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Menntamálin 
mikilvæg

Göfugt 
starf rotary

List án Landamæra er listahátíð sem 
fagnar fjölbreytileika mannlífsins og er 
Aron Kale, listamaður á Egilsstöðum, 

listamaður hátíðarinnar í ár. Hún var stofnuð 
árið 2003 en fer fram dagana 3.-13. maí í ár.

Aron vinnur einna helst málverk og blý-

antsteikningar en er margt til lista lagt og 
hefur tekið þátt í List án landamæra áður 
með ýmsum hætti. Hann hefur m.a. kom-
ið að leiklist, lagt stund á málun og teikn-
ar mikið í frítíma sínum; eins má nefna að 
tónlist á hug hans allan og nýtur hann þess 

að koma fram þar sem hann fær tækifæri 
til að sýna og leyfa öðrum að sjá og heyra 
það sem að hann hefur skapað. Aron starfar 
einnig í Bónus á Egilsstöðum og hefur mjög 
gaman að spjalla við gesti og gangandi; 
endilega njótið og samgleðjist þar! 

Aron er listamaður ársins!

Eyrarrósin 
afhent í dag!

– gerir lífið bjartara

Stækkunarglerslampar

Ármúla 19 · Sími 568 1620 · www.gloey.is · gloey@gloey.is

Vandaðir stækkunar
glerslampar í föndur 
og fína vinnu. 
Góð birta.

kr. 39.990,-

kr. 19.900,-

 kr. 14.990,- 
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Loksins, loksins heyrum við 
umræðu um íslenska mennta-
kerfið, sem betur fer. Gall-

arnir eru dregnir fram og  það er 
nauðsynlegt til þess að hægt verði að 
bregðast við. Það eru engar einfaldar 
leiðir til að bæta menntakerfið, því 
að allar breytingar og lausnir þarf að 
vinna í samvinnu margra. Umbætur 
í menntakerfinu þarf að vinna sam-
tímis á mörgum sviðum, og á sama 
tíma að gæta þess að fórna ekki því 
sem vel er gert. Við megum ekki láta 
þennan flókna veruleika vefjast fyrir 
okkur, við verðum að bregðast hratt 
við núna. Ég treysti menntamálaráð-
herra, Lilju Alfreðsdóttur til þess.

Það er yfirvofandi kennaraskortur 
í landinu, en aðsókn í kennaranám er 
of lítil og of fáir menntaðir kennar-
ar starfa við kennslu. Nauðsynlegt er 
halda að áfram að bæta kennaranám-

ið, og það þarf nú þegar að hefja samtal 
milli háskóla, Sambands sveitarfélaga, 
Kennarasamband Íslands og mennta-
málaráðuneytisins um að fjórða árið 
í kennaranáminu verði launað starfs-
nám. Það mun leiða til þess að kennar-
anemar sem fá árs þjálfun í starfi vinna 
hagnýt lokaverkefni sem nýtast skólun-
um  og þeim sjálfum í starfi.  Þannig 
flæðir kennslufræðileg þekking betur á 
milli leikskóla, grunnskóla og háskóla. 
Námið þarf líka að vera eftirsóknarvert 
fyrir metnaðarfullt fólk af báðum kynj-
um og það sama má segja um störf við 
kennslu á öllum skólastigum. Til þess 
þurfa laun kennara að hækka, auk þess 
sem bæta þarf starfsumhverfið.

Nemendur á öllum skólastigum 
þurfa góðan aðgang að velferðar- og 
heilbrigðisþjónustu. Þá þjónustu er 
að einhverju leiti hægt að veita innan 
skólanna í góðri samvinnu við fagfólk 

menntakerfisins. Það er hins vegar 
lykilatriði að sú þjónusta sé á ábyrgð 
félagsþjónustu- og heilsugæslu, 
þannig að fagfólk í kennslu geti ein-
beitt sér að því sem það kann best, að 
skapa skilyrði til náms.

Alltof lengi hefur ríkt stefnuleysi í 
námsgagnagerð, og það á öllum skóla-
stigum. Framboð á námsefni á grunn-
skólastigi er töluvert, en skortur er á 
námsefni fyrir framhaldsskóla og leik-
skóla. Það skortir á gæðamat á náms-
efni, bæði meðan það er í vinnslu 
og samhliða notkun. Það þarf gott 
kjarnanámsefni sem allir hafa jafnan 
aðgang að, enda getur það verið lykill 
að jöfnum tækifærum til náms. Gott 
námsefni getur líka verið grundvöll-
ur að sjálfstæðu námi óháð kennara 
og um um leið skapað kennurum 
tækifæri til að sinna þeim sem meiri 
aðstoð þurfa í námi. Mikilvægi góðra 

námsganga hefur verið stórlega van-
metið á síðustu árum.

Á 100 ára afmæli Framsóknar-
flokksins árið 2016 var settur á fót 
menntastefnuhópur, sem síðan hefur 
rýnt í áskoranir menntakerfisins, sem 
eru miklu fleiri en þær sem hér er 
komið inn á.  Í hópnum er fólk héð-
an og þaðan af landinu og víða að úr 
skólakerfinu, sem í gegnum samtal og 
samráðsfundi hefur sótt þekkingu til 
fjölda sérfræðinga með mikla reynslu 
úr menntakerfinu. Ég hef verið svo 
heppin að fá að taka þátt í þessari 
vinnu. Hópurinn mun á næstu vikum 
skila tillögum til úrbóta.  Það verða 
tillögur sem geta nýst menntamála-
ráðherra og ríkisstjórninni.

Líneik Anna Sævarsdóttir
þingmaður Framsóknarflokksins í 

Norðausturkjördæmi

Áskoranir í menntamálum Líneik Anna 
Sævarsdóttir.

Hlutverk Reykjavíkur sem höf-
uðborgar Íslands færir henni 
ekki aðeins tækifæri og 

réttindi, heldur leggur jafnframt á hana 
skyldur. Þeirra á meðal er að sjá til þess 
að samgöngur til og frá borginni, hvort 
sem er á landi, láði eða um loft, séu sem 
öruggastar, áreiðanlegar og jafnframt 
hagkvæmar. Þeir, sem búa utan höf-
uðborgarsvæðisins, og þurfa að sækja 
þangað ýmiss konar þjónustu til mið-
lægra stjórnsýslu- og viðskiptastofn-
ana, eiga rétt til þess að flugsamgöngur 
í áætlunar- og leiguflugi til og frá höf-
uðborginni séu öruggar og greiðar.

Í höfuðborginni er jafnframt að 
finna fjölda sérhæfðra sjúkrastofnana, 
sem ekki er að finna annars staðar á 
landinu, og því nauðsynlegt að sjúkra- 
og neyðarflug geti lent sem næst þeim. 
Því fer fjarri að sjúkir og slasaðir séu 
einungis fluttir með þyrlum því mun 
fleiri eru fluttir með hefðbundnum 
flugvélum, sem nota flugbrautir.

Samtakamáttur landsbyggðarinnar 
tryggir framtíð Reykjavíkurflugvallar

Skyldur Reykjavíkur sem höfuð-
borgar eru að sjálfsögðu ekki tak-
markaðar við þá sem búa utan höf-
uðborgarsvæðisins. Þar eiga íbúar 
svæðisins einnig sama rétt til öruggra 
og greiðra flugsamgangna til annarra 
byggða landsins. Þá hefur í skýrslu 
Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands 
komið skýrt fram hversu þýðingar-
mikill flugvöllurinn og starfsemin 
á honum er fyrir atvinnulíf höfuð-
borgarsvæðisins. Talið var að væri að 
ræða 1.156 ársverk og efnahagsáhrifin 
samsvarandi 11 milljörðum króna. Í 
athugun, sem gerð var hjá Flugleiðum 
kom fram, að verði áætlunarflug inn-
anlands flutt til Keflavíkurflugvallar, 
myndi það leiða til þess að flugtím-
inn milli staða innanlands lengdist að 
meðaltali um 12,2%. Meðalflugtíminn 
myndi því fara úr 40 mínútum í 45 

mínútur. Því til viðbótar myndi akstur 
flugvéla milli flugstöðvar og flug-
brauta lengjast að meðaltali um rúmar 
sex mínútur. Svonefndur fartími flug-
vélanna (áður nefndur “kubbatími”) 
myndi því í innanlandsfluginu lengj-
ast samtals að meðaltali um 28%, og 
kostnaðaraukinn óhjákvæmilega leiða 
til hærri far- og flutningsgjalda.

Viðbótaraksturstími farþega 
frá Keflavík stærsti kosnað-
araukinn
En það er að sjálfsögðu ekki auk-
inn rekstrartími flugvélanna sem 
hér skiptir mestu máli, heldur við-
bótaraksturstími farþeganna sjálfra 
til og frá Keflavík sem yrði stærsti 
kostnaðaraukinn og mesta óhag-
ræðið. Þótt ferðatíminn frá miðborg 
Reykjavíkur til Keflavíkurflugvallar 
sé ásættanlegur, þegar um er að ræða 
millilandaflug, sem tekur frá tveimur 
til átta tímum í þotu, þá er það sam-
dóma álit þeirra, sem hafa kynnt sér 
þessi mál undanfarna áratugi, að þetta 

yrði í reynd óyfirstíganleg hindrun í 
íslensku innanlandsflugi. Ljóst er, og 
ekki síst með hliðsjón af bágri fjár-
hagslegri afkomu innanlandsflugsins, 
að ákvörðun stjórnvalda um flutning 
þess til Keflavíkurflugvallar myndi 
sjálfkrafa fela í sér að það leggðist að 
mestu leyti niður. Að lokum er þess 
að geta að samkvæmt ítarlegri út-
tekt, sem Hagfræðistofnun Háskóla 
Íslands gerði fyrir Borgarskipulag og 
Flugmálastjórn, og kynnt var í febrú-
ar 1997, var talið þjóðhagslegra mun 
hagkvæmara að byggja upp núver-
andi Reykjavíkurflugvöll fyrir innan-
landsflugið en að flytja þá starfsemi til 
Keflavíkurflugvallar.

Vilja íbúar landsbyggðarinnar sem 
þiggja flugþjónustu til og frá Reykja-
víkur fljúga skyndilega til Keflavíkur 
og aka þaðan til Reykjavíkur til að 
sinna sínum erindum? Hreint ekki! 

Látum misvitra borgarfulltrúa 
ekki vaða yfir íbúa landsbyggðarinnar 
á skítugum skónum!

Geir Guðsteinsson skrifar

Hjartað í Vatnsmýri:

skyldur höfuðborgarinnar
Kannski er það vilji meirihluta borgarstjórnar Reykjavíkur að innanlandsflug 
flytjist til Keflavíkurflugvallar og leggist þá líklega af. Eða aftur verði flogið 
inannlands meða Catalina-flugbátum og lent í Skerjafirði, á Lagarfljóti og á 
Pollinum í Eyjafirði við Akureyri. Væri örugglega gaman að rifja það upp, en 
engin hagkvæmni í slíkum samgöngum milli landshluta í dag.
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Flott föt, 
fyrir flottar konur

Framtak-Blossi  er umboðsaðili  
fyrir VOLVO PENTA á Íslandi

Dvergshöfða 27 , 110 Reykjavík | www.blossi.is  |  blossi@blossi.is

Framtak-Blossi 
kappkostar að bjóða 

góða þjónustu og 
sanngjarnt verð á 

varahlutum.

Hafið samband við 
Hafþór í síma 895-3144 

eða hafthor@blossi.is 

Framtak-Blossi  er orðinn umboðsaðili fyrir 
Volvo Penta rafstöðvar og skrúfuvélar á Íslandi

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

Sala á Volvo Penta 
varahlutum og 
viðgerðarþjónusta

519-5444  ·  recruitment@recruitment.is  ·  Recruitment.is

Beinar ráðningar til fyrirtækja
Getum ráðið í flestar stöður



 

Þakblásarar

Loftræsting

Í þakrennur eða vatnslagnir
Selt í lausu eða í kittum.

Hitavír

Hljóðlátir Hitablásari

Tilboð
frá kr29.990

Tilboð
frá kr69.990

Tilboð
kr24.990

Gastæki
Varmaendurvinnsla - orkusparnaður

100 mm

30
ára reynsla

1983 - 2013

viftur.is
-andaðu léttarS:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur 

Einnota kútar  
Engin leiga

Verð
frá kr1.450

Grátandi gluggar?

Þurrktæki

Tilboð
frá kr39.990

Er loftrakinn of hár! Þurrkaðu loftið.

íshúsið

Mikið úrval af stærðum og 
gerðum.

Blásarar Frábær í bílskúrinn

VÉLVÍK ehf
www.velvik.is
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Í allsnægtum 
valds og skorts
Gildismat og þarfir einstaklinga mótast mun minna af uppruna 

og þjóðfélagsstöðu heldur en við ímyndum okkur þegar horft 
er á mismunandi aðstæður fólks og þau efnislegu gæði sem að-

gangur er að í samfélaginu okkar. Þeir sem hafa meiri aðgang hafa ekki 
sjálfkrafa annað gildismat eða meiri þarfir heldur 
en þeir sem upplifa skort. Skortur er afstætt hug-
tak, í raun ekki fasti eða núllpunktur í mælanlegu 
samhengi – þó við höfum viðmið eins og fæði, 
klæði og húsnæði – heldur tilfinning. Mig getur 
skort í efnislegum samanburði, en ef ég upplifi 
skortinn ekki, þá veldur hann ekki vanlíðan. 

Á spjalli við prest á dögunum ræddum við 
föstuna og nálgun samtímans á þetta hugarfar, 
meðal annars í ljósi þess hvað fermingarbörnin 
settu sér fyrir á komandi vikum fram að páskum. 
Það er áhugavert að skoða tíðarandann út frá því að þau nefndu „jákvætt 
hugarfar“ sem eina leið til að temja sig, ef við lítum á föstuna sem það 
að neita sér um eitthvað. Að neita sér um neikvæðni er ein leið til þess 
að skapa rými fyrir auðmýkt í lífi sínu. Hversu oft setjum við okkur ekki 
í dómarasæti yfir fólki, skoðunum eða atburðum í hversdagslífinu og 
horfum framhjá því að það er afstaða okkar sem er kjarninn í upplifun 
okkar. Skortir okkur viðurkenningu – sem við bætum okkur upp með 
því að upphefja sjálf okkur með öfugum formerkjum? Minnimáttar-
kenndin er lævís og lipur, mætti segja og getur litað allt sem við komum 
nálægt. Það er langt í frá að við sjáum bjálkann í eigin auga þegar við 
beinum kastljósinu að flísinni í auga náungans. Hver erum við þegar við 
fögnum áhrifum byltingar hugarfarsins, sem merkt er með myllumerk-
inu #metoo en dveljum áfram í sjálfbirgingshætti og staðlaðri menningu 
þar sem ekki má uppræta rót vandans; viljanum til valds yfir öðrum. 
Eftirsóknin eftir valdi er skiljanleg, valdið yfir eigin líkama og hugsun-
um er grunngildi sem við viljum að fólk hafi til að hafa sjálfsvirðingu, 
en valdefling felst ekki síður í því að jafna hlutföllin heldur en því að 
öðlast sambærilegt vald og hinir valdameiri. Dómar yfir öðrum draga 
ekki sjálfkrafa úr valdi þeirra yfir manni sjálfum. Maður getur jafnvel 
fests í fangelsi eigin hugarfars, ef fordæmingin nær valdi yfir því hvernig 
maður ætlar að skoða eða meta áhrif annarra á líf manns. Þannig getur 
„jákvætt hugarfar“ falið í sér frelsi undan því að láta aðra hafa vald yfir 
afstöðu manns til lífsins, með því að maður lætur dóma annarra ekki 
skilgreina sig. Þannig kemst maður jafnvel hjá því að dæma sjálfan sig 
til sektar eða skammar með því að taka á sig fórnarlambs-hlutverkið. Í 
því er mikið frelsi fólgið. 

Valdsmenning og #metoo
Það stakk mig á dögunum að hópur frábærra listakvenna stóð saman 
á sviði í upphafi Eddu-verðlaunanna og opnaði athöfnina með gjörn-
ingi sem áréttaði sýnileika, áhrif og mikilvægi #metoo byltingarinnar í 
sjónvarps- og kvikmyndageiranum, eins og menningunni heilt yfir. Það 
stakk mig, því að þær stóðu þarna sterkar, auðmjúkar og glæsilegar á 
tilfinningaþrunginni stund og sögðu við hinn óþekkta áhorfanda; þú ert 
ekki ein. #ég er hér. Það eru frábær skilaboð. Og eflaust þykir flestum 
að það hafi verið í takt og sveiflu á þeim nótum að þáttaröð um kven-
fanga sem sópaði að sér verðlaunum kvöldsins. En það stakk mig; því 
það gerist ekkert í því að spegla og umpóla samfélaginu ef við setjum 
upp aðstæðu-mynd þar staðalmyndin er sú að konur séu fórnarlömb. 
Það er eins og að tengja kvenleika við taugaveiklun, hömluleysi og 
sköpunarkraft; eins og stóuspekingarnir gerðu og arfur trúarbragðanna 
færði vestrænni menningu. Og nú verður að muna „jákvæðu gleraugun“ 
sem fermingarbörnin eru að setja upp þessa dagana. Þó við getum sagt 
að það sé eitt og annað jákvætt við athyglina sem sett er á málefnið þá 
eru það staðalmyndirnar sem við verðum að komast undan ef við ætlum 
að eiga möguleika á að breyta menningunni, jafna hlutföllin, gefa eftir 
valdið. 

Við verðum að horfa á allt með „jákvæða umbreytingu“ í huga og 
þegja ekki um það þegar við upplifum að „sama hugarfar“ valdsins 
ráði, þó kona vinni verðlaun, verði forsætisráðherra eða skari frammúr. 
Það eru sömu lögmál sem steypa konur og karla í mót þegar sóst er 
eftir völdum, áhrifum og verðlaunum. Þá ræður karlaveldið eða kven-
frelsistalið ekki neinu um reglurnar; lögmál skorts og vöntunar toppar 
alltaf allt í samtímanum. Það er kapítal- og efnhagsáhrifaþátturinn. Það 
eru vinsældirnar og tengslin. Það er jákvæða hugarfarið og sannfær-
ingarkrafturinn. Og ég velti því fyrir mér hvort að það sé það samhengi 
þar sem bældar tilfinningar fá umræðu og rými, í samfélagi skilnings? 
Eða telurðu að við séum á leið þar sem sársaukinn fæst viðurkenndur 
og grær í samfélagi kærleikans? Að þekkja sárin sín er forsenda þess að 
græða þau. Megi sárin gróa.

Arnarldur Máni Finnsson

Leiðari

2. tölublað, 7. árgangur
Útgefandi: Fótspor ehf., Suðurlandsbraut 54 , 103 Rvk. Ábyrgðarmaður: Ámundi Ámundason.  

Auglýsingastjóri: Ámundi Ámundason sími 824-2466, netfang, amundi@fotspor.is. 

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

Prentun: Ísafoldarprentsmiðja.  Dreifing: Íslandspóstur. Vefútgáfa PDF: www. fotspor.is.

Fríblaðinu er dreift í 5.500 eintökum á  
öll heimili og fyrirtæki á austurlandi.

Í verkefninu Orkuskipti á Austur-
landi hjá Austurbrú er unnið að 
því að draga út notkun á jarð-

efnaeldsneytum og að bæta orkunýtni. 
Einn liður í því er að skoða hagnýtari 
leiðir til húshitunnar á svæðum þar 
sem ekki finnst jarðvarmi í nýtanlegu 
magni.

Austurbrú hefur átt í nánu sam-
starfi við Háskólann í Reykjavík við 
það að skoða möguleikann á að nýta 
glatvarma frá Fjarðaáli til húshitunnar 
í Fjarðabyggð. Einu meistaraverkefni 
hefur verið lokið þar sem sýnt var að 
tæknilega er mögulegt er að ná mikl-
um varma frá álverinu sem í dag fer 
út í andrúmsloftið. Nýlega hófst annað 
meistaraverkefni þar sem reynt verður 
að meta fýsileika slíkrar hitaveitu út 
frá hagrænu sjónarhorni.

Ljóst er að ef verkefnið reynist 
raunhæft er um að mikið hagsmuna-
mál að ræða fyrir íbúa Reyðarfjarðar 
og hugsanlega nærliggjandi þéttbýl-
iskjarna.

Í frétt ruv.is um rannsókn Miao 
Yu, kínverks nemanda við HR, sem 
skoðaði hvort nýta mætti varmaorku 
til að knýja hitaveitu í Fjarðabyggð. 
Í fréttinni er haft eftir leiðbeinanda 
Miao Yu:

„Niðurstaðan er sú að það er 

tæknilega mögulegt algjörlega að fá 
varma úr afgasinu sem er meira en 
nægilegur fyrir hitaveitu á Reyðarfirði 
og víðar á Austfjörðum.“

Álver Alcoa Fjarðaáls nýtir raforku 
frá Kárahnjúkavirkjun, langstærstu 
virkjun landsins. Upp úr álverinu rís 
78 metra langur skorsteinn og upp 
um hann streymir heitt loft, orka sem 
mögulega verður nýtt í framtíðinni. 

Allt að 45% af varmaorkunni væri 
mögulega nýtanleg en sú orka gæti 
samsvarað 88 megavöttum. Um helm-
ing af því mætti svo aftur ná inn í hita-
veitu. Samkvæmt útreikningi yrði það 
þó tífalt það sem þyrfti til að hita hús á 
Reyðarfirði, en ef til vill gæti myndast 
grundvöllur fyrir áhugaverða gróður-
húsaframleiðslu eða annan iðnað sem 
nýtti orkuna í sína þágu.

austurbrú og Fjarðaál kanna 
möguleika á nýtingu glatvarma

Sá hópur flóttamanna sem 
Fjarðabyggð hefur tekið að sér 
að taka á móti er um þessar 

mundir að koma sér fyrir á svæðinu, 
en þrjár fjölskyldur af fjórum komu 
til landsins á þriðjudag. Í næstu viku 
kemur svo fjórða fjölskyldan og sest 
hún að á Reyðarfirði. Að sögn Björns 
Ármanns hjá Rauða Krossinum hefur 
gengið vel að safna fötum og húsgögn-
um fyrir fólkið og flestu öðru sem til 
þarf svo fólkið geti mætt nýju upphafi 
í óþekktum aðstæðum. Fjarðabyggð, 
Rauði Krossinn og Austurbrú standa 
svo að því ferli sem tekur við til að 
auðvelda því að hefja nýtt líf á Íslandi. 
„Þau munu fá aðstoð við ýmislegt til að 
hjálpa þeim að aðlagast að samfélaginu 
og samfélaginu að aðlagast að þeim 
líka,“ segir Björn en meðal annars er 
gert ráð fyrir að þau sæki móttökuskóla 
þar sem þeim verða kynnt grunnatriði 
tungumáls og menningar.

Fréttaritari RÚV var á Egilsstaða-
flugvelli á þriðjudag þegar fólkið 
kom en í fréttinni kom fram að fólkið 

væri mjög ánægt með að vera komið. 
„Fólkið er örþreytt en það eru all-
ir við góða heilsu og mikil léttir að 
vera komin hingað,“ segir Linda Rós 
Al¬freðsdótt¬ir, sér¬fræðing¬ur í 
Vel¬ferðarráðuneyt¬inu, en hún var 
í föruneyti sem fylgdi í dag 21 írök-
skum flóttamanni til landsins. Fólkið 
kom frá Amman í Jórdaníu þar sem 
það hefur hafst við að vondu húsnæði 
og án ríkisfangs.

Nokkur umræða varð um þá 
ákvörðun stjórnvalda að fjölskyldurn-
ar flytjist út á land í tilefni af komunni, 
meðal annars vegna orða fjölmiðla-
manna um að aðstæður á landsbyggð-
inni væru ekki nægilega góðar. Halla 
Signý Kristjánsdóttir þingmaður 
Framsóknarflokksins í Norðvestur-
kjördæmi sagði á fésbókarsíðu sinni af 
því tilefni að umræða á þeim nótum 
væri á villigötum. „Samfélag og sam-
kennd er það sem þetta fólk þarfn-
ast. Það er nákvæmlega það sem það 
mætir við komuna vestur,“ skrifaði 
Halla og benti á að fyrirr vestan hafi 

samfélögin á Ísafirði, Súðavík, Flateyri 
og Bolungarvík, tekið sig saman, sam-
félagið allt, og sameinast um þetta ver-
kefni. „Í einhverjar vikur hefur staðið 
yfir undirbúningsvinna sem enginn 
hefur komist hjá að taka þátt í á einn 
eða annan hátt. Börnin í skólanum, 
konan á sjoppunni, starfsfólk bæj-
arskrifstofu, maðurinn í beitninga-
skúrnum, presturinn og félagasamtök, 
svo eitthvað sé nefnt.

Hér á vaxtasvæðum landins er líka 
að finna samkennd og samfélag, en ég 
er sannfærð um að það sé einfaldara 
og fljótlegra að koma svona samfélags-
verkefnum í gang í smærri stöðum út 
um landið.“

 Sá hópur flóttamanna sem í kem-
ur til landsins í samhengi við samning 
Íslands og Sameinuðu þjóðanna mun 
setjast að á Flateyri/Súðavík/Bol-
ungarvík sem og Fjarðabyggð. Austur-
land mun bera frekari fréttir af þróun 
þessa áhugaverða fjölmenningarlega 
máls á næstu vikum.

AMF

Tvær fjölskyldur 
í Neskaupstað og 
tvær á reyðarfjörð

Mynd RÚV / RSR



Það er engin tilviljun að Toyota Corolla er mest seldi bíll í heimi. Hann byggir á gömlum og traustum grunni, en breytist um leið 
í takt við tímann og tækninýjungar hverju sinni. Þess vegna eiga allar kynslóðir sína Corollu. Nú færð þú hana á góðu verði með 
veglegum kaupauka – ferð til Evrópu fyrir tvo með Icelandair og Canon EOS 800D myndavél, alls að verðmæti 257.900 kr.

Kynntu þér Toyota FLEX, frábæra leið til að eignast nýja Toyota bifreið á www.toyota.is
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Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfossi 
Sími: 480-8000 3+2 ÁBYRGÐ

Verð frá: 3.180.000 kr.

Sjá nánar um Vildarpunktasöfnun á www.toyota.is. Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. Fyrirvari við 5 ára ábyrgð: Ökutækinu skal 
viðhaldið samkvæmt vörulýsingu og leiðbeiningum framleiðandans og ber eigandi kostnaðinn við slíkt viðhald. Sé það ekki gert getur það valdið ógildingu ábyrgðar varðandi hluti sem þarfnast 
viðhalds. Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur.

COROLLA
ÞANGAÐ SEM ÞIG LANGAR

Canon myndavél og ferð fyrir 

tvo til Evrópu fylgja með
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Síldarvinnslan er þessa dagana 
að kynna nýjan sáttmála gegn 
einelti, áreitni og ofbeldi á 

vinnustöðum. Sáttmálanum fylgir 
uppfærð stefna og viðbragðsáætlun 
sem fylgja skal þegar slík mál koma 
upp. Sigurður Ólafsson, verkefnis-
stjóri á starfsmannasviði, segir mikil-
vægt að þessi mál séu tekin alvarlega. 
„Tímarnir eru að breytast og þá er 
eini raunhæfi kosturinn að aðlag-
ast þeim. Árið 2015 voru lagalegar 
kröfur til fyrirtækja um uppbyggi-
leg samskipti á vinnustað skýrðar og 
hertar verulega. #Metoo-umræðan 
sýnir svo svart á hvítu að það var ekki 
vanþörf á. Það er ennþá alltof algengt 
að það viðgangist óeðlilegir hlutir í 
samskiptum fólks á vinnustöðum. Í 
dag er einfaldlega gerð krafa um að 
samskipti á vinnustað séu yfirveguð, 
fagleg og uppbyggileg. Við eigum að 
sýna hvert öðru virðingu og það á 
enginn að þurfa að búa við neinskon-
ar ógn í samskiptum á vinnustaðn-

um. Síldarvinnslan hefur tekið skýra 
stefnu um að líða ekki slík samskipti 
og ég tel að það sé afar jákvætt fyrir 
okkur öll,“ sagði Sigurður.

Sáttmálinn er gefinn út prentað-
ur á þremur tungumálum; íslensku, 

ensku og pólsku. Auk þess verður 
hann aðgengilegur á heimasíðu fyrir-
tækisins. Sáttmálanum verður dreift 
á alla vinnustaði Síldarvinnslunnar á 
næstu dögum og efni hans kynnt fyr-
ir starfsfólki.

Ungt fólk áberandi 
í baráttunni
Á dögunum skrifuðu nokkrir Borgfirðingar grein á Vísi til að vekja athygli 
á málstaðnum auk þess sem umfjöllun um steypu-aðgerð í Skriðunum 
hefur verið víða. Í grein sinni segja þau Ásta Hlín Magnúsdóttir, Elísabet 
D. Sveinsdóttir og Óttar Már Kárason varpa þau fram ýmsum spurningum 
og vangaveltum:

„Um daginn var Borgarfjörður eystri tekinn inn í verkefnið Brothættar 
byggðir sem Byggðastofnun hefur yfirumsjón með. Verkefnið hefur verið í 
gangi hjá Byggðastofnun síðan 2012 þegar það fór af stað á Raufarhöfn en 
hugmyndafræðin snýst um að virkja íbúa brothættra byggða til þátttöku 
og vinna með þeim tillögur til úrbóta til að stöðva viðvarandi fólksfækkun.

Við erum alveg viss um að verkefnið muni bera árangur og einhver 
snilld gerist á Borgarfirði á næstu árum. Enda er dásamlegt að vera hér og 
Borgfirðingar bjartsýnir eftir frábært íbúaþing þar sem myndaðist ótrúleg-
ur kraftur og samstaða. Flestir gera sér líka grein fyrir að það gerist ekkert 
nema með samvinnu. Íbúar verða að taka sig saman og vinna að þessu 
verkefni sem heild. En er það nóg?...

...Vegsamgöngur sem standast nútíma kröfur eru nauðsynlegir innvið-
ir, grunnþjónusta sem ríkið á að tryggja. Vegurinn til Borgarfjarðar stenst 
ekki nútímakröfur. Árum saman hefur það verið á langtíma plani að leggja 
bundið slitlag á Borgarfjarðarveg. Árum saman hefur því verið frestað. 
Íbúum hefur fækkað smám saman á meðan samkeppnishæfni atvinnulífs-
ins minnkar vegna bágra samgangna. Úrbótum er frestað, fólki fækkar. Á 
endanum sér ríkið að eitthvað þarf að gera til að fólki haldi ekki áfram að 
fækka og hrindir af stað átaksverkefni með Byggðastofnun. Heldur samt 
áfram að fresta samgöngubótum.

Það er ekki erfitt að færa rök fyrir mikilvægi þess að leggja bundið 
slitlag um borgarfjarðarveg sem fyrst. Borgfirðingar þurfa að sækja nánast 
alla þjónustu um þennan veg allan ársins hring þar sem hvorki er verslun 
né heilbrigðisþjónusta í heimabyggð. Borgarfjörður eystra er eini þéttbýl-
isstaður landsins sem ekki hefur tengingu við annan þéttbýlisstað með 
bundnu slitlagi.“

Í umfjöllun Austurfréttar um undirskriftasöfnunina segir Eyþór Stef-
ánsson, talsmaður undirskriftasöfnunarinnar: „Við linnum ekkert látum 
fyrr en vegurinn er kominn á dagskrá.“

„Við gætum sagt að fyrsta orrustan væri unnin ef farið yrði í vegagerð í 
Njarðvíkurskriðum í sumar meðfram öðrum framkvæmdum þar. Stríðinu 
væri hins vegar langt í frá lokið,“ bætir hann við, eins og segir frá á ruv.is 
en umfjallanir má finna á visi.is, mbl.is og víðar.

Undirskrifta-
söfnUnin 
skotgengUr
Á fáum dögum hefur á þriðja 

þúsund undirskrifta safnast til 
að styðja kröfur Borgfirðinga 

um bættar vegasamgöngur, sér í lagi 
um Njarðvíkurskriður. Vegurinn sem 
um ræðir er eina leiðin til og frá Borg-
arfirði eystra. Hann er hlykkjóttur og 
illa farinn og hefur ítrekað ratað í fréttir 
vegna bágborins ástands. Kaflinn sem 
ómalbikaður er er 28 km langur og ligg-
ur á milli Borgarfjarðar og Egilsstaða.

Áætlaður kostnaður  
1,5 milljarður
Vegagerðin hefur áætlað að 1,5 milljarð 
kosti að endurbyggja veginn allan í 8 
metra breidd. Borgfirðingar hafa bent á 

að undanþágur hafi verið veittar til að 
hafa umferðarminni vegi 6,5 metra á 
breidd og þannig mætti minnka kostn-
aðinn um allt að helming. Þá hafa þeir 
lagt sérstaka áherslu á að hluti vegarins 
verði endurbættur, svonefndar Njarð-
víkurskriður sem eru 3,2 km að lengd. 
Áætlaður kostnaður við þá fram-
kvæmd er 220 milljónir króna.

Í texta sem fylgir undirskriftasöfn-
uninni segir að byggðin virðist of 
langt frá Norðurlandi til að þingmenn 
kjördæmisins hafi áhuga á henni. 
„Því biðlum við til landa okkar um að 
hjálpa okkur. Við erum fá. Við viljum 
ekki leggjast í eyði.“ Undirskrifasöfn-
un mun halda áfram í nokkrar vikur.

sáttmáli gegn 
einelti og áreitni

Mynd: Eyþór Hannesson
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Nóa páskaeggin eru tilbúin. Við vönduðum okkur alveg sérstaklega, því við 
vitum að þið viljið hafa þau fullkomin. Það á bæði við um gómsæta skelina 
sem bráðnar í munni og allt góðgætið sem leynist þar fyrir innan. 

Gjörið þið svo vel — það er nóg til fyrir alla.

Nú mega páskarnir komaSjálfbærni 
og samfélagsábyrgð
Nóa Síríus súkkulaði er 
hluti af Cocoa Horizons 

verkefninu, sem gerir kakóræktendum 
kleift að framleiða kakó á sjálfbæran og 
ábyrgan hátt. Verkefnið stuðlar að betri 
lífsskilyrðum í kakóræktarsamfélögum 
og bættum aðbúnaði starfsfólks. 
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Í dag, 1.mars, verða 
menningarverðlaun 
til verkefna á 
landsbyggðinni afhent 
í Egilsbúð á Norðfirði 
á vegum Listahátíðar 
í reykjavík og 
forsetaembættisins. 
elíza reid mun afhenda 
Eyrarrósina en af 
verkefnunum sem koma 
til álita í lokaúrvalinu er 
eitt austfirskt verkefni. 

Markmið Eyrarrósarinnar er 
að beina sjónum að og hvetja 
til menningarlegrar fjöl-

breytni, nýsköpunar og uppbyggingar, 
á sviði menningar og lista. Það eru 
Byggðastofnun, Air Iceland Connect 
og Listahátíð í Reykjavík sem staðið 
hafa saman að verðlaununum frá upp-
hafi árið 2005. Austurland spurði Elizu 
Reid, forsetafrú, sem er verndari viður-
kenningarinnar, hvort henni finndist að 
fleiri aðilar ættu að eiga aðild að þessari 
menningarviðurkenningu sem vekur 
mikla athygli ár hvert?

,,Það er kannski ekki í mínum 
verkahring að svara því hvort fleiri 
eigi að koma að Eyrarrósinni. Ég tel 
að verkefnið sé vel stýrt og skipulagið 
sé gott. Þetta er mikilvægt málefni til 
að styrkja og ég vona að þessi menn-
ingarverðlaun verði áfram afhent, 
hvort svo sem fleiri aðilar komi að því 
með einum eða öðrum hætti og hafi 
til þess metnað og tengjast þar með 
menningu á landsbyggðinni,“ segir 
forsetafrúin.

Umsækjendur um Eyrarrósina geta 
meðal annars verið stofnun, tímabund-
ið verkefni, safn eða menningarhátíð.  
Finnst þér að það mætti útvíkka svo-
lítið hverjir koma til greina að hljóta 
Eyrarrósina?

,,Það hafa margir menningarvið-
burðir á landsbyggðinni möguleika á 
að hljóta Eyrarrósina. Margar skap-
andi listgreinar koma til greina á hverj-
um tíma, og ég tel að sá möguleiki að 
hljóta Eyrarrósina sem mörgum op-
inn, jafnvel fleirum en margir gera 
sér í hugalund, og leyfa sinni listgrein 

að blómstra. Ég hef tvisvar tengst af-
hendingu Eyrarrósarinnar og það hef-
ur verið mjög gaman og gefandi. Það 
er ávallt gaman að sjá hvaða verkefni 
eru tilnefnd til Eyrarrósarinnar og sjá 
hvað þau koma víða, raunar af allri 
landsbyggðinni.

Mér fannst það frábært að 
þungarokkshátíð skyldi hljóta verð-
launin í fyrra, þó ég sé ekki alltaf að 
hlusta á þungarokk. Enda skiptir það 
engu máli í þessi tilfelli hver minn 
tónlistarsmekkur er. En fólk fjölmenn-
ir á þessa þungarokkshátíð í Neskaup-
stað og nýtur tónlistarinnar, sýnir sig 

og sér aðra. Þar geta allir fundið eitt-
hvað í menningu og listum. Það er 
líka mjög gott að viðurkenningin skuli 
afhent í heimabæ þess listaviðburðar 
sem vann verðlauinin árið áður. Það 
vekur meiri athygli en ef verðalunin 
væru t.d. afhent á hóteli hér á höfuð-
borgarsvæðinu. Þess vegna förum við 
nú með tilhlökkun til Neskaupstaðar.“

Menningarlífið á  
austurlandi fjölbreytt
Fjórir austfirskir menningarviðburð-
ir, þ.e. LungA, Listahátíð ungs fólks á 
Austurlandi, Bræðslan á Borgarfirði 
eystra, Skaftfell, miðstöð myndlistar á 
Austurlandi og Eistnaflug  hafa hlotið 
þessa viðurkenningu, nú síðast árið 
2017 var það Eistnaflug á Neskaup-
stað. Finnst þér það tilviljun að svo 
margir austfirskir menningarviðburðir 
hafi hlotið verðlaunin, eða sýnir þetta 
kannski hversu fjölbreytt menningarlíf 
er á Austurlandi?

,,Ég get varla fullyrt að menn-

ingarlífið á Austurlandi sé fjölbreyttara 
en í öðrum landshlutum. Ég var síðast 
á Austfjörðum þegar Guðni var í fram-
boði til embættis Forseta Íslands 2016 
og það var alltaf eitthvað skemmtilegt 
og oft nýstárlegt í gangi á hverjum þeim 
stað sem við heimsóttum í þeirri ferð. 
Ég hlakka því til að koma aftur til Aust-
urlands. Ég er alin upp í Kanada og 
hafði ekki séð Ísland áður en ég flutti 
hingað árið 2003, þó ég hafi t.d. heyrt 
minnst á Björk og heyrt hennar tónlist. 
Ég byrjaði að skrifa fyrir ferðamenn 
þegar ég kom hingað um raunar allt 
sem var í gangi á hverjum tíma.

Menningarlífið hér er fjölskrúðugt, 
og um allt land, en það vakti athygli 
mína þegar ég flutti hingað hversu 
margir menningartengdir viðburðir 
og metnaðarfullir eru haldnir hér á 
hverju ári um allt land. Það er t.d. al-
veg frábært að halda þungarokkshátíð 
á hverju ári.“  

Forsetafrú Íslands hefur frá upphafi 
afhent Eyrarrósina. Finnst þér heiður 

að því að tengjast þessari menningar-
viðurkenningu með þeim hætti?

,,Það er að sjálfsögðu mikill heiður 
fyrir mig. Svo kynnist ég líka ýmsum 
atburðum sem annars færu kannski 
fram hjá mér. Ég er sveitastelpa, alin 
upp í dreifbýli í Kanada þar sem voru 
geitur, hænur og fleira búfé í næsta ná-
grenni. Ég veit því að það er ekki síður 
fjölbreytt og metnaðarfullt menn-
ingarlíf í dreifbýli, sama í hvaða landi 
það er.“ 

Hefurðu heimsótt einhver af þessum 
menningarverkefnum sem hlotið hafa 
Eyrarrósina frá upphafi, og ef svo er, 
þá hver?

,,Ég hef kynnst m.a. menningar-
viðburði sem er tilnefndur í ár, þ.e. 
Ferskir vindar í sveitarfélaginu Garði 
á Reykjanesi og er verndari þeirrar há-
tíðar. Mig langar að kynnast og sækja 
heim ýmsa menningarviðburði sem 
eru um allt land á sumrin, og ekki síst 
þá sem hafa áður hlotið Eyrarrósina,“ 
segir Eliza Reid forsetafrú.

eyrarósin 2018

Viðurkenning fyrir framúrskarandi 
menningarverkefni á landsbyggðinni

Eliza Reid, 
forsetafrú 
Íslands.

Stema kerrurrCompair loftpressur

Breitt úrval atvinnutækjaGæðavörur fyrir sjávarútveginn

FPT bátavélarDoosan báta- og skipavélar

Við græjum það
Til sjós eða lands

Opið 8:30 - 17:00 virka daga - Sími: 562 3833

asafl.is

HJALLAHRAUNI 2, 220 HAFNARFIRÐI
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Hjónin Sigurður Guðmunds-
son og Ineke hafa ásamt Þór 
Vigfússyni og Djúpavogs-

hreppi sett upp viðamiklar myndlista-
sýningar í Gömlu bræðslunni í Gleði-
vík á Djúpavogi. Upprunalega byggir 
hugmyndin á að skapa tengsl og sam-
starf á milli ólíkra menningarheima 
en Ineke Guðmundsson hefur verið 
forstöðumaður Chinese European Art 
Center í Xiamen í Kína í rúm 20 ár. 
Það er hennar hugmynd að færa stóra 
árlega sýningu listamiðstöðvarinnar til 
Djúpavogs, og er það í samræmi við 
þá hugmynd þeirra hjóna að alvöru 
framsækin og „stór“ samtímalist þurfi 
ekki endilega að vera á Manhattan eða 
í Sjanghæ til þess að vekja athygli. „Það 
skiptir ekki máli hvort að hlutirnir eru 
á stórum skala eða litlum ef að þetta 
er alvöru list. Tvær manneskjur í kofa 
með harmóníku og fiðlu geta vel gert 
verk sem er frammúrskarandi lista-
verk.“ Rúllandi snjóbolti var í fyrsta 
skipti haldinn utan Kína á Djúpavogi 
árið 2014, þá sá fimmti í röðinni. Næsta 
sumar er sýningin fjórða sumarið í röð 
í Bræðslunni og kemur einvalalið ís-
lenskra listamanna að henni. 

Frítt inn og takmarkað fjármagn
Ineke segir þó að ár hvert fari um-
fang sýningarinnar að nokkru leyti 
eftir fjármagninu sem sé úr að spila 
og framlagi samstarfsaðilanna hverju 
sinni. Ein virtasta listaakademía 
Hollands sendir reynda listamenn í 
ár en fyrirkomulagið á síðasta ári gaf 
ekki kost á þátttöku kínverskra lista-
manna. „Það getur verið mjög dýrt að 
halda úti sýningu á háum standard, 
með miklum katalóg og þess háttar, án 
umtalsverðra styrkja einkaaðila,“ segir 
Ineke.

Uppbyggingarsjóður Austurlands 
er stærsti styrktaraðili sýningarinnar 
fyrir utan Djúpavogshrepp og Sigurð 
sjálfan en listamennirnir sem taka þátt 

fá enga þóknun, standa margir hverj-
ir að flutningi verkanna og standa 
straum að kostnaði við uppsetningu 
verkanna. Þar sem um marga lista-
menn er að ræða í mjög háum gæða-
flokki þá eru og margir duldir þættir í 
uppsetningu listasýningar, trygginga-
mál og annað, sem hleypa kostnaði 
við svona sýningar upp.

Skemmtilegt og öðruvísi
„Þessi stóru nöfn koma hingað því að 
þetta er svo skemmtilegt og öðruvísi, 
að taka þátt í einhverju svona sem er 
göfugt en um leið algjörlega alvöru,“ 
sagði Sigurður Guðmundsson í viðtali 
við Austurland fyrir síðustu sýningu 
en lagði um leið áherslu á að ekkert 
af þessu væri hægt ef að við hérna á 

Djúpavogi hefðum ekki Þór Vigfús-
son. Hann er þegar allt kemur til alls 
sá sem heldur þessu saman og lætur 
þetta gerast.

Landsliðið í íslenska mynd-
listargeiranum
Sigurður segir að það sé meðvitað að 
um mjög fjölbreytt úrval hátt skrifaðra 
listamanna sé að ræða en ekki endi-
lega grasrótarsýningu, eða eitthvað 
sem feli í sér að koma öllu því sem er 
mest spennandi á framfæri. Það séu 
margir aðrir vettvangar fyrir slíkt.

Að sögn Sigurðar taka margir af 
helsta landsliðsfólki myndlistarinnar 
þátt í sýningunni ár hvert en í fyrra 
áttu meðal annarra Haraldur Jónsson, 
Árni Ingólfsson, Egill Sæbjörnsson, 
Sirra Sigrún Sigurðardóttir, Gjörn-
ingaklúbburinn og Helgi Þórsson verk 
á sýningunni. Margrét H. Blöndal, 
Hrafnkell Sigurðsson, Hreinn Frið-
finnsson og Kristján Guðmundsson 

sýna einnig, auk Sigurðar sjálfs og 
Þórs Vigfússonar, sem búsettur er 
á Djúpavogi. Sigurður Guðjónsson, 
listamaður ASÍ 2017 og handhafi 
myndlistarverðlaunanna 2018 auk 
stórkanónanna Ólafs Elíassonar og 
Ragnars Kjartanssonar eiga einnig 
verk á sýningunni.

Framlag austurlands í lokaúrvali Eyrarrósarinnar:

rúllandi Snjóbolti 
- samtímalistasýning á Djúpavogi

einnig eru í lokaúrvali til eyrarrósarinnar
Skjaldborg, hátíð íslenskra heimildarmynda, Patreksfirði
Skjaldborg - hátíð íslenskra heimildarmynda er eina kvikmyndahátíðin á 
landinu sem sérhæfir sig í að frumsýna íslenskar heimildarmyndir. Allt frá árinu 
2007 hefur hátíðin verið haldin um hvítasunnuhelgina ár hvert á Patreksfirði 
og leiðir saman reynslubolta í faginu, byrjendur og hinn almenna áhorfanda. 
Þannig stuðlar hátíðin í samvinnu við heimamenn að skemmtilegu og skap-
andi samtali sem gegnir mikilvægu hlutverki fyrir þróun og miðlun íslenskrar 
heimildamyndagerðar.

Ferskir vindar, alþjóðleg listahátíð í Garði
Listahátíðin Ferskir vindar er alþjóðleg hátíð sem haldin hefur verið í Garði 
annað hvert ár frá árinu 2010. Þangað er boðið hverju sinni 40-50 listamönnum 
úr öllum listgreinum og af fjölmörgum þjóðernum. Erlendir listamenn dvelja 
og vinna í Garði í um fimm vikur og sýna þar afrakstur sinn. Aðstandendur 
Ferskra vinda leitast við að koma á sem nánustum tengslum við íbúa bæjar-
félagsins meðal annars með samstarfi við skólana með ýmsum uppákomum 
og beinni þátttöku nemenda. Öll dagskrá hátíðarinnar er ókeypis og opin 
almenningi, s.s.  kynningar á listafólkinu og verkum þeirra, opnar vinnustofur, 
myndlistarsýningar, gjörningar, tónleikar o.fl.     „Það skiptir 

ekki máli 
hvort að hlutirnir 
eru á stórum skala 
eða litlum ef að 
þetta er alvöru list 
 - Ineke Guðmundsson

Allt frá upphafi hafa gjörningar verið mikilvægur hluti af opnunarhátíðinni. Ólafur 
Ragnar Grímsson opnaði hátíðina árið 2014.

Fluxus-gúrúinn Björn Nörgaard opnaði Snjóboltann árið 2016

Ineke og Sigurður 
í Himnaríki. 
Mynd: AMF/akarn
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rótarýdagurinn fór fram síð-
astliðin laugardag en hreyf-
ingin er alþjóðleg friðar- og 

mannúðarhreyfing sem starfar í öllum 
heimsálfum. Almenn markmið Rótarý 
er að efla samkennd milli manna, efla 
siðgæði og vinna að umhverfismálum. 
Starfsemin byggir á góðvild og sam-
vinnu og eru viðmið hreyfingarinnar 
áhugaverð leiðarstef; en þar er fjórpróf-
ið svokallaða notað: Er það satt og rétt? 
Er það drengilegt? Eykur það velvild og 
vinarhug? Er það öllum til góðs?

Markmið Rótarý er að efla og örva 
þjónustuhugsjónina sem grundvöll 
heiðarlegs starfs og þó einkum að 
efla og örva:

1. þróun kunningsskapar, svo að 
hann veiti tækifæri til þjónustu.

2. háleitar siðgæðiskröfur í við-
skiptum og starfi, viðurkenningu á 
gildi allra nytsamra starfa og viður-
kenningu þess, að sá, sem innir gott 
starf af hendi í starfsgrein sinni, sé 
samfélaginu þarfur þegn.

3. viðleitni hvers rótarýfélaga til 
að breyta samkvæmt þjónustuhug-
sjóninni í einkalífi sínu, starfi og 
félagsmálum.

4. alþjóðlegan skilning, velvild og 
frið með alheims félagsskap manna í 
öllum starfsgreinum, sem sameinast 
í þjónustuhugsjóninni.

Hver rótarýfélagi er fulltrúi sinnar 
starfsgreinar og miðlar til félaga sinna 
í hverju starf viðkomandi er fólgið. 
Þekkingarleit og virðing í notalegum 
félagsskap eyðir tortryggni og hvet-
ur til góðvildar og friðar enda eitt af 
kjörorðum samtakanna „þjónusta ofar 
eigin hag“. Stefnan er að hafa fulltrúa 
sem flestra starfsgreina í Rótarý af báð-
um kynjum. Konur eru til muna færri 
í Rótarý ennþá en þeim er óðum að 
fjölga.

Á Egilsstöðum og í Neskaupstað 
eru starfræktir klúbbar en dagskrá 
Rotarý á Héraði í tilefni af Rotarý-
deginum 24.febrúar fór fram á 
Bókakaffi í Fellum.

Göfug gildi rotary

Sýndu nú smá kjark, þú ert að 
reyna að selja heimsins besta 
boðskap“. Svona reyndi org-

anistinn að uppörva mig þegar ég 
rembdist við að ná norska messu-
tóninu, nýkominn frá Íslandi og 
þótti það óvinnandi verkefni. Þessi 
hvatning speglar í raun orð Jesú þegar 
hann segir lærisveinum sínum að vera 
óhræddir þegar þeir fara út í heiminn 
til að breiða út lærdóminn og visk-
una sem þeir höfðu numið af honum. 
Þennan kjark og óttaleysi þurfum við 
sannarlega að sækja í þegar við stönd-
um frammi fyrir verkefnum á borð 
við loftslagsbreytingar.

Stærsta áskorun mannkyns á 21. 
öldinni er að læra að lifa í friði við 
jörðina svo að komandi kynslóðir geti 
erft hana og lifað á henni. Ég er á þeirri 
skoðun að arfur kristninnar hafi tölu-
vert fram að færa til að hjálpa okkur í 
því verkefni, því að bæði hefur hann 
að geyma hvatningu til þess að ganga 
af hógværð um gjafir náttúrunnar, en 
einnig setur trúin þá kröfu á okkur að 
við nýtum lífið okkar til góðs og gefur 
þá von að við getum hægt og bítandi 
lært að lifa lífi sem líkist lífi Jesú. Sem 
sagt, við getum lært að lifa í friði við 
okkur sjálf, náungann og jörðina, sem 
er það sem heimurinn þarf á að halda.

Þegar við stöndum frammi fyr-
ir vandamáli af þessari stærð er létt 
að fallast hendur. Reyndar hafa sál-
fræðingar bent á að viðbrögð margra 

við náttúruhamförum og loftslags-
vánni minni á viðbrögð við áfalli á 
borð við dauðsfall, við erum í afneit-
um og viljum ekki horfast í augu við 
það sem gerst hefur. Þrátt fyrir það 
hvílir sú ábyrgð á okkur að draga úr 
vistspori okkar og vinna að mark-
miðum Parísarsamkomulagsins til að 
stemma stigu við áhrifum loftslags-
breytinga á plánetuna okkar. 

Til að takast á við það verkefni 
getum við ekki annað en tekið eitt 
skref í einu og einn dag í einu. Það 
myndi keyra okkur gjörsamlega út 
að kollvarpa lífsstíl okkar og hugsun 
á einu augabragði, en til að standa 
vörð um lífið á jörðinni þurfum við 
að byrja einhverstaðar.

Sum okkar eru búin að skipta 
gamla bílnum út fyrir rafmagnsbíl, 
önnur hafa tekið uppá að flokka allt 
sorp eins og hægt er, einhver hafa jafn-
vel tekið mataræðið í gegn eða hafið 
skógrækt. Ýmislegt er hægt að gera og 
við þurfum ekki að gera það allt, hvað 
þá allt í einu. Það er bara mikilvægt að 
við byrjum.

Þar kemur verkefnið „Fasta fyr-
ir umhverfið“ til sögunnar. Í hinum 
kristna arfi eigum við þá hefð að 
fasta í 40 daga fyrir páska og hugarfar 
föstunnar felur það í sér að við temj-
um okkur að komast af með minna. 
Við þjálfum gamlar dyggðir á borð 
við þolinmæði og þolgæði en á sama 
tíma leitum við að því sem við getum 

fært til betri vegar í eigin lífi. Nú þegar 
þessi gamla hefð er nýtt í samhengi 
við það að lifa í friði við náttúruna 
leitum við því að því sem við getum 
gert betur til að lifa umhverfisvænna 
lífi.

Með verkefninu kemur dagatal 
sem hægt er að sækja á www.eything.
com/fasta og á hverjum degi páska-
föstunnar gefur dagatalið okkur lítið 
verkefni til að vinna þann daginn, 
eins og t.d. að reikna út kolefnisfót-
spor síðasta árs, fara í göngutúr úti í 
náttúrunni eða fasta á kjöt einn dag. 
Tilgangurinn er tvíþættur; við vinn-
um að hugarfarsbreytingu varðandi 
samskipti okkar við náttúruna, og við 
glímum við verkefni sem geta hjálpað 
okkur að taka upp nýja vana eins og 
t.d. að eiga eina kjötlausa máltíð í viku 
eða fara sparlega með vatn. Við eigum 
sannarlega græna orku en mataræði 
og samgöngur belgja út vistsporið 
okkar svo að íslenska þjóðin er sú 
neyslufrekasta í heimi, auðvitað mið-
að við höfðatölu. 

Ef við ætlum að standa við Parísar-
samkomulagið verðum við öll að gera 
okkar besta. Þannig má benda á að sú 
ákvörðun að hætta neyslu dýraafurða 
í heilt ár sparar kolefnisútblástur sem 
er á pari við það að skipta bensínbíln-
um út fyrir tvinnbíl. Eins getur það 
að sleppa kjöti einn til tvo daga í viku 
dregið kolefnisfótsporið þitt saman 
um 10% yfir heilt ár. Að flokka allt sorp 
er líklega eitt mikilvægasta skrefið og 
ágætt að byrja þar ef hitt virðist óyfir-
stíganlegt í bili.

Á páskaföstunni mun þetta verkefni 
leiða okkur í gegnum ólík þemu tengd 
umhverfismálum, til að mynda; plast, 
vatn, mataræði og rafmagn. Þegar föst-
unni líkur höfum við þá fengið ágætan 
upphafsstað til að halda áfram á þeirri 
vegferð að lifa eins umhverfisvænu lífi 
og við mögulega getum. Þetta virðist 
stórt og erfitt verkefni, en við getum 
verið óhrædd, því trúar arfurinn gefur 
ekki aðeins þetta tæki til að ganga af 
hógværð um jörðina, heldur einnig þá 
von að við séum aldrei ein á ferð þegar 
við vinnum að betri framtíð.

Sindri Geir Óskarsson, guðfræðingur

Föstu-íhugun

Kirkjan er ekki bara andlegt fyr-
irbæri, hún hefur meðal annars 
það hlutverk að segja frá sið-

fræðinni sem líf Jesú kennir okkur og þá 
skyldu að boða friðarveginn sem hann 
kenndi lærisveinum sínum. Það er veg-
ur sem leiðir okkur þangað sem neyðin 
er stærst, vegur sem hvetur okkur til að 
vera hendur og fætur Guðs í þessum 
heimi og vinna að því bæta samfélagið. 

Kirkjan þarf að vera uppbyggilegt afl í 
samfélaginu sem þorir að benda á það 
sem má betur fara og hefur kjark til að 
fara nýjar leiðir að því að hjálpa samfé-
laginu að mæta vandamálum. Loftslags-
breytingar og umhverfismál eru stærsta 
vandamál þessarar aldar, það er ekki 
bara hlutverk vísindamanna og stjórn-
málamanna að mæta því, við þurfum öll 
að taka þátt, líka kirkjan.

afhverju er kirkjan  
að skipta sér af  
umhverfismálum?

Fasta fyrir umhverfið er verk-
efni sem hópur áhugafólks um 
umhverfismál innan þjóðkirkj-

unnar hrinti í gang nú í vetur. Verk-
efnið á sér fyrirmyndir á hinum Norð-
urlöndunum sem og í Bretlandi og í 
Bandaríkjunum. Það gengur út á það 
að nýta páskaföstuna til að draga úr 
kolefnisfótsporinu sínu og ganga bet-
ur um jörðina. Ísland þarf að minnka 
kolefnislosun sína um 40% fyrir árið 
2030 til að ná að standa við Parísar-
samkomulagið. Auðvitað þurfa ríki 

og sveitarfélög að taka til hendinni, 
en við sem einstaklingar þurfum líka 
að gera það. Þetta verkefni er leið að 
því að reyna ýmsar útfærslur á því að 
draga úr kolefnisfótsporinu sínu, t.d. 
með breyttu mataræði, aukinni flokk-
un eða vistvænum samgöngum. En 
það á líka að gefa okkur tækifæri á að 
rækta tengslin við náttúruna og leita 
kyrrðar. Fastan er tími til að leita inná 
við og finna hvað við getum gert betur 
í eigin lífi. Það er brýnt að við leitum 
leiða til að lifa betur á þessari jörð.

Fasta fyrir umhverfið

Pantanir í síma 464 1220 og á husavik@fosshotel.is

ÁRSHÁTÍÐARTILBOÐ Á
FOSSHÓTEL HÚSAVÍK 
Gisting fyrir 2 með morgunverði
og árshátíðarmatseðli

Aðeins 15.940 á mann*
• Gildir fyrir 2 í herbergi
• Uppfærsla í Deluxe herbergi 4.000 kr.
• Aukanótt kr. 7.950

*Verð á mann í eins manns herbergi kr. 19.990
 
Lágmarks�öldi er 20 manns 

15.940 kr. á mann
Gisting, morgunverður
og hátíðarkvöldverður



Salt- og vítamínsteinar

Bætiefni

Bætiefni fyrir  
allan búfénað

Bætefnaföturnar frá Líflandi inni halda 
aukið magn af seleni og fosfór og heppi-
legt magn af öllum öðrum steinefnum. 
ADE60-Se er fljótandi vökvi sem inni-
heldur selen, A-, D- og E- vítamín. Styrkir 
ónæmis kerfið,  hindrar frjósemisvanda-
mál, fastar hildir og fleiri kvilla.

Austur vegur 69 - 800 Selfoss // Lónsbakk i -  601 Akureyr i  // Sólvangi 5 -  700 Egilsstaðir
Sími 480 0400 // jotunn@jotunn.is // www.jotunn.is
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Árið 2017 var afar eftirminnilegt 
í hugum íslenskra skáta og ber 
þá helst að nefna Heimsmót 

skáta, íslenskir skátar tóku á móti hátt 
í 5000 skátum hvaðanæva úr heim-
inum og reistu alþjóðasamfélag við 
Útilífsmiðstöð skáta á Úlfljótsvatni,“ 
segir Marata Magnúsdóttir skátahöfð-
ingi og formaður Bandalags íslenskra 
skáta. ,,Nú í vor standa skátafélög-
in fyrir dags- og helgarferðum fyrir 
skátana og einkennast þær af útiveru, 
samvinnu, gleði og skapandi starfi. 
Þess á milli sækja skátarnir oftar en 
ekki skátafundi þar sem læra eitthvað 
sniðugt, kynnast og skemmta sér með 
jafnöldrum. Í sumar verður mikið um 
að vera þegar skátarnir á Íslandi ætla 
að hittast á fjórum mismunandi skáta-
mótum. Dekaskátar (7-9 ára) hittast á 
landsmóti drekaskáta á Úlfljótsvatni, 
fálkaskátar (10-12) ára hittast í Viðey, 
dróttskátar (13-15) ára hittast í Heima-
landi og rekka- og róverskátar (16-25 
ára) hittast á hálendinu og munu ganga 
saman Laugaveginn. Margir rekka- og 
róverskátar ætla einnig til Hollands 
á Evrópumót skáta og nokkrir drótt-
skátar ætla til Færeyja til að taka þátt 

í ævintýrarathlaupi ásamt skátum frá 
Norðurlöndunum. Árið 2019 stefna 
margir skátar 13 ára og eldri á 40.000 
manna alheimsmót skáta í Bandaríkj-
unum. Það er margt um að vera í skáta-
starfinu og bjóðum við nýja skáta ávallt 
velkomna. Hugað er stöðugt að því að 
efla skátastarfið og þar á meðal að koma 
á öflugu skátastarfi á Austurlandi.“

Skátar vonast eftir  
snjókomu og veðurofsa
Snjókoma og veðurofsi eru á óskalista 
ungra skáta frá Íslandi og Írlandi sem 
ætla meðal annars að gista í snjóhúsum 
og læra grunnatriði vetrarferðamennsku.  
Vetraráskorunin er vikulöng, skátarnir 
voru á Úlfljótsvatni 9.-13. Febrúar sl. við 
þjálfun og fræðslu. Þaðan var gengið upp 
á Hellisheiði og dvalið í tvær nætur þar 
sem reyndi á flest það sem skátarnir hafa 
lært. Þessi vetraráskorun mælst vel með-
al skáta á undanförnum árum og komast 
færri að en vilja.

Skátahöfðingi Íslands, Marta 
Magnúsdóttir, segir þetta mikilvæga 
æfingu fyrir ungt fólk sem margt hvert 
þekkir bara vetrarveður í gegnum 
gluggann á heimilinu sínu.  ,,Reynsla 
undanfarinna ára sýnir að skátarnir 
sem taka þátt í þessu upplifa þessa 
útivist sem ógleymanlega og eru dug-
legir við að segja frá og miðla áfram 
því sem þeir lærðu,“ segir skátahöfð-
inginn. Þessi vetraráskorun er gott 
dæmi um ögrandi vetrarverkefni 
sem hjálpar þátttakendum að læra og 
eflast í takt við markmið skátahreyf-
ingarinnar.

Hugað að skátastarfi 
á austurlandi

skátar hittast á hálendinu

Skátastarf að vetrarlagi er bæði 
skemmtilegt og ögrandi.

Marta Magnúsdóttir, skátahöfðingi.

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

2018 árgerðir Hobby 
húsbílar og hjólhýsi

Mitsubishi Outlander PHEV  
2.0 Plug-In Hybrit 4x4 
Til afhendingar í febrúar 2018.
IntEnsE Plús - Verð 4.200.000 kr. 
Sjálfsk, 360gráðu myndavél, 18” álfelgur, 50/50 leður, Lyklalaust  
aðgengi, Upphitað Leðurklætt aðgerðastýri, Hiti í sætum, App  
tenging til að forhita bíl og stýra hleðslu, Samlitir, aðfellanlegir  
rafstillanlegir og upphitaðir hliðarspeglar, Útvarp með snertiskjá.

tilboð 
Dráttarkúla og 4 vetrardekk á 17” álfelgum kr. 200.000

Hef til afgreiðslu  
Hobby 2018 árgerð
Mikið af aukabúnaði, meiri burðar-
getu, Sjónvarpsfestingu, gólfhita, 
Rúmbreytingu, Rafgeymakerfi, 
einnig Markisur, uppblásin fortjöld, 
Alde, sólarsellur og fleira í boði.

è 495UL Excellent - 3.580.000 kr.
è 495UL Premium - 3.990.000 kr.
è 540UL Exellent - 3.970.000 kr.
è 540UFe Excellent - 3.990.000 kr.
è 560UL PREMIUM - 4.380.000 kr.
è 770CL Landhús - 5.660.000 kr.

Fleiri gerðir einnig.

Hjólhýsi frá 2.800.000 kr. og nýir 
húsbílar frá 7.900.000 kr.

5 ára 
ábyrgð

Afhentir í 
Reykjavík eða 
Egilsstöðum



Hugað að skátastarfi 
á austurlandi Flugvirkjun
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Jón úr Vör átti sér langan skálda-
feril og sendi alls frá sér 12 ljóða-
bækur á tæplega 50 ára tímabili. 

Þá fyrstu sendi hann frá sér árið 1937, 
þegar hann var tvítugur að aldri, en þá 
síðustu árið 1984 orðinn 67 ára. Þar lét 
hann staðar numið í útgáfu og má al-
veg velta því fyrir sér hvers vegna, rétt 
eins og Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson 
gerir raunar í inngangi sínum að safn-
inu. En hver sem ástæðan var þá komu 
ekki fleiri ljóðabækur út. Það ber að 
fagna metnaðarfullri útgáfu Dimmu á 
heildarsafni verka Jóns úr Vör og minn-
ast sérstaklega á vandaðan inngang 
Aðalsteins Ásbergs útgefanda. Hann 
er skemmtilegur aflestrar, fræðandi og 
ekki svo langur eða svo djúpt farið í 
bókmenntalegar vangaveltur að það eigi 
að fæla frá þá sem fyrst og fremst vilja 
lesa til að njóta. Þarna er hæfilegt magn 
af öllu. Farið yfir æviferil skáldsins, 
skáldaferilinn, samhengi við samferða-
menn í ljóðlist og fleira í mjög aðgengi-
legum texta sem eykur gildi útgáfunnar 
heilmikið fyrir hinn almenna lesanda.

Þorpið, ljóðabókin sem kom fyrst 
út árið 1946, er langþekktasta verk Jóns 
úr Vör. Hún hefur enda verið gefin út 
nokkrum sinnum síðan þá, alls í fimm 
útgáfum eftir því sem ég kemst næst 

og síðast árið 1999. Þegar ráðist er í að 
fara í gegnum höfundarverk Jóns úr Vör 
lítur maður nánast ósjálfrátt svo á að 
fyrstu tvær bækurnar, þær sem koma á 
undan Þorpinu, séu bara einhverskon-
ar upptaktur. Skáldið var enda aðeins 
um tvítugt þegar hann skrifar þær, þær 
hafa að mestu leyti að geyma háttbundin 
ljóð og þær standa svo kyrfilega í skugga 
Þorpsins í huga flestra að ég bjóst ekki við 
miklu. En strax í fyrstu bókinni, Ég ber 
að dyrum, er að finna mikla gullmola. 
Yrkisefnin eru afar raunsæ og Jón hefur 
strax haft gott lag á að skila yrkisefninu 
frá sér á látlausan en áhrifamikinn hátt, 
þótt hann væri að mestu ennþá að vinna 
innan hins hefðbundna ljóðforms.

rukkaravísur
Borgin, hún hlær af glaumi, allskyns glysi,
gráta þó hennar börn af svengd og kulda.
– Drukknar mitt ljóð í dagsins ysi og þysi,
dyra ég kveð og rukka þá sem skulda.
Borgin, hún hlær, þó geisi grimmir kuldar,
geta má enginn hennar dýpstu sorga.
Hverjum er færð sú feikna eymd til skuldar?
Fer ekki að koma stundin til að borga?

Eitt er þó afar athyglisvert og það 
er að titilljóð bókarinnar, það fyrsta 
sem ber fyrir augu lesandans, er langt, 

óháttbundið og umfjöllunarefnið 
einkar hversdagslegt. Einhverskonar 
forsmekkur, loforð eða hótun skálds-
ins um að þetta sé það sem koma skal 
í fyllingu tímans. Rétt eins og í dæm-
inu áðan er yrkisefnið sótt í veruleika 
skáldsins og starf hans sem rukkari.

Ég ber að dyrum (brot)
Ég er rukkari.
Í morgun hringdi ég dyrabjöllu
eins glæsilegasta hússins í bænum.
Það er húðað utan með hrafntinnu
og tröppurnar eru úr silfurbergsmulningi.
Ung stúlka kemur til dyra,
hún er í ermalausum morgunkjól.
Það er vinnukona.
– Er húsbóndinn við? spyr ég
og hampa reikningnum.
– Nei, hann er nýgenginn út.
Röddin er stoltlaus og þýð.
– En frúin? spyr ég
með hægð eftir hikandi þögn.
– Ekki heldur,
og brosir.
Ég þakka, tek ofan hattinn
og hneigi mig
– Sælar, hvísla ég.
– Sælir.
Um leið og ég loka hliðinu
lít ég snöggvast til baka,

hún stendur þá ennþá í dyrunum,
brosir til mín bláum augum
og rauðum vörunum.

Vel má taka undir það 
sem Aðalsteinn Ásberg 
segir um aðra ljóðabókina. 
„Stund milli stríða lætur ekki mik-
ið yfir sér, er að felstu leyti rökrétt 
framhald af fyrstu bók skáldsins, og 
alls ekkert átakaverk.“ Við lesturinn 
er maður sannast sagna farinn að 
bíða eftir að komast í Þorpið, sem er 
vitaskuld almennt viðurkennt að sé 
höfuðverk höfundarins.

Hvernig stendur Þorpið undir því 
orðsporinu?

Svarið er, fullkomlega og rúmlega 
það. Þorpið er frábær ljóðabók sem 
afvopnar mann gjörsamlega. Lág-
stemmdar lýsingarnar á lífinu og fá-
tæktinni á uppvaxtarárum skáldsins 
ná ennþá til manns. Kannski eru þær 
meira sláandi nú en þegar bókin kom 
út, í ljósi þess að þessi veruleiki er 
okkur fjarlægari í dag. Þorpið er tíma-
mótaverk, að sögn fyrsta ljóðabókin 
sem út kom hér á landi sem aðeins 
hafði að geyma óháttbundin ljóð, en 
er líka verk sem eldist vel og það sama 
má reyndar segja um drýgstan hluta 
af höfundarverki Jóns upp frá henni.

Útmánuðir
Og manstu hin löngu,
mjólkurlaus miðsvetrardægur
útmánaðatrosið
bútung, sem afvatnast í skjólu,
brunnhús
og bununnar einfalda söng
báta í nausti
og breitt yfir striga,
kindur í fjöru,
og kalda fætur,
og kvöldin löng eins og eilífðin sjálf,
oft var þá með óþreyju beðið
eftir gæftum
og nýju í soðið.
Og manstu
eitt kvöld undir rökkur.
Þú stóðst í fjöru með fóstru þinni.
Þið horfðuð með ugg á frosna hlunna,
út á fjörðinn,
til himins, –
þið áttuð von á litlum báti fyrir eyrarodda,
en hann kom ekki.
Og rökkrið varð að þungu myrkri með veðurhljóði,
þögn
og tárum í kodda,
og þú sofnaðir einsamall í of stóru rúmi.
Og manstu
gleði þína á miðri nóttu,
er þú vaknaðir við, að á koll þinn
var lagður vinnuharður lófi
og um vanga þinn
strokið mjúku og hlýju handarbaki.
Fóstri þinn var kominn
– og kyssti þig, er þú lagðir hendur um háls hans.
Og það var enn kul í sjóvotu yfirskegginu.
Og næsta morgun var blár steinbítur
á héluðum hlaðvarpasteini,
og sól sindraði í silfri ýsuhreisturs, –
og hamingja í húsi fátæks manns.

Þegar þarna er komið við sögu 
er Jón úr Vör ekki orðinn þrítugur, 
búinn að senda frá sér fjórðung af 
höfundarverki sínu og dómur bók-
menntasögunnar, í það minnsta eins 
og hann birtist almennum lesanda, er 
sá að þarna sé toppnum náð. Það er 
sumpart heldur napurlegt og eiginlega 
alls ekki sanngjarn dómur. Það verður 
eiginlega alveg ljóst þegar maður skoð-
ar þær bækur sem á eftir koma. Jón úr 
Vör heldur nefnilega áfram að þróast 
sem skáld og senda frá sér frábærar 
bækur. Sérstaklega langar mig að nefna 
þar til sögunnar bækurnar sem koma á 
sjöunda áratugnum. Vetrarmávar, sem 
kom út 1960, Maurildaskógur frá 1965 
og Mjallhvítarkistan sem kom út 1968. 
Í þeim er bæði að finna enn knapp-

ari óháttbund-
in ljóð en áður 
höfðu komið frá 
skáldinu, en líka 
lengri prósar.

Eins og eðlilegt 
hlýtur að teljast þá 
höfðar efni bóka 
Jóns úr Vör ekki allt 
til mín. Enda væri 
það einkar óeðlilegt 

ef svo væri. En heilt yfir þá eru bækur 
hans sannarlega þess virði að lesa fyrir 
ljóðaunnendur og gildir þá einu hvort 
um er að ræða þær elstu, yngstu, eða 
eitthvað þar á milli. Gæði skáldskap-
arins eru mikil í gegnum allan ferilinn. 
Það var heldur ekki að ástæðulausu sem 
að síðasta bókin, Gott er að lifa, sem 
út kom árið 1984 var tilnefnd til Bók-
menntaverðlauna Norðurlandaráðs.

Dulargervi
Allt er það
á eina bókina lært,
sagði öldungurinn.
Nú er ekki einu sinni
gaman að pissa
í sólskini.
En ég veit
að þessi ellibelgur
er aðeins dulargervi.
Einhvern morguninn
mun ég á ný
stökkva úr þessum
ónáttúrulegu tötrum
og hampa æsku minni.

Ég læt hér alveg vera að velta fyrir 
mér stöðu Jóns með hliðsjón af öðrum 
skáldum honum samtíða, eða póli-
tískum skoðunum hans og boðskap 
í ljóðunum. Það er ágætlega farið yfir 
þetta í inngangskafla ljóðasafnsins og 
ég get engu bætt við það. Eins hef ég 
ekki sérstaklega minnst á ljóðaþýð-
ingar Jóns sem eru snar þáttur í höf-
undarverki hans og ekki síður auðvitað 
akkur í því að hafa þessar þýðingar nú 
aðgengilegri en áður og geta í gegn-
um þær kynnst skáldum frá ýmsum 
heimshornum. En ég læt duga að leggja 
áherslu á upplifun mína af frumortu 
efni hans. Sú upplifun er sannarlega 
góð. Ég er raunar alveg heillaður.

Annað sem ég ætla ekki að velta 
mér upp úr hér er hvaða áhrif Jón úr 
Vör hefur haft á íslensk ljóðskáld sem 
á eftir honum hafa komið. Ég get ein-
faldlega ekki sagt of mikið um það. En 
þó rennir mann í grun að þessi áhrif 
geti talist býsna mikil. Þó ekki væri 
nema fyrir það hversu nútímalegt 
manni finnst margt í hans kveðskap. 
Mörg ljóðanna gætu sem best ver-
ið að koma út í dag úr penna skálda 
sem sum voru ekki fædd þegar síðasta 
ljóðabók Jóns leit dagsins ljós. Það 
hlýtur að benda til þess að eftir Jón úr 
Vör standi einhver arfleifð sem er nú 
orðin einkar aðgengileg og skáld al-
mennt gerðu vel í að kynna sér.

Það er greinilegt að vandað hefur ver-
ið til verks við útgáfuna.Vel hefur tekist 
til við uppsetningu og frágang. Bækurn-
ar eru fallegar og gaman að handleika 
þær. Fara vel í hillu en maður er að sama 
skapi ekkert feiminn við að lesa þær og 
handfjatla. Jóni úr Vör hefur verið ýmiss 
sómi sýndur í gegnum tíðina. Kópavogs-
bær hefur gert einstaklega vel í að halda 
nafni hans á lofti í gegnum árlega ljóða-
samkeppni, Ljóðstaf Jóns úr Vör, sem 
allir ljóðaunnendur og ljóðskáld ættu að 
kannast við. Það er fallegur minnisvarði 
um mann sem átti svo langan og farsælan 
feril. Nú má segja að annar minnisvarði 
hafi verið reistur og ekki síður mikilvæg-
ur til þess að tryggja það að verk skálds-
ins séu aðgengileg á einum stað. Þannig 
varðveitist ekki aðeins nafn hans heldur 
líka sú sýn og fagurfræði sem hann bar 
á borð Íslendinga í hálfa öld og á sannar-
lega fullt erindi til þeirra í dag.

Stefán Bogi Sveinsson 
- birtist fyrst á Starafugl.is

Bókarýni: Heildarsafn verka Jóns úr Vör

Verðugur minnisvarði

i-t.isOpið virka daga frá 9 til 18
laugardaga 11 til 15
Ármúla 31 - Sími 588 7332

Gæði og gott verð!

Line innréttingar
Postulínshandlaugarborð.
Breidd  60, 70, 80, 90, 100 og 120 cm.

Dýpt 36, 39 og 46 cm.

Ljósaspeglar
og

speglaskápar

Sturtuveggir
Hert öryggisgler 8 og 10 mm.

Breidd  70 til 120 cm.

Sturtuhorn með botni
6mm. öryggisgler

80x80 og 90x90 cm.
verð frá 35.100

Djúpar skúffur
mikið geymslurými

Allt fyrir baðið!
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Fóður og bætiefni
í úrvali.

10% afsláttur
af bætiefnafötum, saltsteinum, Hnokka, 

Staldren, Þokka og Alkali DeLaval sápu.
Gildir til 9. mars 2018



2. tölublað
7. árgangur

Auglýsingar: Sími 578 1190 og auglysingar@fotspor.is  Ritstjórn: Sími 822 8318 og amfinnsson@gmail.com

Hræðumst við 
sameininguna?
Eitt sinn heyrði ég sagt að allar 
breytingar væru eitthvað sem bæri 
að varast og sumar væru hreint út 
hættulegar. Ég tel svo ekki vera. Þann 
24.mars næstkomandi verður kosið 
um sameiningu Breiðdalshrepps og 
Fjarðabyggðar og auðvitað er það mál-
efni sem ekki allir eru sammála um. 
Jafnvel eitthvað sem að sumir hræðast. 

En tökum nokkur skref afturábak og 
setjum tilfinningarnar til hliðar og horf-
um aðeins yfir sviðið með meiri yfirsýn. 

Í nútímasamfé-
lagi verður krafan 
um stærri og skil-
virkari sveitarfélög 
ávalt háværari og sú 
krafa er skynsamleg 
þar sem að stærri 
sveitarfélög hafa þá 
meiri möguleika 
á að koma sínum skoðunum og óskum 
á framfæri til ríkissvaldsins. Samvinna 
og samstaða tel ég að séu hugtöt sem sé 
mikilvægt að við tileinkum okkur í ríkari 
mæli svo að við getum haldið áfram að 
byggja upp okkar samfélög á landsbyggð-
unum. Kanski er það eitthvað sem að við 
Austfirðingar nættum alveg vera betri í, 
en staðreyndin er sú að það er vel hægt 
og nú þegar vinna Breiðdalshreppur og 
Fjarðabyggð mikið saman sem dæmi má 
nefna að þá hefur Fjarðabyggð þjónustað 
Breiðdalshrepp með félagsþjónustu og 
barnavernd og gengið vel.

Skýrsla sem unnin var fyrir samein-
ingu á vegum verkefnisins Brothættar 
byggðir sýnir að þessi sameining yrði 
ákaflega hagkvæm, fjárhagslega og 
skipulagslega fyrir framtíðina. Og í raun 
yrði mun meiri fjárhagslegur ágóði að 
sameiningu heldur en áður var talið, bæði 
fyrir Breiðdalshrepp og Fjarðabyggð. 

Sameiginlega höfum við uppá svo 
margt að bjóða eins og fjölbreytta 
menningu í fallegu umhverfi með 
endalausum tækifærum. Öfluga skóla 
í hverjum þéttbýliskjarna og meiri 
möguleika á að gera en betur fyrir börn 
og foreldra á sviðum tómstundastarfs 
barna. Sterka atvinnuvegi með miklum 
fjölbreytileika sem ætti að stuðla að ný-
sköpun á öllum sviðum samfélagsins. 

Eru breytingar hættulegar? Ef svo 
væri málið myndum við enn búa í torf-
húsum. Breytingar geta sýnst vera erfiðar 
en án breytinga væri heldur enginn fram-
þróun. Verum ekki föst í fortíðinni og 
sýnum að við höfum ekkert að hræðast 
og segjum sameiginlega já þann 24.mars. 

Sigurður Borgar Arnaldsson - 
Breiðdalshrepp
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FRAMKVÆMDA- 

DAGAR1.-19. MARS

Verkfæri, parket, flísar, 

málning, blöndunartæki, 

ljós, innréttingar...

Nýtt blað 
Framkvæmdadagar

Skoðaðu 
tilboðin á 

byko.is

Hafðu samband:  
821-4037 / 869-2474  
jong@byko.is

Villtu auglýsa í austurlandi?
auglýsingasíminn er 578 1190


