer um. Við þurfum ekki reiði sem bitnar á gerendum í þessu 
ömurlega máli. Við þurfum samstöðu og samhug, víðsýni og stuðning til 
að takast á við áfallið sem sjálfsmynd þjóðarinnar varð fyrir. Við þurfum 
að skoða rætur okkar og virðinguna fyrir öllu hinu fólkinu sem við miss-
um án þess að fá nokkuð að gert. Aðstandendur Birnu eru miklar hetjur 
margra hluta vegna. Þau hafa staðið þetta ferli af virðingu og kennt þjóð-
inni margt. Við þökkum það. Hér fyrir austan búa margir sem standa að 
Birnu og er það virðingarvert hvað fólk og fjölmiðlar hafa einbeitt sér að 
því sem skiptir máli, leitinni og úrlausn málsins en ekki því að draga alla 
hina syrgjandi fram í dagsljósið. Það gefur manni von. Sjálfshyggjan vék  
fyrir samhug. En það breytir ekki því að við búum í veröld sem hlutgerir 
fólk og smættar. Afmennskun heldur áfram á stóra sviði heimsmálanna. 
Við eigum gott að geta minnt okkur á hversu þétt var staðið saman í þessu 
máli, jafnvel þegar upp komu sjónarmið sem vildu smætta hina græn-
lensku þjóð niður í hina grunuðu menn. Og gleymum því ekki að við 
gerumst sek um að smætta veruleika þeirra ef við hugsum um þá sem 
erindreka hins illa einvörðungu. Þeir eru afsprengi menningar sem við 
verðum að taka höndum saman um að breyta.
 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

Fimmtugasta blótið sögulegt
Í Fljótsdælu rifjar Helgi upp frásögn guttorms Þormar af fimmtugasta blótinu 
sem haldið var, aldamótaárið 2000 og er ekki úr vegi að láta frásögn hans af því 
fylgja hér í tilefni af Þorranum. telur Helgi jafnvel að þar hafi náttúruöflin hafi verið 
að minna á sig því það ár var tekin ákvörðun um að ráðast í Kárahnjúkavirkjun. 
(bls. 390) Í frásögninni sem finna mátti í Morgunblaðinu er minnst á að fyrir daga 
þorrablótanna hafi í Fljótsdal verið haldnar  svokallaðar boðssamkomur. Þar var 
ekki þorramatur, nóg af honum heima, heldur súkkulaði- og kaffiveisla.

„Föstudaginn 28. janúar var haldið þorrablót í Fljótsdal, að Végarði. Það var hið 
fimmtugasta í röðinni. Ekki er hægt að segja að veðurguðirnir hafi verið okkur 
hliðhollir það kvöldið. Í þann mund er mótsgestir voru á leið á staðinn brast 
skyndilega á hið versta stórviðri og lentu hinir síðustu í mestu hremmingum. Þá 
gekk ýmsum illa að finna samkomustaðinn og þeir sem voru mjög vinstri-sinnaðir 
höfnuðu í malarnámunni austan við félagsheimilið, en náðu samt áttum að lokum. 
aðra dagaði uppi á vegamótunum og sátu í bíl sínum í tvo til þrjá tíma. Harðsnúið 
lið björgunarsveitarmanna var í viðbragðsstöðu í húsinu til þess að koma þeim 
til aðstoðar en varð hvað eftir annað frá að hverfa eftir að hafa rekið nefið út fyrir 
dyrnar.

af heimferð er það að segja að um hálftíu um morguninn kom snjóruðnings-
tæki frá Egilsstöðum og var þá orðið ferðaveður svo hljómsveitin hætti að spila en 
barnum hafði þá þegar verið lokað og fóru nú flestir til síns heima.
Eins og alþjóð veit hefur Fljótsdalurinn verið nokkuð í sviðsljósinu undanfarið og 
þar af leiðandi skorti ekki efni í annála og önnur dagskráratriði, sem tók sig vel út 
svona í spéspegli, svo sem virkjunarmál, drápur fluttar í konungsgarði að fornum 
sið og bylting í sveitarstjórn.

Hverjum aðgöngumiða fylgdi happdrættismiði, vatnsréttindi Hóls, með yfir-
skriftinni "Vatnsréttindi á vergangi". Vinningshafi reyndist frúin í Hóli sem þar með 
öðlast öll lögformleg réttindi lendunnar.

HelGi 
HallGrÍMSSon
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ALLT FYRIR ATVINNUMANNINN

HUSQVARNA
FS 400 LV
Sögunardýpt 16,5 sm

HUSQVARNA
K 760
Sögunardýpt 12,5 sm

HUSQVARNA
K 2500
Sögunardýpt 14,5 sm

HUSQVARNA
DM 230
Bordýpt 15 sm

HUSQVARNA
K 3600 MK II
Sögunardýpt 27 sm

HUSQVARNA
Steinsagarblöð
og kjarnaborar

Víða var Þorrinn 
blótaður í tilefni 
Bóndadags og 

var mikið um dýrðir víða. 
Á Vopnafirði, Borgar-
firði eystra, Egilsstöðum, 
Reyðarfirði og Eskifirði var 
blótað, sem og í Neskaup-
stað þar sem annað af 
tveimur blótum fór fram. 
Sinn er siðurinn á hverj-
um stað og vísast ekki fyrir 
ókunnuga að átta sig á öllu 
því gríni og glensi sem 
fram fer á hverjum stað. 
Rúnar Bernburg og Þóra 
Svanbergsdóttir, formanns-
hjón þorrablótsnefndarinn-
ar á Reyðarfirði voru þreytt 
en sæl á blótsdag, þar sem 
æfingar höfðu staðið yfir frá 
6. janúar á skemmtiatriðun-
um og íþróttahús grunn-
skólans verið skreytt hátt 
og lágt eftir kúnstarinnar 
reglum. 

„Þetta er rosalega gaman 
og gefandi þó þetta sé mik-
il vinna, og allir hafa staðið 
sig alveg tipp topp til að gera 
þetta að frábæru blóti,“ segir Rúnar 

en þemað í ár var sænska hljóm-
sveitin ABBA og andi sjöunda ára-

tugarins. Skemmtiatriðin 
þóttu óvenjufyndin í ár og 

þóttu vel lukkuð og óvænt innkoma 
tónlistarmannsins Jóns Jónssonar 

gerði kvöldið sérstaklega eftirminni-
legt. Að sögn Rúnars eru matarsiðirn-
ir þeir sömu og víðast en á Reyðarfirði 
er því viðhaldið að í nefndinni sitja 

nánast eingöngu hjón eða pör. „Það 
var þannig í gamla daga að haldið 
var tveim sætum fyrir tvo einstak-
linga líka, en það var örugglega verið 
að nota það til að koma viðkomandi 
saman,“ segir Rúnar og hlær. 

Á Egilsstöðum og á Borgarfirði 
eystra er líka notast við þema og eru 
veitingarnar á staðnum en á Sveita-
blótið í Neskaupstað koma menn 
með eigin veitingar. Borgfirðingar 
völdu í ár indverskt þema enda 
áætlanir heimamanna uppi um að 
breyta Bakkagerði í vistvænt þorp 
í indverskum anda í takt við upp-
byggingu vatnsverksmiðju Mulkikars 
og Vatnworks fyrirtækisins. Sitt sýn-
ist hverjum um þær áætlanir og var 
stólpagrín gert að mönnum og mál-
efnum eins og von var og vísa. Þétt-
setið hefur verið á öllum blótum og 
ljóst að Austfirðingum þykir nokkurs 
virði að lyfta sér upp með glensi í 
skammdegi miðvetrar.

mæting á blót er eiginlega skylda hvers manns sem 
á annað borð vill njóta samvista við gott fólk, snæða 
eftir föngum góðan mat – sem er jú afstætt – og njóta 
hugmyndaauðgi þeirra er eiga sviðið í það sinnið.

blótstíðin upp runnin„Þetta er rosa-
lega gaman 

og gefandi þó þetta 
sé mikil vinna, og 
allir hafa staðið 
sig alveg tipp topp.

rúnar bernburg segir skipulagningu blótsins vera tímafreka en afskaplega gefandi 
og skemmtilega.

annállinn er 
lesinn með 

tilþrifum en ekki fá 
annálsflytjendur 

alltaf frið fyrir 
leikurunum.

rúnar og Þóra 
Svanbergsdóttir 
stóðu formanns-
hjónavaktina í ár. 

Vopnafjarðarblótinu er dúkað upp. „á því leikur ekki vafi að 
þorrablót er einn stærsti ef ekki sá stærsti í samkvæmislífi 
Vopnfirðinga og er í huga mýmargra algjörlega ómissandi 
viðburður að sækja,“ segir Magnús Már Þorvaldsson.

Jón arngrímsson 
stóð músíkvaktina 
á borgarfirði eins 
og venjan er, og 
brást ekki boga-
listin frekar en fyrri 
daginn. 
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EINFALDARA GETUR ÞAÐ EKKI VERIÐ

SENDUM FRÍTT UM LAND ALLT 
14 DAGA ENDURGREIÐLSUFRESTUR

WWW.SKOR.IS

KAUPA

Bæta vöru í körfu  
og ganga frá kaupum

Veldu greiðslumáta 
· millifærsla 
· kreditkort 
· greiðsludreifing 
· netgíró

Sendum frítt 
heim um allt land 

TIL HAMINGJU MEÐ 
NÝJU SKÓNA ÞÍNA!

Varan kemur til þín 
innan skamms

Ef þú þarft að skila eða 
skipta þá sendirðu okkur 
vöruna til baka í sama 
ástandi og þú fékkst hana 
með athugasemd og við 
sendum þér nýja vöru eða 
endurgreiðum þér vöruna 
að fullu.
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Það var mikil breyting í lífi 
okkar stelpnanna að flytja 
austur, burt frá öllu okkar 
stuðningsneti og því sem 

dætur mínar hafa vanist í sínu lífi. En 
hér hefur samfélagið tekið alveg óskap-
lega vel á móti okkur og við allar smoll-
ið vel inní, hvort sem er þær í skólann 
eða ég í starfið,“ segir Erla Björk Jóns-
dóttir, nývígður héraðsprestur Austur-
landsprófastsdæmis. Hún segir starfið 
vera skemmtilegt og snúast um það 
sem hún hafi unun og mikla reynslu af, 
starf með börnum og ungmennum, allt 
frá núll ára til nítján. Erla hefur reynt 
margt í sínu lífi og tekist á við erfið áföll 
með æðruleysi. Hún varð ekkja um 
þrítugt þegar hún missti mann sinn, 
Þormóð Geirsson, í blóma lífsins frá 
ungum dætrum þeirra. Það var um það 
leyti sem hún var að ljúka guðfræði-
námi og síðan þá hefur lífsverkefnið að 
koma sér á þann stað að geta miðlað af 
reynslu sinni, verið sterk fyrirmynd og 
látið gott af sér leiða í þágu ungmenna 
í gegnum starf kirkjunnar.  „Það hent-
ar mér mjög vel að geta nýtt mér þá 
fimmtán ára reynslu sem ég hef af að 
leiða æskulýðsmál í kirkjunni, þar sem 
það er mjög mikilvægur þáttur af starfi 
héraðsprestsins hér fyrir austan.“

Erla Björk er búin að koma sér vel 
fyrir á Reyðarfirði ásamt dætrum sínum 
Auði Rós og Freydísi Lilju Þormóðs-
dætrum en þær fluttu austur fyrir um 
ári síðan þar sem Erla hóf afleysingar-
þjónustu í embættinu sem hún hefur 
nú hlotið til næstu fimm ára. Hún segir 
dætur sínar njóta sín vel og þétt samfé-
lag nágranna og skólafélaga virka á allt 
annan hátt hér eystra heldur en í borg-
arsamfélaginu og það kunni þær allar að 
meta. „Stelpurnar njóta sín frábærlega 
hér og eru bæði miklu frjálsari og hafa 
meiri tíma heldur en í Reykjavík sökum 
nálægðarinnar við allt frístundastarf og 
vini. Þær vilja hvergi annarsstaðar vera 

og fundu sig mjög strax frá upphafi, 
svo það hjálpaði mjög til við að taka þá 
ákvörðun að sækjast áfram eftir þessu 
starfi þegar afleysingunni lauk.“

Kirkjan mikilvæg í að byggja 
upp sjálfsmynd ungmenna
„Kirkjan á alltaf að vera uppbyggjandi 
staður, og sérstaklega fyrir ungmenni 
sem leita inn í starf hennar. Sjálfsmynd 
barna og unglinga er mjög brothætt í 
nútímanum, og kirkjan þarf að rísa 
undir ábyrgð við að miðla uppbyggi-
legum boðskap til þeirra. Trúin snýr 
að krökkunum þannig að hún er 
mikilvægur hluti af því að byggja upp 
heilbrigða sjálfsmynd. Þau spyrja sig 
spurninga um sjálf sig og samband sitt 
við sinn andlega veruleika, og þannig 
sambönd sín við annað fólk. Í því felst 
að læra að bera virðingu fyrir öðrum 
og bera virðingu fyrir sjálfum sér. Og 
það hvernig þú byggir þig upp sem 
einstakling.“

Kirkjan á austurlandi hefur 
sérstöðu
„Það er mjög ánægjulegt að fá það 
veganesti frá biskupnum og kirkjunnar 
fólki í Reykjavík að starfið hér á Aust-
urlandi hafi sérstöðu og sé mikilvægt 
í stóra samhenginu. Hér er gríðarlega 
öflugt æskulýðsstarf á heildina litið 
og áherslur í prófastsdæminu hafa 
lengi verið á þann þátt. Ungt fólk að 
austan er eftirsótt í störf innan kirkj-
unnar í Reykjavík því þau búa mörg 
hver yfir gríðarlegri reynslu. Farskóli 
leiðtogaefna sem dæmi er á landsvísu 
mjög virkur hér, sama við hvaða svæði 

landsins við berum okkur saman við. 
Ég er mjög þakklát fyrir að fá að halda 
því starfi hér áfram og byggja það upp,“ 
segir Erla en hluti af hennar starfi er að 
vera forstöðumaður Kirkjumiðstöðvar 
Austurlands á Eiðum. Þar eru reknar 
einu sumarbúðirnar sem Þjóðkirkjan 
sjálf ber ábyrgð á. 

Sálgæsluhlutverk kirkjunnar 
mikilvægt
Staða kirkjunnar á Austurlandi er sér-
stök að mati Erlu Bjarkar þegar kemur 
að því hversu mikilvægur þáttur henn-
ar er í sálgæslu á svæðinu. „Við þurf-

um öll á hjálp að halda til að komast 
í gegnum áföll því þeim fylgja alltaf 
eftirköst, allskonar tilfinningarlegt 
álag og jafnvel raskanir á persónuleika 
manns sem þarf aðstoð fagfólks við að 
takast á við. Ég hef bæði mjög góða 
reynslu af því hvernig var haldið utan 
um mig innan kirkjunnar í kringum 
minn missi þegar Þormóður lést svona 
skyndilega. En við stelpurnar fengum 
líka hjálp sálfræðinga og þetta helst allt 
saman í hendur við að hjálpa fólki til 
bata. Við megum passa okkur á því að 
fara ekki að greina allt sem kemur uppá 
þannig að það leiði til sjúkdómsvæð-

Tekið opnum örmum

Viðtal

„Það hentar 
mér mjög vel 

að geta nýtt mér 
þá fimmtán ára 
reynslu sem ég hef 
af að leiða æsku-
lýðsmál í kirkj-
unni, þar sem það 
er mjög mikilvæg-
ur þáttur af starfi 
héraðsprestsins hér 
fyrir austan.

Erla björk tókst á við sitt áfall og missi árið 2009 með aðstoð margra og segir það hafa hjálpað sér mikið að vera opin með það ferli. 
Hér eru þær mæðgur árið 2010 þar sem Erla sagði frá reynslu sinni í Fréttatímanum. auður rós (t.v.) er nú í áttunda bekk en Freydís 
lilja (t.h.) í fimmta.

Erla björk Jónsdóttir var 
ráðin héraðsprestur austur-
landsprófastsdæmis á 
dögunum og vígð til þess 
embættis í Dómkirkjunni 
þann 15. janúar. 
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nýjar leiðir í 
sálfræðiþjónustu
Umræða um skort á sálfræðiþjónustu á Austurlandi hefur ver-

ið hávær um langa tíð og erfiðlega gengið að manna stöður við 
HSA sem hafa verið auglýstar. Einn af stóru þröskuldunum hef-

ur verið viðurkenning á fjarþjónustu en Sjúkratryggingar Íslands viður-
kenna ekki viðtalsmeðferð geðlækna, sem er niðurgreidd, sem fram fer 
í gegnum fjarfundabúnað. Aftur á móti, þar sem sálfræðimeðferð er ekki 
niðurgreidd, þá hafa einkaaðilar getað boðið uppá sálfræðiþjónustu í 
gegnum örugga tengingu sem nýtist sérstaklega fólki af landsbyggðinni. 
Kvíðameðferðarstöðin í Reykjavík sérhæfir sig í slíkri þjónustu í gegnum 
búnað sem þróaður hefur verið í samstarfi stöðvarinnar og íslenskra aðila 
í hugbúnaðargerð. Búnaðurinn felur í sér ýmsa kosti sem nýtast við við-
talsmeðferð en er enn í þróun og rekur stöðin þjónustuna undir merkjum 
Tölum saman. 

Aðgengi að þjónustu sálfræðinga og geðlækna er af skornum skammti 
fyrir fólk á landsbyggðinni þótt þörfin sé talsverð. Margir þurfa að leggja 
í löng ferðalög til þess að leita sér aðstoðar fagfólks enda er lítið framboð 
af sálfræðingum og geðlæknum á landsbyggðinni. Talsverður tími getur 
farið í ferðir til og frá starfsstofu sálfræðinga með tilheyrandi vinnutapi og 
kostnaði. Að auki finnst sumum fyrstu skrefin inn á biðstofu sálfræðinga 
erfið, sérstaklega í smærri byggðum þar sem allir þekkja alla. Ofan á þetta 
bætist svo hár kostnaður við að sækja viðtöl hjá sálfræðingum. Þrösk-
uldurinn að aðstoð er því oft ansi hár. 

athyglisverð tilraun í þágu landsbyggðarinnar
Tölum saman er tilraun til þess að lækka þröskuldinn að því að leita sér 
faglegar aðstoðar vegna geðrænna vandkvæða og draga þannig úr þján-
ingu og skerðingu á lífsgæðum. Kostir þjónustu af þessum toga eru all 
nokkrir. Meginatriðið er auðvitað að auðvelda aðgengi. Tæknin felur í 
sér að það er auðvelt er fyrir hvern sem er, hvenær sem er að bóka sig í 
tíma hjá sálfræðingi og hitta sálfræðing í gegnum internetið -allt sem þarf 
er nettengdur sími, spjaldtölva eða tölva með myndavél. Ekki er þörf á 
beiðnum heldur getur hver sem er sett sig í samband við Tölum saman. Að 
sögn aðstandenda verkefnisins er viðmótið þægilegt og hefur reynst vel. 
Mikil tölvukunnátta er ekki nauðsynleg og því auðvelt er fyrir fólk á öllum 
aldri með mismikla reynslu af tölvum að bóka sig eða ,,mæta" í fjarviðtal. 
Hægt er að laga þjónustuna að þörfum einstaklingsins í auknu mæli, m.a. 
á þann hátt að fólk getur leitað sér aðstoðar þaðan sem það er statt hverju 
sinni eða í sínu eigin örugga umhverfi. 

aukinn sparnaður
Minni yfirbygging sálfræðiþjónustunnar á einnig að skila sér í ódýrari val-
kosti í meðferð, auk þess sem minni tími fer í ferðir til og frá starfsstofum 
sálfræðinga fyrir skjólstæðing, minni ferðakostnaður og minni fjarvera 
frá vinnu eða skóla. Að mati aðstandenda Tölum saman næst einnig auk-
in samfella í meðferð þar sem fjarlægðir eða aðrar uppákomur eru ekki 
áhrifaþættir sem koma í veg fyrir að viðtöl fari fram. Í fámennu samfé-
lagi þyki mörgum það einnig kostur að aukin nafnleynd þeirra sem leita 
sér aðstoðar leiði af því að engine verði vitni að því að einhver fari inn á 
biðstofu sálfræðings eða geðlæknis. Tölum saman samanstendur af teymi 
sálfræðinga og geðlæknis sem hafa tekið ákvörðun um að taka höndum 
saman og beita kröftum sínum til að efla þjónustu við fólk á landsbyggð-
inni. Nánari upplýsingar um Tölum saman er að finna á heimasíðu Tölum 
saman www.tolumsaman.is

ingar þeirra sem syrgja eða takast á við 
áföll, en það mjög mikilvægt að þeir 
sem sinna þessari sálgæsluþjónustu af 
hálfu kirkjunnar hafi reynslu, innsýn 
og skilning á því sem um ræðir. Ég bý 
að því og það er gott þar sem það mæð-
ir mikið á kirkjunni hér fyrir austan 
í þessu samhengi, þar sem aðgengi 
að fagfólki eins og sálfræðingum og 
geðlæknum er takmarkaðra hér heldur 
en í þéttbýlinu. Þeir sem hér starfa eru 
með mikið á sinni könnu og því leita 
fleiri til kirkjunnar með sín mál heldur 
en er kannski í Reykjavík. En til þess 
erum við líka hér, að axla þá ábyrgð að 
fara í gegnum þessi mál með fólki og 

vera boðberar vonar og kærleika inn í 
erfiðar aðstæður.“

Flókinn veruleiki unglinga
Eins og áður sagði er margt í boði fyrir 
krakka á öllum aldri í starfi kirkjunn-
ar og hefur Erla yfirumsjón með því 
á Reyðarfirði og Eskifirði. Eftir ferm-
ingu tekur við starf sem miðar að því 
að þjálfa krakkana í að taka þátt í Far-
skóla leiðtogaefna og æskulýðsmótum 
en einnig ungmennaskiptaverkefnum 
sem hafa hlotið góðan hljómgrunn 
og bætt heilmiklu við reynsluheim 
þeirra ungmenna sem taka þátt í því. 
Í því starfi leggur Erla áherslu á að ná 

tengslum við krakkana og leiðbeina 
þeim í að takast á við flókinn veruleika 
samskiptamiðla og útlitsdýrkunar í 
samfélaginu.

„Það er allt í boði og ég ræði við 
unglingana um það hvað við veljum 
í netheimum. Allir þessir miðlar sem 
krakkarnir eru þátttakendur á ein-
blína ofboðslega á útlit. 

Ég er líka menntaður einkaþjálfari 
og hef nálgast unglingana í gegnum 
það. 

Ég hef tekið eftir því að krakkar eru 
mjög uppteknir af líkamsástandi sínu, 
líkamsmótun og því að fylgja ein-
hverju normi þar sem þau meta sjálf 

sig útfrá því hvað öðrum finnst um 
útlit þeirra. Við þekkjum þetta útfrá 
tísku og viðmiðum sem sem koma 
fram á þessum samskiptamiðlum. Ég 
reyni að merkja það hvar við erum að 
horfa í heilbrigt viðhorf og hvenær 
það verður óheilbrigt.“

Gott samstarf milli kirkju og 
skóla
„Það er mikilvægt að hafa trúnað 
krakkanna þannig að þau þori að leita 
til manns með spurningar um þessi 
efni. Ég kenni til dæmis þrekþjálfun 
hér á Reyðarfirði fyrir þau sem eru í 
íþróttunum þannig að þau þekkja mig 
í víðara samhengi en þessu kirkjulega.

Það er frábært samstarf hér á milli 
skóla, kirkjunnar og íþróttafélagsins 
um að stilla dagskránna saman og það 
er mikils virði. Aðsóknin í TTT starf-
ið er mjög góð þar sem það er eðlilegt 
hjá krökkunum að mæta í kirkjustarf-
ið, hluti af þeirra rútínu og frábært að 
geta verið til staðar sem eðlilegur hluti 
af þeirra samhengi,“ segir Erla. 

„nýtt upphaf á eiðum“
Kirkjumiðstöð Austurlands og sum-
arbúðirnar á Eiðum standa nú á tíma-
mótum og er þar mikil uppbygging í 
gangi. Öll aðstaða hefur verið byggð 
upp í tilefni af 25 ára afmæli þeirra í 
fyrra og að mati Erlu eru það mikil 
forréttindi að geta sótt slíkt í nálægð 
við sína heimabyggð. „Þetta er nýtt 
upphaf þar sem aðstæður hafa allar 
verið bættar og eru nú samkeppn-
ishæfari miðað við það sem krakkar 
búast við í dag. Sumum fannst þetta 
kannski orðið gamaldags en bryggj-

an, bátarnir og öll útiaðstaða er að 
komast í það horf að við horfum mjög 
bjartsýn fram á veginn. Krakkar hafa 
rosalega gott af þessari reynslu, að 
fara í sumarbúðir og læra að vera á 
eigin vegum í öruggri umsjá að nema 
heilnæman boðskap. Það er ótrúlega 
gaman að sjá þau vaxa af því að læra 
fylgja reglum og umgangast aðra af 
virðingu á svona stuttum tíma. Þrosk-
ast og vera sjálfum sér og sínum til 
sóma. Það er dýrmæt reynsla og mik-
ils vert að sýna þeim að þeim er treyst 
og jafnvel að þau fái smá ábyrgð og fái 
hlutverk. Þannig finnur ungt fólk til 
sín og sjálfsmynd þeirra byggist upp, 
sem er markmið alls starfs kirkjunnar. 
Ég hef sjálf rosalega góða reynslu af 
því og hlakka til að fylgjast með þess-
um flottu krökkum hér fyrir austan 
dafna í öllu þessu starfi. Ég þekki það 
frá mínu starfi í Reykjavík að sjá unga 
krakka þroskast og verða að ótrúlega 
flottum einstaklingum sem láta til sín 
taka í samfélaginu. Það er mikils virði 
að sjá það og fá að fylgja þeim af stað 
út í lífið.“

„Ég reyni  
að merkja 

það hvar við erum 
að horfa í heilbrigt 
viðhorf og hvenær 
það verður óheil-
brigt.

Þær Erla björk 
og María rut 
baldursdóttir 
voru að vonum 
þakklátar öllum 
þeim gestum 
sem létu sjá sig 
í Dómkirkjunni 
á vígsludeginu. 
María þjónar á 
Höfn í Hornafirði. 

anna Sigríður Pálsdóttir og Davíð baldursson voru á meðal vígsluvotta Erlu, en hér útdeilir hún ásamt agnesi M Sigurðardóttur í 
vígsluathöfninni.

Hér má sjá Erlu björk að störfum á Eiðum, en þar eru kvöldvökurnar mikil skemmtun.
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Fyrir stuttu kom út 3. útgáfa 
bókarinnar Kuml og haugfé 
úr heiðnum sið á Íslandi eftir 

Kristján Eldjárn í ritstjórn Adolfs Frið-
rikssonar, í tilefni þess að á árinu 2016 
voru 100 ár liðin frá fæðingu Kristjáns. 
Fyrsta útgáfa bókarinnar, sem er dokt-
orsritgerð Kristjáns Eldjárns í íslenskum 
fræðum frá H.Í., kom út árið 1956 og 
var tímarammi fornleifafundanna frá 
árdaga fornleifauppgrafta á Íslandi til 
ársloka 1955. Í formála ritstjóra vegna 2. 
útgáfu segir að bókin sé grundvallarrit 
um upphafssögu íslensku þjóðarinnar, 
sem ritstjóri vonast til að hvetji menn 
til að halda áfram rannsóknum á þeim 
fjölmörgu sviðum sem bókin spannar.

Vinsælasta fræðibók Íslands-
sögunnar?
Kuml og haugfé hefur í gegnum tíðina 
notið mikilla vinsælda hjá þjóðinni og 
var bókin ófáanleg um margra áratuga 
skeið. Önnur útgáfa bókarinnar kom 
út árið 2000, einnig í ritstjórn Adolfs 
Friðrikssonar og var þá búið að bæta 
við umfjöllun um þekkta kumlfundi 
frá 1955 til 1999, en hluta þeirra funda 
hafði Kristján rannsakað sjálfur áður 
en hann féll skyndilega frá árið 1982. 

Í bókinni eru íslensk kuml og haug-
fé úr heiðnum sið sett í menningar-

sögulegt og stílsögulegt samhengi við 
umheiminn og niðurstöður rannsókna 
tengdar norrænum fornleifarannsókn-
um. Efninu er skipt upp þannig að 
fjallað er um fund Íslands og fornleif-
ar, kumlatal, umbúnað kumla, haugfé 
og lausafundi og norræna stílþróun á 
söguöld. 

Kuml og haugfé á austurlandi
Það er mikilvægt að eiga að svo að-
gengilega og upplýsandi fræðibók um 
íslenska fornleifafræði, sem doktorsrit-
gerð Kristjáns Eldjárns sannarlega er. 
Í því samhengi eru allir kumlfundir á 
Íslandi jafnmerkir og því ekki nauðsyn-
legt að aðgreina þá út frá landfræðilegu 
sjónarmiði, en þar sem þessi hugleiðing 
er rituð fyrir Austurland verður þó tek-
ið örlítið þrengra sjónarhorn og farið 
lauslega yfir umfjöllun um kuml og 
haugfé á Austurlandi. 

Í bókinni er að finna umfjöllun um 
kumlfundi og haugfé á eftirfarandi 
stöðum í Norður-Múlasýslu: Bakka í 
Skeggjastaðahreppi, Brú á Jökuldal, 
Aðalbóli, Reykjaseli og Hrólfsstöðum í 
Jökuldalshreppi, Surtstöðum í Hlíðar-
hreppi, Blöndugerði, Straumi og Rangá 
í Tunguhreppi, Sturluflöt, Valþjófsstöð-
um og Gilsá í Fljótsdalshreppi, Dölum, 
Hóli, Hrollaugsstöðum og Ketilsstöð-

um í Hjaltastaðahreppi. 
Í Suður-Múlasýslu er 

fjallað um eftirfarandi 
kumlfundi og haugfé á eft-
irfarandi stöðum: Stóra-
Sandfelli, Eyrarteigi og Vaði, 
Skriðdalshreppi, Brenni-
stöðum, Gilsárteigi, Orms-
stöðum og Fljótsbakka, 
Eiðahreppi og Snæhvammi, 
Breiðdalshreppi.

Í Austur-Skaftafellssýslu 
er fjallað um kumlfundi og 
haugfé að: Álaugarey og 
Hólm, Nesjahreppi og Ein-
holt, Mýrahreppi. 

nýjar fornleifarann-
sóknir um kuml og 
haugfé
Í eftirmála undir undirtitl-
inum kumlarannsóknum á 
nýrri öld segir frá rannsókn-
um á tímabilinu 2000-2015, 
en það er hluti breytinga á 
milli 2. Og 3.útgáfu ritsins. 
Þar segir frá kumlum að 
Hringsdal í Ketildalahreppi 
í Barðastrandarsýslu, að 
Kleifum á Selströnd í Kaldrananes-
hreppi í Strandasýslu, að Keldudal 
í Rípuhreppi í Skagafjarðarsýslu, að 

Syðra-Kálfsskinni í Árskógsstranda-
hreppi og að Syðra-Bakka í Arnarnes-
hreppi í Eyjafjarðasýslu, að Geirastöð-
um í Skútustaðahreppi, Núpum og 
Ingiríðarstöðum í Aðaldælahreppi og 
Lyngbrekku (Daðastöðum) og Narfa-
stöðum í Reykdælahreppi, að Saltvík í 
Tjörneshreppi í Suður-Þingeyjarsýslu 
og að Hrífunesi í Skaftártunguhreppi 
í Vestur-Skaftafellssýslu. Hluti þessara 
kumlfunda eru tilkomnir vegna 
skipulagðar leitar út frá staðfræðirann-
sóknum, í flestum þeirra var að finna 
fleira en eitt kuml og það verður áhuga-
vert að fylgjast með frekari rannsókn-
um á þessum sviði á næstu árum.

Fornleifafundurinn við af-
réttarskarð í Vestdal
Í eftirmálanum vakti það athygli mína 
að lítið er fjallað um einn merkasta 
fornleifafund á Austurlandi, sem 
fannst fyrir tilviljun árið 2004 við Af-
réttarskarð, nálægt Vestdal í Seyðis-
firði. Þess fundar er eingöngu getið 
einu sinni í 3. útgáfu bókarinnar, í 
neðanmálsgrein við eftirmálann um 
kumlarannsóknir á nýrri öld, en þar 
segir: „Hvað sem mismunandi túlkun 
líður er mikilvægt að gögnin sem liggi 
til grundvallar séu sem áreiðanlegust. 
Með kumlatali hafa fylgt allmargir 
mannabeinafundir (aðgreindir með 
smáu letri) sem óvíst er hvort tilheyri 
heiðnum sið eða kristnum. Á síðustu 
árum hefur verið leitast við að finna 
fleiri vísbendingar um slíka staði og 
flokka þá betur.“ (bls. 490). Í neðan-
málsgrein eru síðan þessar upplýs-
ingar: „... Óvenjulegasti fornleifafund-
ur aldarinnar er án efa beinaleifar og 
gripir frá víkingaöld sem fundust á 
Vestdalsheiði: Sigurður Bergsteinsson, 
„Fjallkonan“ - fundnar leifar konu 
frá 10. öld ofan Vestdalsheiðar, Ráð-
stefnurit: sjöunda landsbyggðarráð-
stefna Sagnfræðingafélags Íslands og 
Félags þjóðfræðinga á Íslandi. Eiðum 
3.-5. júní 2005, Egilsstaðir 2006, bls. 
7-13; - „Fjallkonan“ - fundur leifa 10. 
aldar konu við Afréttarskarð. Gletting-
ur, 15:1 (2005), bls. 32-36.“ Á bls. 491 
í eftirmálanum segir ennfremur að 
yfirlitið sé ófullkomið að því leyti að 
í nokkrum tilfellum liggi rannsóknar-
niðurstöður ekki fyrir. Ekki er fyllilega 
ljóst við hvaða fornleifafundi þarna er 
átt þar sem það er ekki fjallað um það 
frekar í neðanmálsgrein. 

er fundurinn við afréttar-
skarð kumlfundur eða ekki?
Fornleifafundurinn við Afréttarskarð 
virðist ekki passa fyllilega inn í þann 
ramma sem Kristján Eldjárn setti utan 
um kumlfundi og haugfé og rannsókn 

hans var grundvölluð á. Á bls. 13 seg-
ir að orðið kuml eigi við: „...legstað 
heiðins manns yfirleitt, hvort sem 
nokkur haugur einkennir hann eða 
ekki. Orðið á að vera samheiti, algjör-
lega hlutlaust um gerð legstaðsins.“  
Samkvæmt því sem Sigurður Berg-
steinsson fornleifafræðingur hefur 
ritað um fornleifafundinn virðist sú 
kenning vera ráðandi að „fjallkon-
an“ hafi orðið úti og virðist ekki vera 
um eiginlega gröf að ræða - vandast 
þá málið við að skilgreina fornleifa-
fundinn sem kuml og þ.a.l. gripina 
sem haugfé, sem eftirlifendur hafa 
lagt í gröf hinna dauðu í heiðnum sið. 
Engu að síður er fornleifafundurinn 
forvitnilegur og þyrfti að fá sinn sess í 
sögu Austurlands. Spurningin er bara 
hvar.

Hugleiðingar um griparann-
sóknir í 3. útg.
Þar sem ég hef notað bókina Kuml og 
haugfé í námi mínu í fornleifafræði 
til að fá yfirsýn yfir fjölda gripa út 
frá tegundum er ljóst eftir skoðun á 
bókinni að það þarf að hafa eftirfar-
andi í huga ef nota á 3. útgáfu Kuml 
og haugfé sem grundvallarrit í rann-
sóknarvinnu á fjölda haugfjár út frá 
tegundum: Eins og áður hefur komið 
fram taldi ritstjóri rétt að hafa texta 
Kristjáns nánast óbreyttan. Því er það 
haugfé, sem fjallað er um í eftirmálan-
um undir titlinum Kumlarannsóknir 
á nýrri öld, ekki talið með í kaflanum 
Haugfé og lausafundir. Lesandi, hvort 
sem hann er nemandi, fræðimaður 
eða áhugamaður, þarf að vera meðvit-
aður um að tölfræði kaflans Haugfé og 
lausafundir hefur ekki verið uppfærð 
miðað við fjölda haugfjár í kumlum 
á Íslandi sem fundist hefur til ársins 
2015, hann þarf því að fara vel yfir eft-
irmála og þær upplýsingar sem koma 
fram í texta og neðanmálsgreinum 
hafi hann hug á að vera með fjölda 
haugfjár réttan út frá tegundum. Þetta 
vekur mig til umhugsunar um að ef 
til vill hefði verið heppilegra að hafa 
í eftirmála töflu með nákvæmu yfirliti 
yfir fjölda hverja tegund gripa sem 
fundist hefur frá upphafi griparann-
sókna á Íslandi, út frá stöðunni í dag, 
auk stílgreiningar á hverjum og einum 
grip, til að lesandi fái betri yfirsýn yfir 
það haugfé sem fundist hefur í kuml-
um frá upphafi fornleifarannsókna á 
Íslandi til dagsins í dag. Ég hvet útgef-
endur og ritstjóra að hafa þetta í huga 
ef bókin verður endurútgefin síðar. 

Rannveig Þórhallsdóttir, 
MA nemandi í fornleifafræði 

við Háskóla Íslands.

ný útgáfa af Kuml og haugfé 
hugleiðing nemanda í fornleifafræði

Fornleifafundur  
í Vestdal
Samkvæmt því sem hefur 
birst um fornleifafundinn árið 
2004 við afréttarskarð nálægt 
Vestdal hjá Seyðisfirði fannst 
eftirfarandi: höfuðbein, leifar 
kjálka, tvö upphandleggsbein, 
tennur, tvær kúptar nælur, 
kringlótt næla, þríblaðanæla, 
hringprjónn, hnífur, fiskibein 
og yfir fimm hundruð perlur. 
Eftirfarandi upplýsingar um 
þríblaðanælu „Fjallkonunnar“ 
er að finna í Sarpi, menningar-
sögulegu gagnasafni (Þjms. 
2004-53-3): „Þríblaða næla 
steypt úr bronsi. nælan er 
stærri og þyngri en aðrar þrí-
blaða nælur sem fundist hafa 
hér á landi.“ Þessi fundur er 
merkur bæði fyrir þær sakir að 
hann var á óvenjulegum stað, 
hátt uppi á heiði og þar fannst 
mikill fjöldi perlna og nokkuð 
af haugfé. Hægt er að horfa á 
heimildarmyndina „Fjallkonan“ 
á þessari slóð: https://vimeo.
com/57087540
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Öflugir  High Tech 
    rafgeymar fyrir jeppa.

Er bíllinn tilbúinn fyrir ferðalagið?

MANITOU MLT 625- 75 H
Nett fjölnotatæki

Lyftigeta: 2.500 kg
Lyftihæð: 5.900 mm
4-hjóladrifinn
4-hjólastýrður
75 hö, Kubota,
Hlaðinn aukabúnaði td., loftkælt ökumannshús, 
skófla, gafflar, útvarp.
 
STAÐGREIÐSLUVERÐ KR. 8.200.000 + VSK

2x10
Þór

Á landsmóti hestamanna á 
Vindheimamelum síðastliðin 
laugardag afhenti Hrossarækt.is 
styrk til Styrktarfélags krabba-
meinssjúkra barna, (SKB). 
Styrkurinn er afrakstur söfnunar 
á vegum Hrossaræktar.is þar 
sem boðnir voru upp folatollar á 
Stóðhestaveislu í Ölfushöll sl.vetur 
og happdrættismiðar seldir í kjöl-
farið. 

Hrossaræktendur tóku málefninu 
mjög vel og rúmlega 50 stóðhests-
eigendur gáfu folatolla sem nýttir 
voru í uppboðið og happdrættið. 
Hestamenn tóku málefninu ekki 
síður vel og útkoman var veglegur 
styrkur upp á kr. 2.015.000 sem 
afhentur var á stærstu hátíð hesta-
manna á Íslandi í dag.

Hrossarækt.is er fyrirtæki sem á 
og rekur stóðhestavefinn stodhestar.
com. Að auki stendur Hrossarækt.
is fyrir stóðhestasýningum norð-
an og sunnan heiða og gefur út 
Stóðhestabók. Í vetur kviknaði sú 
hugmynd hjá aðstandendum vefs-
ins að standa fyrir söfnun til handa 
góðu málefni og leita þar liðsinnis 
hrossaræktenda í landinu. Fyrir val-
inu varð að styrkja Styrktarfélag 
krabbameinssjúkra barna sem hefur 
um árabil stutt krabbameinsjúk börn 
og fjölskyldur þeirra. 

Viðstaddir afhendinguna voru 
m.a. Hinrik Bragason frá Hestvit 
ásamt stóðhestinum Héðni frá Feti 
og Helgi Eggertsson með Stála frá 
Kjarri, en þeir voru meðal þeirra sem 
lögðu sitt til fjáröflunarinnar. 

Við styrknum tók fjölskylda 
hestafólks sem  þekkir vel til starfs 
félagsins en eldri sonur þeirra var 
skjólstæðingu félagsins á sínum 
tíma en hefur nú náð fullum bata. 
Þau Rannveig Árnadóttir, Brynjar 
Jón Stefánsson og Brynjar Jón 
yngri tóku við styrknum fyrir 
hönd Styrktarfélagsins, en fyrir 
hönd Hrossaræktar.is afhenti ung 
hestakona Nadía Sif Gunnarsdóttir 
styrkinn.  

Hulda G. Geirsdóttir, fjölmiðla-
fulltrúi Hrossaræktar.is sagði það 
mikla ánægju að geta styrkt þetta 
góða málefni og vildi þakka þeim 
fjölmörgu hrossaræktendum sem 
gáfu folatolla til söfnunarinnar sem 
og hestamönnum sem voru duglegir 
að styrkja málefnið.

Styrktarfélag krabbameinssjúkra 
barna fékk styrk frá Hrossarækt.is

Frá afhendingu styrksins. Frá vinstri, Brynjar Jón Stefánsson, Rannveig Árnadóttir, Hinrik Bragason með Héðinn 
frá Feti, Hulda G. Geirsdóttir, Guðmundur Björgvinsson, Magnús Benediktsson, Björn Kristjánsson og Snorri 
Kristjánsson frá Hrossarækt.is og Helgi Eggertsson með Stála frá Kjarri. Fyrir framan standa Brynjar Jón yngri og 
Nadía Sif Gunnarsdóttir með ávísunina á milli sín.  Mynd / Gígja Einars
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Tæki til vetrarþjónustu 

volundarhus.is · Sími 864-2400

GARÐHÚS 14,5 m² 

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

RÝMINGARSALA 
20% aukaafsláttur af öllum

GARÐHÚSUM 
á meðan byrgðir endast

V
H
/1
6-
05

GARÐHÚS 4,7m²

44 mm bjálki / Tvöföld nótun

GARÐHÚS 4,4m²

GARÐHÚS 9,9 m² án gólfs

GARÐHÚS 9,7m²

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

· Allt á að seljast
· Fyrstur kemur fyrstur fær
· Ekki missa af þessu

Sjá nánari upplýsingar á heimasíðu 
okkar volundarhus.is 
og í síma 864-2400.
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Í SKÍÐAFERÐINA

Oakley bretta- 
og skíðagleraugu. 

Oakley bretta- 
og skíðahjálmar,

margir litir,
frá kr. 25.900. 

Dagpeningar og hlutur sjó-
manna í útgerðarkostnaði eru 
ágreiningsmálin sem leiddu 

af sér að samningafundum útgerðar 
og sjómanna var slitið s.l. mánudag. 
Vonir standa til að hægt verði að skoða 
hvað ríkið sé tilbúið til að gefa eftir 
skattheimtu af ákveðnum hluta tekna 
sjómanna. Verði kröfum sjómanna 
mætt er ljóst að hluti launa þeirra væri 
þá í formi dagpeninga vegna viðveru 
á starfsstöð fjarri heimabyggð og væri 
ekki greiddur skattur af viðkomandi 
upphæð en gamli sjómannaafsláttur-
inn var aflagður fyrir nokkrum árum. 
Það er sama fyrirkomulag og víða þar 
sem launamenn eru fjarri starfsstöðv-

um, t.a.m. í ferðaþjónustu. Einnig er til 
umræðu hið svokallaða olíuverðsvið-
mið en það tekur til sameiginlegs 
kostnaðar við veiðarnar sem fellur á 
útgerð og er ákveðið hlutfall af tekjum 
skipsins. Að sögn Jens Garðars Helga-
sonar hjá SFS miðaði viðræðum ágæt-
lega en hlé var á þeim um síðustu helgi 
þar sem viðsemjendur ræddu við bak-
land sitt um árangurinn. Á mánudag 
sigldi svo allt í strand. „Það sem vakir 
fyrir öllum er að enda þessa deilu og 
við vorum búnir að lenda þremur at-
riðum af fimm sem lögðust ofaná það 
sem var samið um í desember en sjó-
menn felldu þann samning,“ sagði Jens 
í þættinum Vikulokunum á Rás 1 þann 

21.janúar. Á meðal þessara þriggja at-
riða munu vera fæðis- og fatapeningar 
og fjarskiptakostnaður starfsmanna 
á sjó. Að sögn Jens Garðars eru mjög 
breyttar aðstæður í fiskvinnslunni síð-
an sjómenn og útgerðarmenn sömdu 
síðast eða þeir fóru í langt verkfall. 
Það hafi mikil áhrif á stöðu íslenskra 
afurða á mörkuðum erlendis vegna 
áherslu á fersfisksútflutnings. Laga-
setningar á verkföll sjómanna í gegn-
um tíðina hafa leitt það af sér að það 
voru mörg óuppgerð mál frá fyrri tíð 
sem þurfti að semja um. Sjómenn hafa 
verið samningslausir í sex ár en engum 
lýst á að lög verði sett á verkfallið sem 
stendur.

Strand í kjaradeilu

Mynd Sigtryggur ari Menningarstyrkir 
á Fljótsdalshéraði
 
á mánudag var samþykkt tillaga í atvinnu- og menningarnefnd um 
styrkveitingar í menningarverkefni ársins 2017. umsóknarfrestur rann út 16. 
desember 2016 og bárust 29 umsóknir með styrkbeiðni upp á kr. 9.5 milljónir. 
til úthlutunar voru kr. 3.670.000. gera má ráð fyrir að tillagan verði samþykkt í 
bæjarráði í kjölfarið.

n Félagsmiðstöðin nýung, Dagur sköpunar kr. 200.000 
n tónlistarstundir, tónlistarstundir 2017 í Egilsstaðakirkju og Vallaneskirkjur 
kr. 270.000 
n Menningarmiðstöð Fljótsdalshéraðs, Sýning á textílverkum efir guðnýju 
Marinósdóttur kr. 200.000 
n Kvennakórinn Héraðsdætur, ljóða- og lagakeppni og tónleikar kr. 150.000 
n Myndlistarfélag Fljótsdalshéraðs, námskeið og sýning félagsins kr. 100.000 
n Kór Egilsstaðakirkju, tónleikar og kórferðalag kr. 50.000 
n Erla Dóra Vogler, tónlistarskemmtun í Sláturhúsinu og Dyngju kr. 100.000 
n Ferðafélag Fljótsdalshéraðs, Heiðarbýlin heimildaöflun og kvikmyndataka 
kr. 160.000 
n Kvenfélag Hróarstungu, Pálsvaka, í tilefni 190 ára afmælis Páls Ólafssonar kr. 
100.000 
n Suncana Slamnig, Sembalhátíð í Vallanesi kr. 100.000 
n Kammerkór Egilsstaðakirkju, tónleikar Messías eftir Handel kr. 200.000
n Menningarmiðstöð Fljótsdalshéraðs, Þjóðleikur á austurlandi 2017 kr. 
350.000
n Þórunn gréta Sigurðardóttir, tónleikar og sýning í tilefni af100 ára ártíð 
Jóns Þórarinssonar tónskálds kr. 200.000 
n alona Pereeplytsia, Dansskóli og sýning kr. 250.000 
n Sigurðardóttir ehf, Útvarp okkar allra námskeið og framleiðsla á útvarps-
þáttum kr. 120.000 
nberglind Halldórsdóttir, námskeið og tónleikar lúðrasveitar og skólahljóm-
sveitar Fljótsdalshéraðs kr. 150.000 
n bjarni Þór Haraldsson, Heiðurs- og yfirlitstónleikar Dio 75 ára með ungu 
fólki frá svæðinu kr. 150.000 
n Menningarfélagið tær, Danssýningin Macho Man kr. 100.000 
n leikfélagið grímur, trúðasýning fyrir börn kr. 150.000
n listdans á austurlandi, Dansnámskeið fyrir börn og fullorðna kr. 250.000 
n Ólöf björk bragadóttir, Eyjasamfélög menningararfleifð listasmiðjur og 
sýning kr. 200.000
n Þroskahjálp á austurlandi, listahátíð án landamæra 2017 kr. 120.000
Einnig lagði atvinnu-og menningarnefnd til að Héraðsskjalasafn austfirðinga 
yrði styrkt um kr. 720.000, vegna sýningarinnar Egilsstaðir í 70 ár atvinnusaga 
og byggðaþróun.
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Smíðum sérlega vandaðar bílskúrs- og 
iðnaðarhurðir eftir málum.

Þær eru léttar og auðveldar í notkun. 
Einangrun er á öllum köntum. Fáanlegar í mörgum 

stærðum og gerðum, með eða án glugga. 
Einnig fáanlegar með mótordrifi.

Vagnar & þjónusta ehf
Tunguháls 10, 110 Reykjavík

Sími: 5673440, Fax: 5879192

BÍLSKÚRA- OG 
IÐNAÐARHURÐIR
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Í landi útskúfunar og ofbeldis
Um Zombí-land eftir Sörine Steenholdt

Það er ekki af góðu sem ákveðið 
er að fjalla um grænlenskar 
bókmenntir að þessu sinni en 

í ljósi nýliðinna atburða er ekki úr vegi 
að glöggva sig aðeins á þessari grann-
þjóð okkar sem marga fjöruna hefur 
sopið. Skáldheimur hinnar þrítugu 
Sörine Steenholdt, sem birtist í smá-
sagnasafninu Zombílandi, er fullur 
af örvæntingu, ofbeldi, alkohólisma 
og hryllingi einhverskonar nástaðar 
á mörkum hins siðaða heims. Í raun 
og veru er hér einhver al-versta land-
kynning sem mögulega hægt væri að 
bjóða uppá ef þessi grænlenski höf-
undur væri að hugsa um það að kynna 
land, þjóð og tungu – eins og íslensk-
um höfundum er einatt svo annt um. 
Hér er ekkert verið að reyna „sýna“ 
hvað Grænland er hipp og kúl, eða æv-
intýralegt og rómantískt, hvað gamli 
tíminn og siðirnir eru lifandi þar, hvað 
tengslin við náttúruna eru mikilvæg 
fólki sem stendur nær upprunanum 
en hin firrta vestræna menning. Nei, 
það er ekki vottur af þessu og margt 
sem skín í gegn um 
vanmátt mannanna 
til að takast á við 
samskipti, virðingu 
fyrir konum, ofbeldi 
og aðstæður nú-
tímasamfélags. En ef 
maður kafar aðeins 
á dýpið þá er þetta 
þolendasaga, þrátt 
fyrir að vera ekki 
ein samtengd heild-
stæð saga heldur 
sveigur smásagna 
frá svipuðum tíma 
og aðstæðum. Það 
sem er sammerkt 
með sögunum er 
að það er eitthvað 
mikið að; það er 
eitthvað tryllt og 
sjúkt í gangi þar sem fólkið og menn-
ingin passar ekki saman. Án þess að 
benda á að það sé áfengið, hassið, bíl-
arnir, dúkkurnar, símarnir eða blokk-
irnar sem passa ekki við fólkið þá sýnir 
höfundur okkur fólk sem ræður ekki 
við aðstæður sínar. Stíllinn er brota-

kenndur, hraður, óþægilegur á köfl-
um; óbókmenntalegur eins og sagna-
hefð frumbyggja á Norðurslóðum er 
– eins og lesa mátti í þjóðsagnasafninu 
Kajak drekkfullur af draugum sem 
kom út hjá Bjarti árið 1999. (Lawrence 
Millmann safnaði en Sigfús Bjart-
marsson þýddi.)  Það sem er heillandi 
við þjóðsögurnar er ákveðinn skortur 
á línulegri platónskri skynsemishugs-
un - að einn + einn séu 2 osfrv. – og 
á einhvern undarlegan hátt eru sögur 
Steenholdts í ætt við þetta, þó maður 
hafi fyrst og síðast á tilfinningunni að 
hin unga skáldkona sé að reyna takast 
á við eigin reynslu, tjá sársauka og til-
finningu kynslóðar sinnar, kynsystra 
sinna og samfélagsins í Nuuk. Þetta 
er ekki gott á bragðið, en samt getur 
maður eiginlega ekki hætt að lesa.

tilfinningar samtímans
Framan af verkinu, í 3-4 fyrstu sögun-
um af 9, virðist manni samband barns 
og móður vera í brennidepli þó að í 
Töfralækninum (nr.4) taki við þem-

að um geðrænan 
vanda. Tvær síð-
ustu sögurnar eru 
síðan á einhverjum 
nótum sem maður 
tengir mjög við að 
gætu verið nær sam-
tíma höfundar sjálfs. 
Það er óhugnarlegt 
en heillandi að sá 
stíll sem er á sögun-
um, eins og að sögu-
maðurinn verði bara 
að koma einhverju 
frá sér og hugsi lítið 
um smáatriði eða 
nostur við líkingar 
og stemningar, fær-
ir manni tilfinningu 
fyrir því að skáldkon-
an sé að skrifa sig frá 

reynslu. Þessvegna verður upplifun-
in líka hlaðin af hugrekki, heilun og 
samúð. Það stjórnleysi sem birtist í 
mörgum sagnanna, Röddinni og Frétt 
sérstaklega er hluti af tjáningu sem 
við sjáum sjaldan. Það er ekki reynt 
að stýra persónum inní kalda vest-

ræna skynsemishyggju til þess að þær 
líti betur út. En um leið er ekki heldur 
verið að lítillækka eða framandgera 
villimannlega frumbyggja sem haga 
sér dýrslega; við erum þarna bara með 
fólki sem segir okkur sögur af dramat-
ískum atburðum á allt annan hátt 
heldur en við erum vön.

Ég hef ákveðið að gefa verkinu 
ekki stjörnur heldur benda á verk-
ið fyrir þau sem vilja fá smá nánd 
við grænlenskan samtíma. Verkið er 

sveigur smásagna sem tengjast mjög 
sterkum böndum án þess að fjalla 
beint um sömu persónurnar. Hún er 
skrýtin, áhrifarík og eftirminnileg 
og því kannski eðlilega tilnefnd til 
bókmenntaverðlauna Norðurlanda-

ráðs þetta árið. Kannski ruglar það 
mann á einhvern hátt í ríminu með 
væntingarnar, þó það sé að sama 
skapi ástæðan fyrir því að okkur 
berst þessi bók í þýðingu Heiðrún-
ar Ólafsdóttur og útgáfu Sæmund-
ar. Myndskreytingar í bókinni eru 
viðeigandi og bæta við sérkennilega 
stemningu; ljóðin í bókinni – sem 
brjóta upp bilið á milli sagna eða eru 
undarlegir endapunktar þeirra? – eiga 
heima þar sem þau eru og skapa heild 
sem er í raun ógnarsterk. Nokkuð er 
um smávillur í prófarkalestri og prent-
verkið er ekki alveg til fyrirmyndar; í 
því hefði mátt sýna aðeins meiri sóma, 
en heilt yfir... ...þá verður maður betri 
manneskja af því að lesa svona bækur. 
Svo ég mæli með henni.

Glæsibæ • www.sportlif.is
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Sælnú!
Þá er Þorri genginn í garð og 

óska ég lesendum gæfu og gleði á 
blótum. Vísnaþáttinn að þessu sinni 
helga ég þó konum því tíðarandinn 
minnir okkur á að halda verkum 
þeirra á lofti þó þær sem ég minn-
ist í dag séu löngu látnar. Því kveð-
skapurinn lifir og gaman er að 
grúska í yrkisefni fyrri tíma. Öllu 
er hann ólíkur yrkisefni ýmissa 
kynsystra þeirra nú á dögum. 

Sólrún Eiríksdóttir frá Krossi 
í Fellum (f. 1902) var vel hag-
mælt og tilvalið að birta ljóð 
hennar Austurland í blaðinu. 

               
austurland
Yndistöfrar Austurlands
aldrei gleymast neinum;
geymast alla ævi manns
innst í hugans leynum.

Austurland, mitt æviskjól,
er ég hníg að foldu,
hjá þér hinztu sjá vil sól
og sofa í þinni moldu.
 
Það má segja að hér eystra hafi 

tíðin leikið við okkur á haustdögum 
og reyndar út árið. Frost og þíða 
takast á í skammdeginu. 

Margrét Sigfúsdóttir (f. 1873) frá 
Skjögrastöðum síðar á Hrafnkels-
stöðum í Fljótsdal, kveður svo um  
hlákuna.

  
Hlákan
Hlákan blíða hér er góð,
hlákan smíðar vatnaflóð,
hlákan víða hressir móð,
hlákan þíðir Ýmis blóð.

Frost

Frostið nístir fjöll og dal,
Frostið drýsitr skóm að hal.
Frostið breiðir fönn á grund, 
frostið eyðir gleðistund. 

Systurdóttir Margrétar, Guð-
finna Þorsteinsdóttir (f. 1891) frá 

Teigi í Vopnafirði 
betur þekkt sem 
Erla skáldkona, 
hefur síðasta orðið 
að sinni. Hún var 
ein örfárra kvenna 
sem fékk efni út-
gefið eftir sig fyrir 
miðja síðustu öld. 
Hún var afkasta-
mikil, gaf út sex 

bækur. Auk þess var hún húsmóð-
ir í sveit og ól upp 9 börn svo það 
er óhætt að spá í hvenær hún hafi 
haft frið til að setja saman ljóðin sín. 
Sama má segja um Sólrúnu Eiríks-
dóttur sem einnig var húsmóðir í 
sveit og átti einnig 9 börn.

Hóf í hófi
Karlinn snauði komst í hóf,
kunni sér þar ekkert hóf.
„Svei mér gott að sitja hóf!“
sagði karl og glasið hóf.

Í þetta sinn fer lítið fyrir eigin 
„kveðskap“ enda á hann alls ekki við 
með vísum þessara mætu kvenna, 
sem mótaðar eru á allt örðum og 
erfiðari tímum en undirrituð. Þó er 
enginn barlómur í þessum vísum.

    
Góðar stundir
Sigþrúður Sig.

VÍSnaÞÁttUr
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FRÍSKLEGT OG
LÉTTKRYDDAÐ

ÞVOTTAVÉLAR

Þvottavél
L7FBM826E
Tekur 8 kg af þvotti. 1600 snúningar. 
Öll hugsanleg þvottakerfi. Kolalaus 
mótor. Íslensk notendahandbók.

Verð áður: 139.900,- Verð Nú: 111.920,- 

Þvottavél
L7FBE840E

Tekur 8 kg af þvotti. 1400 snúningar. 
Öll hugsanleg þvottakerfi. Kolalaus mótor. 

Íslensk notendahandbók. 

Verð áður: 119.900,- Verð Nú: 95.920,- 

3 ára ábyrgð
Íslenskt stjórnborð

10 ára ábyrgð á mótor

Lilleput
m/hleðslurafhlöðu

KR. 3.990,-

Equipt
KR. 13.900,-

CE4120
KR. 17.900,-

Skaftryksuga
m/Lithium rafhlöðu

KR. 29.900,-

Ultra Silencer
KR. 36.900,-

ÁRGERÐ
2017

NÝ 
MÓDEl

Þvottavél
L6FBE840I
Tekur 8 kg af þvotti. 
1400 snúningar. 
Öll hugsanleg þvottakerfi. 
Kolalaus mótor.

Verð áður: 99.900,- 
Verð Nú: 79.920,-

Þvottavél
L6FBE720I

Tekur 7 kg af þvotti. 1200 
snúningar. Öll hugsanleg 

þvottakerfi. Íslensk 
notendahandbók. 

Verð áður: 89.900,- 
Verð Nú: 71.920,- 

3 ára ábyrgð
Íslenskt stjórnborð

ÁRGERÐ
2017

NÝ 
MÓDEl

miðVangi 13 · egilsstöðum · sÍmi 471 2038egilsbraut 6 · neskaupsstað · sÍmi 477 1900

Netverslun
nýr vefur

AEG hefur þjónað 
Íslendingum í áratugi 

og því margir sem 
þekkja þvottavélarnar 
af eigin raun og hafa 
borið þeim gott vitni. 

Nú er árgerð 2017 
komin í Ormsson- 

verslanir um allt land, 
og getur því komandi 

kynslóð byggt á  
reynslu þeirra sem 

þekkja til.
hjá Ormsson

í 95 ár

20%

20%

hvað er 
nýsköpun?
Í mínu starfi hér á Austurlandi hefur mér 
gefist sá heiður að umgangast fjölbreyttan 
hóp fyrirtækja, einstaklinga og stofnana 
í þeim tilgangi að vinna með orðið ný-
sköpun á margvíslegan hátt. Með nám-
skeiðum, keppnum og annarri fræðslu 
hafa skapast líflegar umræður og það sem 
er ekki síður mikilvægt, vangaveltur um 
hvað sé nýsköpun.

Ég taldi því kom-
inn tími á örlítinn 
texta um hvað orðið 
felur í sér og hvað út-
skýringin ein og sér 
ætti að frelsa margan 
hugmyndasmiðinn frá 
þeirri hugsun að hans 
hugmynd sé fjarri því að vera nýsköpun. 

Hér á eftir verður talið upp hvað er ný-
sköpun og einungis það, og mun ég sleppa 
úr texta öllum neikvæðum setningum 
eins og „ekki mín hugmynd“ „get ekki 
framkvæmt“ „er ekki frumkvöðull“ „kann 
ekki tæknina“ sem þó eru því miður of oft 
notaðar, og það er einföld útskýring á því; 
samfélagsleg flokkun. Öll áherslan, hvort 
sem það er í fjölmiðlum eða spjalli manna 
á milli, er lögð á tímamótahugmyndir sem 
stimplaðar eru nýsköpun, t.d. nýtt lyf við 
krabbameini eða hugsanalestrarvél. Á 
meðan sitja aðrar nýsköpunarhugmyndir 
eftir í skugganum.

Hér verður það leiðrétt en undirrituð 
ber þá von í hjarta að orðið berist víðar.

Nýsköpun er:
Vara
Ný eða verulega endurbætt vara hvað 
snertir einkenni eða fyrirhugaða notkun. 
Undir það falla verulegar endurbætur á 
tæknilýsingu, íhlutum og efnum ásamt 
hugbúnaði, aðgengileika og öðrum hag-
nýtum einkennum."

aðferðir
Ný eða verulega endurbætt aðferð er inn-
leidd við framleiðslu eða dreifingu vöru. 
Undir það falla verulegar breytingar á að-
ferðum, búnaði og/eða hugbúnaði.

Markaður
Ný markaðsaðgerð sem felur í sér veru-
legar breytingar á vöruhönnun eða um-
búðum, óbeinum auglýsingum, vöru-
kynningu eða verðlagningu.

Skipulag
Ný skipulagsaðferð er innleidd í viðskipt-
um fyrirtækis, skipulagi á vinnustað eða í 
ytri samskiptum.

Samandregið. Nýsköpun er samfélags-
leg og á að auka við fjölbreytileika og at-
vinnumöguleika. Að koma með nýja sýn 
á þá þætti sem hér að ofan eru taldir, er 
nýsköpun. Ert þú með hugmynd?

Katrín Jónsdóttir 
verkefnastjóri Nýsköpunarmið-

stöðvar Íslands á Austurlandi

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


