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FALLEGIR LEGSTEINAR
Opið: 10-17
alla virka daga

Verið velkomin

Auðbrekku 4, 200 Kópavogi, sími: 537-1029, www.bergsteinar.is

Finnur þú

gullstöng?
Nýr miði á næsta sölustað!

Hrafnavellir í Lóni H
er mjög aðlaðandi
gististaður

rafnavellir- Guest House
í Hvammi í Lóni tók til
starfa 14. júlí á síðasta ári.
Reksturinn hefur gengið mjög vel og
í vetur þegar minnst var um að vera
var lokið við ýmisleg verk sem ekki
tókst að ljúka í fyrra.
Steindór Sigurjónsson segir að
á Hrafnavöllum séu 7, hús, fjögur
2 manna og þrjú þriggja manna,
eða gistirými fyrir alls 17 manns.
,,Reksturinn hefur gengið afar vel
í sumar, nánast verið fullbókað
alla daga, og það var allt fullt um
hvítasunnuhelgina.
Við bjóðum
upp á morgunmat, en í framtíðinni
kann það að aukast, t.d. einnig
kvöldverður,” segir Steindór.

Elsta hús
Vopnafjarðar

Árekstrarhætta
við hreindýr eykst

Fánasmiðjan

Fánar, fánastangir
og aukahlutir
Nú er rétti tíminn til að koma fánamálunum
í gott stand.

Efla þekkingu á
íslensku hráefni

Gæðavörur
fyrir
sjávarútveginn
Breitt úrval
atvinnutækja

s:5772020

Til sjós eða lands
Við græjum það

asafl.is

Compair loftpressur
Doosan báta- og skipavélar

Stema kerrur
r
FPT bátavélar

HJALLAHRAUNI 2, 220 HAFNARFIRÐI

Opið 8:30 - 17:00 virka daga - Sími: 562 3833
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GUÐJOHNSENSSHÚS ER
ELSTA HÚS VOPNAFJARÐAR
li

Sokkabuxur og leggings í úrva

is

Netverslun www.belladonna.

ÓDÝR
Margskipt gleraugu
Margskipt gleraugu
Umgjörð og gler

Verð 39.900 kr

Margskipt gler frá Essilor (afgreiðslutími +/- tvær vikur)

Hamrahlíð 17

Hús Blindrafélagsins
Sími • 552-2002

Einstök gæði frá
40 ár
á Íslandi

Í

miðju kauptúni Vopnafjarðar, rétt
fyrir ofan verslunina, standa elstu
hús þorpsins, Guðjohnssenshús
(Jaðar, 1880), Baldursheimur (Einars
hús, 1883-4) og Kaupvangur hinum
megin plansins (1884). Á margan
hátt og ekki hvað síst í byggingar
sögulegu tilliti eru hús þessi mikils
verð. Byggingar
meistari þeirra var
Frederic Bald, sá hinn sami og hafði
yfirumsjón með byggingu Alþingis
húss Íslendinga og Hegningarhússins
í Reykjavík.
Glæsi
bær var byggður 1910 af
Olgeiri
Friðgeirssyni
þáverandi
verslunarstjóra Örum og Wulff. Íbúð
var þá á neðri hæð hússins og verslun
á efri hæð. Glæsibær er timburhús,
klætt með járni og senni
lega verið
málað rautt. Núverandi eigandi leiðir
að því líkum að frá skærum lit þess
upphaflega komi nafnið Glæsibær.
Pétur Guðjohnssen lét byggja Guð
johnssenshús (Jaðar) og bróðir hans,
Einar Guðjohnssen læknir, átti og bjó
í Baldursheimi. Pétur var verslunar

- fjölgun í hjörðinni hefur lítil áhrif
að draga eins og hægt er úr árekstrum
við hreindýr, mönnum og dýrum til
heilla.
Fjöldi dýra sem ekið er á er sveiflu
kenndur milli ára og munar þar
mestu um hvort ekið er á einstök dýr
eða hópa dýra. Breytilegt árferði og
dreifing dýra hefur líka áhrif. Flestar
ákeyrslur (62%) verða frá október til
janúar en fáar (3%) yfir sumarið, frá
júní til september.

Askalind 4 | Kópavogi | Sími 564 1864 | vetrarsol.is

Útgefandi: Fótspor ehf., Suðurlandsbraut 54 , 103 Rvk. Ábyrgðarmaður: Ámundi Ámundason.
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Fríblaðinu er dreift í 5.500 eintökum á
öll heimili og fyrirtæki á Austurlandi.

Baldurs
heimi, en sím
stöðin fluttist
einnig yfir í Baldursheim árið 1922 og
var hvort tveggja starfrækt þar fram á
miðja tuttugustu öldina.
Inni í Kaupvangi er líkan eftir Jón
Pétur Einars
son af plássinu, mið
bæ
Vopnafjarðar, eins og það leit út um
aldamótin 1900.

Árekstrarhætta við hreindýr eykst
vegna aukinnar umferðar

Sterkir og
notendavænir
sláttutraktorar

6. tölublað, 8. árgangur

stjóri verslunarinnar Örum og Wulff
1875-1883. Einar lést af slys
förum
langt fyrir aldur fram eftir 3 ára starf
sem héraðslæknir á Vopnafirði. Þeir
bræður voru vel liðnir og tóku virkan
þátt í samfélaginu.
Frá árinu 1906 var símstöð í Guð
johnssenshúsi og póstþjónusta í

Á

rekstrar við hrein
dýr verða
einkum á veturna þegar að
stæður til aksturs eru slæmar,
hálka, myrkur og lélegt skyggni á sama
tíma og hreindýr leita í auknum mæli
niður á láglendið í nágrenni við vegi.
Sam
kvæmt upp
lýsingum úr gagna
grunni Náttúrustofu Austurlands
hefur verið keyrt á 295 dýr á tíma
bilinu 1999 til apríl 2018. Æskilegt er

Tíðast árekstrar frá Horna
firði norður að Djúpavogi

Árekstrar eru langtíðastir (30%) á
vegkaflanum frá Hornafirði að Djúpa
vogi allan ársins hring samkvæmt upp
lýsingum Framkvæmdafrétta Vega
gerðarinnar. Ekki virðist sem fjölgun
í stofninum leiði til tíðari árekstra, né
heldur virðist aukin umferð hafa áhrif
á fjölda árekstra. Undanfarin ár hefur
á
keyrslum fækkað á sama tíma og
dýrum hefur fjölgað og umferð hefur

aukist um Austurland.
Til að draga úr hættum af
árekstrum við hreindýr er mikilvægt
að skilja hvar og hvenær þeir verða
helst og merkja vel þá staði. Miðað við
upplýsingar úr landupplýsingagrunni
Vega
gerðinar um stað
setningar var
úðar
skilta vegna hrein
dýra mætti
bæta merkingar, einkum á veginum
milli Hornafjarðar og Djúpavogs, þar
sem á
rekstrar eru tíðastir á öllum
árstímum. Æskilegt er að allar upp
lýsingar um ástand vega komi fram
á sama stað. Þannig væri fengur í
því að upplýsingar um hreindýr ná
lægt vegum verði hluti af dag
legri
ástandslýsingu á upplýsingakorti
Vegagerðarinnar um færð og ástand á
vegum landsins.
GPS merkt dýr á áhættusvæðum
væru einnig mikill fengur þar sem þau
gefa tíðar og mikilvægar upplýsingar
um stað
setningu hópa, t.d. þegar
skyggni er lélegt.
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LEIÐARI

Eru Austf irðingar
Austmenn?

A

ustfirðingar voru fyrr á tímum stundum
kallaðir Austmenn en það er rangnefni
því orðið orðið Aust
maður var í ís
lenskum fornsögum haft um menn frá Noregi. Í
orðabók Johans Fritzners (Ordbog over det gam
le norske sprog, I. bindi, bls. 100) er sú skýring
við orðið Austmaður að það sé notað um menn
sem bjuggu í austri og tekur Fritzner fram að Ís
lendingar hafi með þessu orði almennt átt við
Norðmenn. Það kemur heim og saman við notkun
þess í sögunum en orðin Norðmenn og Noregsmenn koma einnig fyrir
sem heiti á íbúum Noregs. Alloft eru menn nefndir í Íslendingasögum
sem virðast bera viðurnefnið Austmaður. Skilin milli viðurnefnis og al
menns auðkennis eru þó oft mjög óljós en í nokkrum tilvikum virðist
ljóst að um viðurnefni er að ræða eins og Eyvindur Austmaður, Geiri
Austmaður, Hrafn Austmaður, Hávarður Austmaður og Þórir Aust
maður. Fleiri dæmi eru þó um að menn séu sagðir Austmenn án þess
að um viðurnefni sé að ræða ogán þess að þeir hafi einheja sérstaka
tengingu við Noreg aðra en þá að hafa átt þar veturdvöl eða tvær.
Austfirðingar hafa ekki farið varhluta af því gegnum tíðina af slysum
á sjó og/eða tengdum sjómennsku. Vélbáturinn Hrönn frá Eskifirði
fórst 30. apríl fyrir mynni Reyðarfjarðar fyrir réttum 40 árum og með
honum 6 menn. Fyrir réttum 50 árum fórust tveir vélbátar fyrir Suð
austurlandi, Dagný frá Stykkishólmi og Fagranes frá Þórshöfn og með
þeim þrír menn. Athyglisvert er að báðir bátarnir höfðu komist í hendur
nýrra eigenda skömmu áður og þeir höfðu ekki farið í neinn róður á
þeim. Á þetta er minnst hér vegna þess að á sjómannadaginn eru sjó
menn heiðraðir fyrir ýmis störf til sjós og lands og þótt enginn hafi farist
á sjó á síðasta ári er full ástæða til að halda vökunni, slysin gera ekki
boð á undan sér. Þar hefur Slysavarnarskóli sjómanna sjómanna unnið
þrekvirki. Störf á hafinu geta verið hættuleg, einnig björgunarstörf en
svo gleymast oft þessar hetjur hafsins þegar lengra líður frá og ekkert
slys hefur orðið, þá kann athyglin að slævast. Nauðsynlegt er að halda
vökunni stöðugt. Blessuð sé minning þeirra sem hafa látið lífið í bar
áttunni við óblíð veðuröfl við strendur landsins.
Geir A. Guðsteinssonr
ritstjóri

Karlakór Akureyrar-Geysir
heimsótti Austfirðinga

S

öngferðir karlakóra til Austurlands eru bæði
gefandi fyrir kóranna sem þár mæta og áheyrendur
fá að njóta fallegs og kröftugs karlakórssöngs.
Karlakór Akureyrar-Geysir fór austur á Egilsstaði nú
í sumarbyrjun og song fyrst í Egilsstaðakirkju og síðan
var haldið til Vopnafjarðar og sungið í félagsheimilinu
Miðgarði. Tónleikarnir voru vel sóttir og góður rómur
gerður að song Akureyringanna.
Meira mætti vera að heimsóknir karlakóra til
Austfjarða en þar starfa þrír karlakórar, Drífandi á
Egilsstöðum, Karlakór Vopnafjarðar og Karlakórinn
Ármenn á Neskaupstað.
Efst
Karlakór Akureyrar-Geysir á söngpalli.
Miðja
Söngstjórinn, Steinþór Þráinsson, ræðir
við einn kórfélaganna, Björn Jósef
Arnviðarson.
Neðst
Söngferðir í aðra landshluta útheimta
oft langar rútuferðir se malls ekki þurfa
að vera leiðingjarnar.

Barnamenningarsjóður styrkti
BRAS – Menningarhátíð

F

orsætisráðherra, Katrín Jakobs
dóttir, hefur sam
þykkt til
lögu
stjórnar Barnamenningarsjóðs
Ís
lands um styrk
veitingar fyrir árið
2019. Umsóknarfrestur rann út 1. apríl
sl. og bárust 108 umsóknir. Sótt var
um ríflega fjórfalda þá upphæð sem
til skipta var. Samþykkt var að veita 36
styrki að heildarupphæð 97,5 milljónir
kr. Fimm manna valnefnd fjallaði um
um
sóknirnar. Til
kynnt var um út
hlutun við athöfn í Alþingishúsinu á
degi barnsins, sunnudaginn 26. maí.
Barnamenningarsjóður
Íslands
var stofnaður í til
efni aldar
af
mælis
full
veldisins með á
lyktun Al
þingis á
há
tíðar
fundi 18. júlí 2018. Hlut
verk
sjóðsins er að fjármagna og styðja við
fjöl
breytta starf
semi á sviði barna
menningar með áherslu á sköpun, listir
og virka þátttöku barna í menningarlífi.
Í starfi sjóðsins er m.a. horft til áherslu
menningarstefnu um samstarf stofnana,
skóla, félagasamtaka og einstaklinga,
ásamt því markmiði að jafna aðgengi
barna og ungmenna að fjölbreyttum og
vönduðum listviðburðum óháð búsetu
og efnahag. Barnamenningarsjóður
nýtur framlaga af fjárlögum árin 2019 –
2023, 100 milljónir króna á ári.

Fyrir hverja?

Sjóðurinn er fyrir starfandi lista
menn, list- og menningar
tengdar
stofnanir, fé
laga
sam
tök og aðra þá
sem sinna menningarstarfi fyrir börn
og ung
menni í sam
ræmi við opin
bera menningar
stefnu. Til barna
menningar teljast verk
efni á sviði

lista og menningar sem unnin eru
fyrir börn og/eða fmeð virkri þátttöku
brna.
Af þeim fjölda um
sókna sem
bárust má ráða að mikil gróska á sér
stað í heimi lista og menningar með
börnum og fyrir börn, sem er afar
á
nægju
legt. Í til
lögum sínum gerði
nefndin sér far um að tryggja fram
gang verk
efna sem leggja á
herslu
á virka þátt
töku barna í listum og
sköpun, – í sam
ræmi við reglur
sjóðsins. Verk
efnin, sem val
nefndin
mælir með að hljóti styrki, spanna
vítt svið lista og eru lýsandi fyrir víð
feðm áhugasvið barna og ungmenna
sem og gróskumikið menningarstarf
um landið allt. Fjölmenningarleg og
samfélagsleg verkefni sem tengjast
listum minna á að börn eru ekki eins
leitur hópur heldur einstaklingar með
ólíkan bakgrunn og færni. Nýjar kyn
slóðir endurnýja og móta samfélagið
á sinn hátt, en í flóknum heimi þarf
sterk tengsl náttúru, sögu og vísinda
við listir og sköpun svo menning
framtíðar megi blómstra.

BRAS – Menningarhátíð hlaut
styrk

Austur
brú í sam
starfi við Skaft
fell, Tónlistarmiðstöð Austurlands,
Sviðslistamiðstöð Austurlands, Fljóts
dalshérað og Skólaskrifstofu Austur
lands. Heiti verk
efnisins er BRAS
- Menningarhátíð - Tjáning án tungu
máls og hlýtur 3.000.000 króna.
Ýmiss skemmtileg og óvenjuleg
verkefni hlutu styrk þó þau eru ekki

Forsætisráðherra, Katrín Jakobsdóttir og mennta- og
menningarmálaráðherra, Lilja Alfreðsdóttir, voru viðtaddar
úthlutunina.

á Austur
landi en koma út á lands
byggðina. Sauðfjársetur á Ströndum í
samvinnu við Strandabyggð, Náttúru
stofu Vestfjarða og Rannsóknarsetur
Háskóla Íslands – Þjóðfræðistofu hlaut
2.000.000 styrk en verk
efnið nefnist
Náttúrubarnaskólinn á Ströndum.
Einnig má nefna Strandagaldur í sam
starfi við Grunnskólann á Hólmavík,
Grunnskólann á Drangsnesi, Leikfélag
Hólmavíkur og Rannsóknarsetur HÍ á
Ströndum. Verkefnið nefnist Galdrar
og þjóð
sögur á Ströndum og hlaut
1.310.000 króna.
Hlutur BRAS – menningar
há
tíðar er 3% af heildar
upp
hæðinni.
AUSTURLAND hvetur þá sem standa

fyrir menningartengdum verkefnum
fyrir börn og unglinga á Austurlandi að
sækja um styrk fyrir næsta ár, en um
sóknarfrestur er til 1. apríl 2020.
Austfirðingar hafa ekki farið var
hluta af því gegnum tíðina af slysum
á sjó og/eða tengdum sjó
mennsku.
Vélbáturinn Hrönn frá Eskifirði fórst
30. apríl fyrir mynni Reyðar
fjarðar
fyrir réttum 40 árum og með honum
6 menn. Fyrir réttum 50 árum fórust
tveir vélbátar fyrir Suðausturlandi,
Dagný frá Stykkishólmi og Fagranes
frá Þórshöfn og með þeim þrír menn.
At
hyglis
vert er að báðir bátarnir
höfðu komist í hendur nýrra eigenda
skömmu áður og þeir höfðu ekki farið

í neinn róður á þeim. Á þetta er minnst
hér vegna þess að á sjómannadaginn
eru sjómenn heiðraðir fyrir ýmis störf
til sjós og lands og þótt enginn hafi
farist á sjó á síðasta ári er full ástæða til
að halda vökunni, slysin gera ekki boð
á undan sér. Þar hefur Slysavarnarskóli
sjómanna sjómanna unnið þrekvirki.
Störf á hafinu geta verið hættu
leg,
einnig björgunarstörf en svo gleymast
oft þessar hetjur hafsins þegar lengra
líður frá og ekkert slys hefur orðið, þá
kann athyglin að slævast. Nauðsynlegt
er að halda vökunni stöðugt. Blessuð
sé minning þeirra sem hafa látið lífið
í bar
áttunni við ó
blíð veðuröfl við
strendur landsins.

BYLTING FYRIR
ALLAN MUNNINN

Tvíþætt sink
og arginín
veita náttúrulega
vörn gegn bakteríum
í munninum

Heildarvörn fyrir tennur, tungu, kinnar og tannhold

Dregur úr
tannskán
Styrkir
glerunginn

Fyrirbyggir
tannholdsbólgu

Dregur úr
tannskemmdum

Frískari
andardráttur

NÝTT

Dregur úr
tannsteini

Dregur úr
viðkvæmni
Dregur úr
blettamyndun

Veruleg fækkun
baktería á tönnum,
tungu, kinnum og
gómi eftir samfellda
notkun í fjórar vikur.

Frábær
vörn í
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Felgudagar í júní!
Felgur á flestar gerðir jeppa!
- Gott verð & mikið úrval
- Með felgukaupum fylgir frí umfelgun á
dekkjaverkstæði Arctic Trucks eða frír
flutningur út á land.

Skoðaðu felguúrvalið í nýrri vefverslun

www.arctictrucks.is
®

EXPLORE WITHOUT LIMITS

Arctic Trucks
Kletthálsi 3
110 Reykjavík

sími 540 4900
info@arctictrucks.is
www.arctictrucks.is

Útflutningsverðmæti
eykst um 71% frá fyrra ári
-fiskeldi verður vegleg stoð í íslensku efnahagslífi

Á

fyrstu fjórum mánuðum
ársins er útflutningsverðmæti
afurða frá fiskeldi komið
í 8,6 milljarða króna. Þetta er
mikil aukning frá því sem verið
hefur undanfarin ár. Til dæmis er
þetta hærri fjárhæð en sem nemur
útflutningsverðmæti eldisafurða á
öllu árinu 2015 og árin þar á undan.
Aukningin á fyrstu fjórum mánuðum
ársins í krónum talið, miðað við fyrstu
fjóra mánuði fyrra árs, nemur 71%. Á
fyrstu fjórum mánuðum ársins 2018
nam útflutningurinn rétt rúmum 5
milljörðum króna, en er eins og áður
segir, nú kominn í 8,6 milljarða. Sem
hlutfall af heildar útflutningsverðmæti
sjávarafurða frá Íslandi eru þetta
ríflega 10% og hlutfallið hefur aldrei
mælst hærra. Fari svo fram sem horfir
má gera ráð fyrir að verðmæti útfluttra
afurða frá fiskeldi verði í kringum 25
milljarðar króna á þessu ári.
Ef
einungis
er
horft
til
nýliðins aprílmánaðar þá nam

útflutningsverðmæti
frá
fiskeldi
rúmum 2 milljörðum króna. Ef
miðað er við apríl í fyrra er þetta
aukning um 137%, en þá nam
útflutningsverðmætið 872 milljónum
króna. Veiking á gengi krónunnar
skýrir hluta af hækkuninni. Þegar
hún er tekin með í reikninginn, er
aukningin um 110%. Rétt er að taka
fram að hér er ekki einungis átt við
útflutning á laxaafurðum heldur
öllum eldisafurðum, hrogn og seiði
meðtalin.
Það er því ljóst að fiskeldi er
að festa sig í sessi sem mikilvægur
útflutningsatvinnuvegur sem dregur
mikið af gjaldeyri til landsins, tryggir
byggðafestu og skapar aukin tækifæri
víðs vegar um landið. Það eru góð
tíðindi þegar fréttir berast af kólnun
hagkerfisins . Verði skynsamlega á
málum haldið má gera ráð fyrir því
að fiskeldi geti orðið vegleg stoð í
íslensku efnahagslífi.

Hitaveitu &
gasskápar
fyrir sumarbústaði og heimili

VILTU AUGLÝSA Í AUSTURLANDI?
AUGLÝSINGADEILDIN ER OPIN ALLA VIRKA DAGA
FRÁ KL. 9:00 – 17:00.
AUGLÝSINGASÍMINN ER: 578-1190
NETFANGIÐ ER: AUGLYSINGAR@FOTSPOR.IS

Gæði • Þjónusta • Öryggi
Hitaveituskápar

Við sérsmíðum og eigum líka hitaveitukassa á lager.
Einnig smíðum við mikið af kössum á kerrur, bíla ofl.
Fáanlegir í mörgum litum.

Gasskápar

Eigum gasskápa á lager. Læsanlegir
og smíðaðir úr áli.
Láttu ekki stela af þér kútunum!
Blikksmiðjan Vík ehf / Skemmuvegur 42, 200 Kópavogi / kt. 4309850279 / Sími: 557-1555 / blikkvik@blikkvik.is

MARGAR TEGUNDIR & MARGIR LITIR

AF FYRIRTÆKJAFATNAÐI
Við hjá saumastofu íslands aðstoðum þig við val á hágæða starfsmannafatnaði

VINSÆLAST
MERKINGA
VÖRUR Í BOÐI MEÐ EÐA ÁN

TIL MERKINGA HJÁ FYRIRTÆKJUM

STUTTERMABOLIR
POLOBOLIR
HETTUPEYSUR
PEYSUR
HÚFUR
HANSKAR
BARNAPEYSUR
BARNABOLIR

Malarhöfða 2 • 581 3330
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Hallormsstaðaskóli vill efla
þekkingu á íslensku hráefni
H

úsmæðraskólinn á Hallorms
stað var settur í fyrsta sinn
1. nóvember 1930. Nem
endur þennan fyrsta vetur voru 20 og
var kennt í tveim deildum. Í ársskýrslu
1930-1931 kemur fram að kennarar
við skólann voru Sigrún P. Blöndal for
stöðukona, Guðrún Jensdóttir settur
kennari og Bene
dikt Blön
dal auka
kennari. At
hygli vekur að kennslu
greinar snéru ekki aðeins að heimilis
haldi heldur einnig bóklegum greinum.
Forstöðukona kenndi íslenzku í báðum
deildum, dönsku í eldri deild, heilsu
fræði og vefnað í yngri deild.Guðrún
Jens
dóttir kenndi mat
reiðslu, hús
stjórn og matarfræði í eldri deild og
ræstingu í báðum deildum. Margrét
Guðmundsdóttir kenndi hannyrðir og
fatasaum í báðum deildum, dönsku í
yngri deild og þvott og aðgerð á fötum
í báðum deildum. Bene
dikt Blön
dal
kenndi reikning og efnafræði í yngri
deild og bókfærzlu í eldri deild. Auk
þess kenndi Sigríður Vilhjálmsdóttir
vélprjón mánaðartíma í yngri deild og
Ingibjörg Vilhjálmsdóttir aðstoðaði við
vefnaðarkennslu í 3 vikur. Guttormur
Pálsson kenndi reikning í 6 vikur í for
föllum Benedikts Blöndals.
Höllin var samkomustaður í húsinu
en skóla
stúlkur voru vaktar klukkan
hálf átta á morgnana og síðan tók við
dagskrá og kennsla allt fram á kvöld.
Nemendur áttu að vera komnir til náða
klukkan 11 á kvöldin.

Handverks- og hússtjórnar
skólinn á Hallormsstað er nú
nefndur Hallormsstaðaskóli

,,Virkilega gaman að heyra frá eldri
nemendum á uppskeruhátíð skólans
gleðjast yfir því að nú sé skólinn kominn
með sitt rétta nafn. Einnig er kemur
nafnið fram á flestum skóla
spjöldum
skólans frá stofnun hans.,“ segir Bryndís
Fiona Ford, skólameistari. ,,Með nafna
breytingu hefur skólinn einnig lagt upp
með nýjar áherslur í námi og býður upp
á nám í sjálfbærni og sköpun. Í náminu
fá nemendur að kynnast siðfræði náttúr
nytja, hring
rás hrá
efna og kenndar
viðurkenndar aðferðir við vinnslu hrá
efna. Hér tengir nemandinn fræðin við
framkvæmd og nýtir til nýsköpunar. Við
nýtum náttúruna og staðbundið hráefni
til verk
efna
vinnu og vinnum þvert á
faggreinar til auka víðsýni. Fjölbreyti
leiki hráefna er mikill og til að mynda
vinnum við með hráefni sem ekki er
sýnilegt með eigin augum eða gerla. Á
komandi haustönn leggjum við áherslu
að kynna nemendum fyrir heimi gerla
og mikil
vægi þeirra. Kennum ýmsa
vinnsluaðferðir með gerlum; súrdeigs
gerð, súr
káls
gerð, hvít- og blá
myglu
ostagerð og fleira. Hér tengjum við gerla
við ýmis önnur hráefni.
Á textíl
s
viði vinnum við með ís
lensku ullina og tengjum saman vinnslu
hennar og að
ferðir við að skapa úr
ullinni með tækjum og tólum eins og
í vefnaði, út
saum, prjóni en líka að
blanda henni við annað hráefni eins í
jurta
litun. Textíl
iðnaður og sjálfbærni
verða viðfangsefni nemenda, kennum
vefjaefnafræði og viðgerðir á fatnaði til
að lengja líftíma þess.
Hallormsstaðaskóli
vill
efla
þekkingu á íslensku hráefni, vinnsluað
ferðir og nýtingarmöguleika þess, huga
að sið
fræði náttúr
nytja og sjálfbærni
með nýsköpun að leiðarljósi. Haustönn
2019 hefst 18. ágúst nk. og tekið er við
umsóknum á heimasíðu skólans, www.
hskolinn.is,“ segir Bryndís Fiona Ford,
skólameistari.

NEMENDUR 2018 – 2019, efri röð f.v: Emma Charlotta Ärmänen, Finnlandi,
Ástrós Eva Guðnadóttir, Sauðárkróki, Emelía Ósk Tómasdóttir, Blöndósi.
Neðri röð f.v.; Ásta Ísfold Kristjánsdóttir, Vopnafirði, Sara Birgitta
Magnúsdóttir, Keflavík, Kolbrún Birna Jökulrós Þrastardóttir, Sauðárkróki
og Thararat Yimyam, Kópavogi. Þessar stúlkur voru á matarfræðisviði
skólans og stóðu fyrir uppskeruhátíð og matarupplifun í kennslueldhúsi
skólans. Síðan voru 8 nemendur á textílssviði, alls 15 nemendur á
önninni. Mynd/ Jónína Óskarsdóttir Fáskrúðsfirði.
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Bls 8
Efri til hægri:
Margt fallegt bar fyrir augu á
uppskeruhátíðinni sem ber skólanum
fagurt vitni, m.a. þessi teppi.
Efri til vinstri:
Ljúfar hugsanir þjóta gengum hugann
viða virða fyrir sér þetta sannkallaða
listaverk.
Neðri til hægri:
Girnilegt brauð var boðið á
uppskeruhátíðinni.
Neðri til vinstri: Nemendur komu einnig
að sunnan, m.a. Thararat Yimyam frá
Kópavogi.
Bls 9
Efri til hægri:
Guðbjörg Guðmundsdóttir Kolka,
fyrrum skólameistari og og Bryndís
Fiona Ford, núverandi skólameistari.
Efri til hægri:
vefstólar á efri hæðinni.
Neðritil hægri:
vefstólar á efri hæðinni. Bræðurnir
Bragi og Baldur Jónssynir voru mættir
á uppskeruhátíð Hússtjórnarskólans á
Hallormsstað. Þeir hafa lengstum unnið
hjá Skógræktinni á Hallormssstað.
Neðri til vinstri
vefstólar á efri hæðinni.
UPPSKERUHÁTIÐ
HÚSSTJÓRNARSKÓLANS. Systurnar
Guðlaug Kröyer og Helen Kröyer
frá Jökuldal stunduðu nám við
Hússtjórnarskólann á Hallormsstað.
Með þeim á myndinni er Ljósbrá
Alfreðsdóttir, Héraðsbúi. Þær stunduðu
nám við skólann á árunum 1962 – 1965,
þó ekki allar samtímis.

Öflugar viftur

Iðnaðarviftur fyrir íslenskar aðstæður
Loftviftur - Þakviftur - Reykviftur - ATEX viftur og bara venjulegar viftur

viftur
.is
-andaðu léttar

Þú færð viftuna hjá okkur:
S:566 6000 ∑ ishusid@ishusid.is ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur
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Nýjar reglur um notkum
snjalltækja í grunnskólum
Fjarðabyggðar

VELKOMIN Í NÝJA
VEFVERSLUN BÚSTÓLPA
www.bustolpi.is

Grunnskólinn á Breiðdalsvík en Breiðdalsvík er orðinn hluti sveitarfélagsins Fjarðabyggðar.

Þ

ann 1. Febrúar sl. tóku gildi
nýjar reglur um notkun
snjalltækja í grunnskólum
Fjarðabyggðar. Reglurnar miða að því
að hlífa börnum við þeim vandamálum
sem fylgja aukinni notkun slíkra tækja.
Rannsóknir benda til þess að óhófleg
notkun snjalltækja og samfélagsmiðla
hafi neikvæð áhrif á námsárangur,
einbeitingu, tilfinningalíf, svefn og
andlega heilsu fólks.
Reglurnar hafa verið í vinnslu hjá
fjölskyldusviði Fjarðabyggðar frá því
í haust og voru nýlega samþykktar í
bæjarstjórn og bæjarráði. Reglurnar
fela í sér að nemendur í grunnskólum
Fjarðabyggðar noti ekki eigin
snjalltæki, snjallsíma eða snjallúr
á skólatíma, hvorki í skólanum
né á skólalóð. Mælst er til þess að
nemendur geymi snjalltæki heima en
taki nemendur þau með í skólann skal
vera slökkt á þeim.

Reglurnar og markmið þeirra
hafa undanfarið verið kynnt fyrir
starfsmönnum,
nemendum
og
foreldrum og forráðamönnum barna í
Fjarðabyggð og hefur kynning gengið
vel. Með nýjum reglum er vonast til
að jafnræði meðal nemenda aukist,
nemendur nái enn betri einbeitingu og
árangri í námi og félagsleg samskipti
eflist.

Sjalltækjavæðing skólanna

Í kjölfar þessara breytinga hefur
tækjakostur grunnskólanna verið
stórbættur. Keypt hafa verið rúmlega
500 tæki, spjaldtölvur og chromebook
tölvur, en auk þess verður farið í að
efla nettengingar í skólunum á næstu
vikum. Þessum aðgerðum er ætlað að
styðja við þróun kennsluhátta og auka
fjölbreytni í námi nemenda í takt við
nýja tíma.

Framkvæmdir að hefjast
við Norðfjarðarhöfn
Uppsjávarveiðiskip að koma til
löndunar í Norðfjarðarhöfn. Aukið
rými skapast við nýja stálþilið.

VILTU AUGLÝSA Í AUSTURLANDI?
AUGLÝSINGADEILDIN ER OPIN ALLA VIRKA DAGA
FRÁ KL. 9:00 – 17:00.
AUGLÝSINGASÍMINN ER: 578-1190
NETFANGIÐ ER: AUGLYSINGAR@FOTSPOR.IS

H

afnar eru framkvæmdir við
togarabryggjuna á Norðfirði.
Þar verður rekið niður
nýtt stálþil og bryggjan færð út að
norðanverðu um fimm metra.

Skipta þarf um þekju vegan ankera
sem verða sett í bryggjuna. Eru þeir
sem þufa að fara um þetta lokaða
vinnusvæði beðnir að gæta sérstakrar
varúðar. Þess þarf reyndar alltaf þegar
farið er um hafnarsvæði.

LÁTTU ÞÉR
LÍÐA VEL

FRÁBÆRT ÚRVAL AF RÚMUM,
SÓFUM OG HVÍLDARSTÓLUM

NÝTT
Í LÚR

ti
Öll sæ
k
a
b
og
gt
le
n
stilla

RICCARDO rafstillanlegur tungusófi

ti
Öll sæ
leg
stillan

Brunstad
hvíldarstóll

ISABELLA hægindasófi.
Sjá nánar á lur.is
Svefnsófar í miklu úrvali.

leg
Stillan
rúm

NÝTT
Í LÚR
SITTING VISION
hvíldarstólar

legur
Stillan
úði
höfuðp

ti
Öll sæ
eg
l
n
stilla
ERMES hægindasófi. Sjá nánar á lur.is

GRACE hægindastóll

ORACOL tungusófi

JACOB stóll frá Calia Italia

RÚM • SÓFAR • HVÍLDARSTÓLAR • HEILSUKODDAR • LJÓS • HÚSGÖGN • GJAFAVÖRUR • BORÐ • SÆNGUR

VERIÐ VELKOMIN Í HEIMSÓKN
SUÐURLANDSBRAUT 24, 108 REYKJAVÍK
Opið alla virka daga 10 -18. Lau.11-16
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Ráðrík ráðgjafafyrirtæki:

Stofnendur bæði ráðríkir
og ríkir að ráðum

E

Stærð sveitarfélaga

yrún
Ingibjörg
Sigþórs
dóttir, Guðný Sverrisdóttir og
Svanfríður Inga Jónasdóttir
stofnuðu árið 2015 ráð
gjafa
fyrir
tækið ,,RÁÐ
RÍK” sem leggur öðru
fremur á
herslu á þekkingu, reynslu
og fagmennsku. Eigendur hafa langa
og marg
vís
lega reynslu af sveitar
stjórnarstörfum og af vinnu með þeim
stofnunum og fyrirtækjum sem starfa
á vegum sveitar
fé
laganna í landinu.
Eyrún Ingibjörg segir að þær stöllur
telji sér því kleift að bjóða m.a. ráð
gjöf/vinnu á sviði úttektar og stefnu
mótunar vegna fræðslu
mála, fjöl
menningar, félagsmála, hafnarmála,
fjar
skipta og í
þrótta- og æsku
lýðs
mála. Einnig fjármála sveitarfélaga og/
eða einstakra stofnana á þeirra vegum
sem og endur
skipu
lagningar stjórn
kerfa. Ráðgjöfin geti verið bæði fagleg
og fjárhagsleg.
,,Við bjóðum m.a. upp á ýmis
konar námskeið sem tengjast sveitar
félögunum, gerð húsnæðisáætlana
fyrir sveitar
fé
lög, að
stoð við upp
byggingu á ferða
manna
stöðum, út
tekt á fjárhag sveitarfélaga m.a. vegna
fjár
frekra fram
kvæmda, vinnu við
könnun, aðdraganda og undirbúning
sameiningar sveitarfélaga, mat á
grunnskólastarfi, hvernig tekist er á
við fjölmenningu í sveitarfélögum og
við getum leyst af sveitar- og bæjar
stjóra til skemmri tíma,”segir Eyrún
Ingibjörg.

Þær Eyrún Ingibjörg Sigþórsdóttir,
Guðný Sverrisdóttir og Svanfríður
Inga Jónasdóttir á fjármálaráðstefnu
Sambands íslenskra sveitarfélaga.

-En hver voru tildrög að
stofnun fyrirtækisins?

,,Við höfum allar starfað að sveitar
stjórnarmálum, og við Guðný í stjórn
Hafnasambands Íslands og Svanfríður
í vara
stjórn og haustið 2014 erum
við allar að hætta í stjórn Hafnasam
bandsins og allar að hætta sem sveitar
stjórar. Guð
ný var búinn að vera
sveitarstjóri í 27 ár, og við Svanfríður
báðar í 8 ár auk þess sem Svanfríður
hafði verið alþingismaður,” segir Ey
rún Ingibjörg.
,,Þetta var auðvitað mikil reynsla
sem ekki mátti fara forgörðum svo við
ákváðum að stofna þetta fyrirtæki. Við
hittumst í sumarfbústað fyrir norðan
til að kanna hvort þetta væri raun
hæfur möguleiki , hvar okkar reynsla
og þekking reyndist best og hvar í at

vinnulífinu við gætum sameiginlega
gert best gagn. Okkar tengslanet var
því nokkuð öflugt, bæði á sviði sveitar
stjórnarmála og landsmála. Ég tel það
mikinn kost að við höfum allar rekið
sveitarfélög og þekkjum við nokkuð
vel hvað íbúar sveitarfélaga vilja, og
hvar skóinn kreppir þegar svo ber við.
Mannleg samskipti eru þar mikilvæg.”

Stefnan tekin í sumarbústað í
jólamánuðinum

- Fannst ykkur þetta nafn, Ráðrík,
vera markaðsvænast?
,,Já, auk þess sem þessu nafni
fylgir svolítill húmor. Við þrjár erum
ráð
ríkar og eins teljum við okkur
vera ríkar að ráðum. Undirtektirnar
voru mjög góðar strax í upphafi og
við fundum að okkar við
mælendur

kunnu vel að meta nafnið. Við
höfum fengðið ýmiss verk
efni, t.d.
í tengslum við fjármál sveitarfélaga,
skólamál og samvinnu sveitarfélaga í
Austur-Húnavatnssýslu hvað varðar
hugsanlega sameiningu sveitarfélaga
á svæðinu. Sumir hugsa ennþá lengra
og sjá fyrir sér sam
einingu allrar
Húnavatnssýslu. Það ferli er komið vel
á stað. Fólk hefur gott af því að ræða
svona samvinnumál, ekki bara sveitar
stjórnar
fólk, og kynnast skoðunum
íbúa nágrannasveitarfélaganna, hvort
sem það leiðir til sameiningar sveitar
fé
laganna eða ekki. Það er aldrei
tapaður tími. Einnig hefur samvinna
fram
halds
skóla komið inn á okkar
borð en menntamálaráðuneytið hefur
verið með slík mál á sinni könnu.”

Júnítilboð
Hafsteinn Arnar
Davíðsson

f. 08.08. 1934
d. 16.03. 2019

f. 03.04. 1937
d. 26.04. 2016

Minning ykkar er ljós
í lífi okkar

Steinn 110 - 100x57 frá sökkli - sökkull 130x30

Blár demantur

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðu
neytið hefur gefið út Grænbók, stefna
um sveitarstjórnarmál og hægt er að
skoða og senda inn umsagnir til 3.
júní nk.

minnismerki.is
sala@minnismerki.is
s: 466 2800 / 899 9370

Steinn 110 eða 101
svart granít - það sterkasta
blómarammi, hvít möl
2 fuglar
blómavasi
lugt með ledljósi
Uppsetning á N-landi
og höfðuðborgarsvæði
eða frí sending
559.000

Hér hvíla hjónin
frá Grund

Guðrún Pálína
Ólafsdóttir

- Sigurður Ingi Jóhannsson sveita
stjórnar
ráð
herra, hefur varpað fram
þeirri skoðun að tíma
bært sé að
sveitarfélög verði að vera af ákveðinni
stærð þegar horft er til íbúatölu. Gerist
það ekki samkvæmt ákvörðun meiri
hluta íbúa verði það gert með vald
boði?
,,Ég er sammála því að sveitarfé
lög verði að ná ákveðinni sjálfbærni.
Það er erfitt að ákveða einhverja íbúa
tölu í því sambandi en það verður að
á
kveða ein
hver við
mið. Sumir telja
að sveitarfélögin verða alfarið að sjá
um sín verkefni, gerist það ekki eða
þau þess ekki umkomin, verði þau að
sam
einast öðru eða öðrum sveitar
félögum. Skýrsla hefur verið gefin út
um þetta mál á vegumsamgöngu- og
sveitarstjórnarráðuneytisins, byggð
á máefnalegum grunni, þar er lagt til
að sveitar
fé
lög verði að sinn a.m.k.
2/3 hluta verkefna í A-hluta til að geta
verið sjálfstæð Sameining verður fyrst
og fremst að byggjast á því að bæta
þjónustu við íbúana, þótt hagræðing
í stjórnsýslu geti einnig verið góð og
hún gerð gagnsærri,” segir Eyrún Ingi
björg Sigþórsdóttir.

Hér hvíla hjónin
frá Grund

Guðrún Pálína
Ólafsdóttir

Hafsteinn Arnar
Davíðsson

f. 08.08. 1934
d. 16.03. 2019

f. 03.04. 1937
d. 26.04. 2016

Minning ykkar er ljós
í lífi okkar

Steinn 101 - 100x57 frá sökkli - sökkull 150x30

Paradiso demantur

Grár demantur

Svartur demantur

40x40 cm frá sökkli

Magnús Páll
Magnússon

Magnús Páll
Magnússon

Magnús Páll
Magnússon

Magnús Páll
Magnússon

f. 26.06. 1935
d. 26.06. 2015

f. 26.06. 1935
d. 26.06. 2015

f. 26.06. 1925
d. 26.06. 2015

Ljúf er þín minning

Ljúf er þín minning

40x40 cm frá sökkli

f. 26.06. 1935
d. 26.06. 2015

Ljúf er þín minning

sökkull 50x30

sökkull 50x30

40x40 cm frá sökkli

sökkull 50x30

Demantur - lugt með ledljósi- frí sending 159.000

40x40 cm frá sökkli

Ljúf er þín minning

sökkull 50x30

Óskum Skinney-Þinganes hf.
og áhöfnum á Þóri SF 77 og Skinney SF 20
til hamingju með nýbreytt og glæsileg skip

Iðnaðarmenn og aðrir,
kerrurnar frá
hafa
margsannað sig á Íslandi!

Nýtt

Grandagarður 16
101 Reykjavík
Sími 552 8710
raftidni@raftidni.is
www.raftidni.is

Tveggjaöxlakerra, 2500kg, gerð 2331, mál: 3,03x1,50m,
opnanleg að framan. Verð kr. 431.452, - án vsk.

Iðnaðarmenn og aðr
kerrurnar frá
h
margsannað sig á Íslan
Flatvagnar-ýmsar stærðir, 2000kg-3500kg,
mál frá 2,65x1,65m til 6,10x2,48m.

Iðnaðarmenn og aðrir,
og
aðrir,
Nýtt
á
Íslandi
frá
Nýtt
á
Ísl
rmenn og aðrir, Iðnaðarmenn
Nýtt
á
Íslandi
frá
kerrurnar
frá
hafa hafa
kerrum
kerrurnar
frá
k
r frá
hafa
kerrum
margsannað
sig á Íslandi!
margsannað
sig á Íslandi!
nnað sig á Íslandi!

3,03x1,50m,
sk.

,
vsk.

Tveggjaöxlakerra,
gerðmál:
2331,251x131x35cm,
mál: 3,03x1,50m,
750kg kerra,2500kg,
gerð 1374,
opnanleg
að framan.
Verð kr.Verð
431.452,
- án vsk.án vsk.
opnanleg
að framan.
kr: 201.612.-

Flatvagnar-ýmsar stærðir, 2000
mál frá 2,65x1,65m til 6,10x2,48

Tveggjaöxlakerra, 2500kg, gerð 2331, mál: 3,03x1,50m,
Flatvagnar-ýmsar
2000kg-3500kg,
750kg
kerra, gerð 1376,stærðir,
mál: 205x131x35cm,
Startrailer 750kg, gerð 1280,
opnanleg að framan. Verð kr. 431.452, - án vsk.
mál fráað2,65x1,65m
til 6,10x2,48m.
opnanleg
framan.
Verð
kr:
169.355.án vsk.
mál: 205x109,5x30cm. Verð kr: 120.888,- án vsk.
Flatvagnar-ýmsar stærðir, 2000kg-3500kg,
750kg kerra, gerð 1384, mál: 251x131x35cm
mál frá 2,65x1,65m til 6,10x2,48m.
Tveggjaöxlakerra, 2500kg, gerð 2331, mál: 3,03x1,50m,
Flatvagnar-ýmsar stærðir, 2000kg-3500kg,
með sturtum. Verð kr: 229.839,- án vsk.

Smi ðjuv

750kg kerra, gerð 1384, mál: 251x131x35cm
með sturtum. Verð kr: 229.839,- án vsk.

opnanleg að framan. Verð kr. 431.452, - án vsk.

750kg kerra, gerð 1384, mál: 251x131x35cm
með
sturtum. Verð kr: 229.839,- án vsk.
750kg kerra, gerð 1374, mál:
251x131x35cm,
opnanleg að framan. Verð kr: 201.612.- án vsk.

mál frá 2,65x1,65m til 6,10x2,48m.

750kg kerra, gerð 1374, mál: 251x131x35cm,
opnanleg að framan. Verð kr: 201.612.- án vsk.

750kg kerra, gerð 1384, mál: 251x131x35cm
með sturtum. Verð kr: 229.839,- án vsk.

750kg kerra, gerð 1376, mál: 205x131x35cm,
opnanleg að framan. Verð kr: 169.355.- án vsk.
Startrailer 750kg, gerð 1280,

750kg kerra, gerð 1376, mál: 205x131x35cm,
opnanleg að framan. Verð kr: 169.355.- án vsk.

750kg kerra, gerð 1374, mál: 251
opnanleg að framan. Verð kr: 20

Startrailer 750kg, gerð 1280,
mál: 205x109,5x30cm. Verð kr: 1

750kg kerra, gerð 1374, mál: 251x131x35cm,
opnanleg að framan. Verð kr: 201.612.- án vsk.

Startrailer 750kg, gerð 1280,

Smi ðjuv eg
40, gulVerðgata
, Kópavo
gi
mál: i205x109,5x30cm.
kr: 120.888,án vsk.

Smi ðjuv eg i 40, gul gata , Kópavo g i

mál: 205x109,5x30cm. Verð kr: 120.888,- án vsk.

750kg kerra, gerð 1376, mál: 205x131x35cm,

Startrailer 750kg, gerð 1280,

Smi ðjuv eg i 40, gu
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ulur eru sú tegund þjóðlegs
kveðskapar sem líkist mest
ljóðagerð
nútímans
að
bragformi. Form þeirra er mjög
laust, efnið ræður lengd ljóðlínunnar
og eiginleg skil á milli erinda eru
stundum engin. Oft eru í þulunum
náttúrulýsingar eða frásagnir af
skrautlegum ástum:

Vísnaþáttur
Hulda Sigurdís Þráinsdóttir

Sturtuveisla!
Rúnnaðir sturtuklefar
úr hertu öryggisgleri.
Rennihurðir með 16
stillanlegum hjólum
sem auðvelt er að losa
til að einfalda
hreingerningu.
Heill panel fyrir blöndblönd
unartæki og
sturtustangarsett.
Sturtubotn með lausri
svuntu og vatnslás
fylgir.

Rúnnaðir sturtuklefar
úr hertu öryggisgleri.
Rennihurðir með 16
stillanlegum hjólum
sem auðvelt er að losa
til að einfalda
hreingerningu. Heill
hornlisti. Sturtubotn
með lausri svuntu og
vatnslás.
Sturtustangasett fylgir.

Stærðir
80 x 80 cm.
90 x 90 cm.

Stærðir
80 x 80 cm.
90 x 90 cm.

Verðdæmi
Verðdæmi
Stærð 80x80 cm Stærð 80x80 cm

64.900

49.900

Vandaðir sturtuklefar
úr hertu öryggisgleri.
Rennihurðir með 16
stillanlegum hjólum
sem auðvelt er að losa
til að einfalda
hreingerningu. Heill
hornlisti. Sturtubotn
með lausri svuntu og
vatnslás. Einnig fylgir
sturtustangasett.

Sturtuklee úr öryggisgleri með hvítu gleri í
baki. Rennihurð með 8
stillanlegum hjólum
sem auðvelt er að losa
til að einfalda
hreingerningu.
Heill glerpanel fyrir
blöndunartæki og
sturtustangarsett.
Sjampóhilla fylgir.
Sturtubotn með lausri
svuntu og vatnslás.

Stærðir
70 x 90 cm.

Stærð
90 x 90 cm.

Verð
Verð
Stærð 70x90 cm Stærð 90x90 cm

73.900

83.900

Gæði, úrval
& gott verð
Opið virka daga frá 9 til 18
laugardaga 11
Lokaðtil 15
Ármúla 31 - Sími 588 7332

i-t.is

Stúlkurnar ganga
sunnan með sjá
með línsvuntur langar
og léreftin blá.
Það mun vera stúlkan mín
sem á undan gengur.
Hún ber gullfesti,
silfurbúið belti,
laufaprjóna fimm og þrjá,
falleg er hún framan á
með gullspöng um enni,
það sómir henni
stúlkunni minni.
Rætur þulunnar eru ævagamlar og
liggja til Evrópu. Fyrsti kveðskapurinn
sem kalla mætti þulur voru
skipulagðar upptalningar á nöfnum
eða heitum eða hverju því sem fólk
þurfti að leggja á minnið. Flest bendir
til að þulur hafi ekki þótt virðulegur
kveðskapur enda sjaldnast kveðnar
í dýrum bragarháttum. Sem dæmi
um það má nefna vísu í Sneglu-Halla
þætti þar sem Halli yrkir fyrir konung.
Orti eg eina
um jarl þulu.
Verðrat drápa
með Dönum verri.
Föll eru fjórtán
og föng tíu.
Opið er og öndvert,
öfugt stígandi.
Svo skal yrkja
sá er illa kann.
Þulur hafa alla tíð haldið þessu
frjálsa formi sínu, mislöngum
ljóðlínum, óreglulegri hrynjandi
og
frjálslegum
erindaskilum.
Stuðlasetning getur verið allt frá
settum reglum til þess að vera lítil sem
engin.
Víða má sjá í þulum sérstakt
mynstur þar sem textinn hleður utan
á sig í hverju erindi. Það má t.d. sjá
í Þornaldarþulu. Annað dæmi er
skemmtileg þula sem skráð er eftir
Svövu Jónsdóttur frá Hrærekslæk í
Hróarstungu og birtist í Múlaþingi
1993. Fyrsta erindi hennar er aðeins
fjórar ljóðlínur:
Það var eitt tré
eitt mikið tré
eitt ypparlegt tré.
Og tréð stóð á fögum velli.
Þulan hleður síðan utan á sig í
hverju erindi. Erindin eru alls átta og
það síðasta er tólf ljóðlínur:
Það var ein lús
ein mikil lús
ein ypparleg lús
og lúsin var á munkinum
munkurinn á nunnunni
nunnan á unganum
unginn í hreiðrinu
hreiðrið á kvistinum
kvisturinn á greininni
greinin á trénu.
Og tréð stendur enn
á fögrum fögrum velli.
Stærstur hluti þeirra þulna sem
varðveist hafa eru barnagælur. Þær
eru misjafnar að lengd eftir því sem
við er að búast, enda tilgangur þeirra
að sefa eða svæfa börn. Efni þeirra er
sniðið eftir heimsmynd barna eins og í
þessari vel þekktu barnagælu:
Gekk ég upp á hólinn,

horfði ég ofan í dalinn
sá ég hvar hún langhala
lék sér við sauðinn.
Kýr keifaði,
kálfur baulaði,
hestur hneggjaði,
hundur geyjaði,
haninn gól
fyrir miðja morgunsól.
Eins og nafnið bendir til þá voru
barnagælur fyrst og fremst ætlaðar
til að róa börn, skemmta þeim eða
kenna. Stundum var slíkur kveðskapur
þó beinlínis notaður til þess að hræða
börn til hlýðni eins og eftirfarandi
Grýlukvæði sem finna má í safni Ólafs
Davíðssonar. Hér er það þó birt eins
og það er í handriti á Handritadeild
Landsbókasafns:
Fara börnin fram á pallinn
Fella þau niður pípudallinn
Grípur í þau grýlukallinn
Grár og loðinn eins og ljón.
Boli og Grýla bæði hjón
Berja þau síðan beint í pallinn
Börn er sagt þau finni
Bera þau síðan burt
Í belg úr loðnu skinni.
Sú uppeldisfræði sem birtist í
þessari vísu eins og mörgum öðrum
grýlukvæðum síst til eftirbreytni og á
köflum einfaldlega grimmileg. Setjið
ykkur bara í spor lítils barns sem óvart
fellir niður pípudallinn á pallinum.
Hvað getur aumingja barnið gert eftir
þennan kveðskap annað en að sitja
skjálfandi úti í horni og bíða eftir að
Grýla og hennar hyski komi og beri
það burtu í loðnum skinnbelg?
Margt bendir til að þulur hafi verið
ortar af konum. Vinnandi konum,
mæðrum eða vinnukonum sem urðu
að vinna sín verk oft með hóp af
börnum í pilsfaldinum. Þær höfðu
ekki sömu tækifæri og karlar til að
setjast niður og setja hugrenningar
sínar á blað, heldur spunnu sín
kvæði um leið og þær höfðu þau yfir.
Þannig varðveittust þulur og annar
kveðskapur kvenna oft í munnlegri
geymd kynslóð fram af kynslóð áður
en þær voru settar á blað.
Margt fleira væri hægt að fjalla
um í tengslum við þulur og aðrar
greinar íslenskra þjóðkvæða. Varla
er þó hægt að minnast á þulur án
þess að nefna Theódóru Thoroddsen
sem segja má að hafi komið þessari
kvæðagrein á kortið. Hún var fædd
1863 að Kvennabrekku í Dölum og
varð fljótt þekkt fyrir þulur sínar þótt
annarskonar kveðskapur hafi ekki
síður leikið í höndum hennar auk þess
sem hún var ötul baráttukona fyrir
réttindum kvenna. Mig langar að enda
þetta vísnahorn á ljóði Theódóru, Mitt
var starfið.
Mitt var starfið hér í heimi
heita og kalda daga
að skeina krakka og kemba þeim
og keppast við að staga.
Eg þráði að leika lausu við
sem lamb um grænan haga,
en þeim eru ekki gefin grið,
sem götin eiga að staga.
Langaði mig að lesa blóm
um langa og bjarta daga,
en þörfin kvað með þrumuróm:
„Þér er nær að staga.“
Heimurinn átti harðan dóm
að hengja á mína snaga,
hvað eg væri kostatóm
og kjörin til að staga.
Komi hel með kutann sinn
og korti mína daga,
eg held það verði hlutur minn
í helvíti að staga.

MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID 230 HESTÖFL
- Nýr 2019 árgerð Verð kr. 4.390.000
4.300.000 skráður

- 2,4 lítra bensínvél 135 hestöfl + rafmagn
- Start/stop
Automatic PLUG-IN HYBRID 230 HESTÖFL
MITSUBISHI
OUTLANDER
- Fjórhjóladrifnir
- Dekkjaþrýsti
kerfi PLUG-IN HYBRID 230 HESTÖFL
MITSUBISHI
OUTLANDER
- Nýr 2019
árgerð
MITSUBISHI
OUTLANDER
PLUG-IN
HYBRID
230 HESTÖFL
Verð kr.
4.300.000
skráður
- Lyklalaust aðgengi og start
Leðurstýri
- 2,4 lítra bensínvél 135 hestöfl + rafmagn - Start/stop Automatic
Nýr
árgerð
kr.
4.300.000
skráður
-- Fjórhjóladrifnir
Nýr2019
2019
árgerðVerð
Verð
kr.
4.360.000
skráður
-PLUG-IN
Dekkjaþrýsti
kerfiHYBRID
MITSUBISHI
OUTLANDER
230SÝNIS
HESTÖFL
- Bakkmyndavél með hjálparlínumMITSUBISHI
18”
álfelgur
OUTLANDER
PLUG-IN
HYBRID
230
HESTÖFL
TIL
Á
- 2,4--2,4
lítra
bensínvél
135
hestöfl
+
rafmagn
Start/stop
Automatic
lítra bensínvél
hestöfl + rafmagn - -Leðurstýri
Start/stop Automatic
Lyklalaust
aðgengi135
og start
- Snertiskjár
- Apple
CarPlay Verð- Dekkjaþrýsti
--Fjórhjóladrifnir
kerfi kerfi
Nýr
2019
árgerð
kr.
4.300.000
skráður
Bakkmyndavél
með
hjálparlínum
- -18”
álfelgur
Fjórhjóladrifnir
Dekkjaþrýsti
TILEGILSSTÖÐUM
SÝNIS Á
Nýr
2019
árgerð
Verð
kr.
4.300.000
skráður
Lyklalaust
aðgengi
og
start
Leðurstýri
- Símkerfi
Blátannabúnaður
2,4
lítra
bensínvél
135
hestöfl
+
rafmagn
Snertiskjár
Start/stop
Automatic
Apple
CarPlay
Lyklalaust
aðgengi
og
start
Leðurstýri
--2,4
lítra bensínvél
135hjálparlínum
hestöfl + rafmagn --Start/stop
Automatic
Bakkmyndavél
með
18”
álfelgur
Fjórhjóladrifnir
Símkerfi
Dekkjaþrýsti
kerfi
Blátannabúnaður
NÆSTU
DAGA
EGILSSTÖÐUM
Bakkmyndavél
með
hjálparlínum
18”
álfelgur
- Sæti 50/50 leður
--Fjórhjóladrifnir
Loftkæling
2
rása
--Dekkjaþrýsti
kerfi
TIL
SÝNIS
Á
Snertiskjár
Apple
CarPlay
TIL
SÝNIS
Á
Lyklalaust
aðgengi
og
start
Sæti
50/50
leður
Leðurstýri
Loftkæling
2
rása
Snertiskjár
Apple
CarPlay
--Lyklalaust
aðgengi
og startog ljósaskynjari
--Leðurstýri
Símkerfi
Blátannabúnaður
NÆSTU
DAGA
- Hraðastillir
-með
RegnBakkmyndavél
hjálparlínum
Hraðastillirmeð
-18”
18”-álfelgur
álfelgur
og ljósaskynjari
Góður tími til að kaupa Hobby 2019 --Bakkmyndavél
--Símkerfi
-RegnBlátannabúnaður
EGILSSTÖÐUM
hjálparlínum
EGILSSTÖÐUM
- Sæti
50/50 leður
-- Loftkæling
2 rása speglar og aðfellanlegir
Snertiskjár
Metalic
lakk-leður
Apple
CarPlay
- -Rafm.
hitaðir
- Metalic lakk
--Sæti
50/50
Rafm.
hitaðir
speglar
og
aðfellanlegir
Loftkæling
2 rása
---Snertiskjár
Apple
CarPlay
Hraðastillir
-- Regnog ljósaskynjari
-Símkerfi
Símkerfi
-Hraðastillir
Þokuljós
Blátannabúnaður
- -Borðtölva
NÆSTUDAGA
DAGA
Regnog ljósaskynjari NÆSTU
Blátannabúnaður
- Þokuljós
Borðtölva
-- Metalic
lakk
Rafm.
hitaðir
speglar
og
aðfellanlegir
Sæti
50/50leður
leður
Aðgerðarstýri
Loftkæling
rása
- -Dráttarkúla
aftengjanleg
kr. 11.000 auka)
--Metalic
lakk
Rafm.22hitaðir
speglar og(kostar
aðfellanlegir
--Sæti
50/50
---Loftkæling
rása
Þokuljós
Borðtölva
Hraðastillir
Hiti í framsætum
Regnljósaskynjari
- -5 Borðtölva
ára
ábyrgð
- Aðgerðarstýri
- Dráttarkúla aftengjanleg
(kostar
kr. 11.000 auka)
--Þokuljós
---Hraðastillir
---Regnogog
ljósaskynjari
Aðgerðarstýri
Dráttarkúla
aftengjanleg
(kostarogkr.hleðslu
11.000 auka)
Metalic
lakk
-Aðgerðarstýri
USBlakk
innstungur
-Rafm.
Rafm.
hitaðir
speglar
ogaðfellanlegir
aðfellanlegir
- -8 Dráttarkúla
ára
ábyrgð
áaftengjanleg
rafgeymum
---Metalic
hitaðir
speglar
og
(kostar
kr. 100.000 auka)
- Hiti í framsætum
5
ára
ábyrgð
Hiti
í framsætum
-- 5Borðtölva
ára ábyrgð
Þokuljós
--Þokuljós
--Borðtölva
- Hiti
í framsætum
áraog
ábyrgð
USB
innstungur
8Dráttarkúla
ára- 5ábyrgð
áhleðslu
rafgeymum(kostar
og hleðslu11.000 auka)
BÓAS
EÐVALDSSON
- USB innstungur UPPLÝSINGAR GEFUR
8
ára
ábyrgð
á
rafgeymum
Aðgerðarstýri
aftengjanleg
- Aðgerðarstýri
- Dráttarkúla aftengjanleg
(kostar kr.kr.11.000
auka)

TIL SÝNIS Á
EGILSSTÖÐUM
NÆSTU DAGA

- USB innstungur

- 8 ára ábyrgð á rafgeymum og hleðslu

-Hiti
Hiti5007
framsætum
áraábyrgð
ábyrgð28, 710 SEYÐISFIRÐI
BOSAL.IS - SÍMI -777
- EMAIL BOAS@BOSAL.IS - HAFNARGATA
í íframsætum
--55ára
UPPLÝSINGAR GEFUR
BÓAS
EÐVALDSSON
USB innstungur
áraábyrgð
ábyrgðáárafgeymum
rafgeymumogoghleðslu
hleðslu
--USB
--88ára
UPPLÝSINGAR
GEFUR
BÓAS
EÐVALDSSON
NGAR GEFUR BÓAS EÐVALDSSON
BOSAL.IS
- SÍMI 777
5007innstungur
- EMAIL
BOAS@BOSAL.IS - HAFNARGATA
28, 710 SEYÐISFIRÐI
BOSAL.IS - SÍMI
777BÓAS
5007EÐVALDSSON
- EMAIL BOAS@BOSAL.IS - HAFNARGATA 28, 710 SEYÐISFIRÐI
UPPLÝSINGAR
GEFUR
- SÍMI 777 5007 - EMAIL UPPLÝSINGAR
BOAS@BOSAL.IS
- HAFNARGATA
28, 710 SEYÐISFIRÐI
GEFUR
BÓAS
EÐVALDSSON
BOSAL.IS
SÍMI
777
5007
EMAIL
BOAS@BOSAL.IS
HAFNARGATA28,
28,710
710SEYÐISFIRÐI
SEYÐISFIRÐI
BOSAL.IS - SÍMI 777 5007 - EMAIL BOAS@BOSAL.IS --HAFNARGATA

SUMARTILBOÐ
10% sumarafsláttur af öllum

GARÐHÚSUM af verðum á heimasíðunni okkar

GARÐHÚS 4,4m²

Einnig eru valin gestahús á sérstöku sumartilboði, sjá nánar á heimasíðunni
www.volundarhus.is

VH/19- 01

50% afsláttur
af flutningi á
GARÐHÚSUM og
GESTAHÚSUM
á allar þjónustustöðvar Flytjanda.

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

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

GARÐHÚS 4,7m²

GARÐHÚS 9,9 m² án gólfs

GARÐHÚS 14,5 m²

Nánari upplýsingar á
heimasíðu okkar
volundarhus.is
og í síma 864-2400.

Sjá fleiri
GESTAHÚS og
GARÐHÚS á tilboði
á heimasíðunni
volundarhus.is
GARÐHÚS 9,7m²

www.volundarhus.is

6. tölublað
8. árgangur

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

Fimm presta
köll sameinast
undir heitinu
Austf jarða
prestakall
Ný
lega haldið Kirkju
þing sam
þykkti til
lögu um sam
einingu
presta
kalla í Austur
lands- og Vest
fjarðaprófastsdæmum. Það þýðir að
Djúpavogs-, Heydala-, Kolfreyju
staðar-, Eski
fjarðar- og Norð
fjarðar
prestaköll í Austurlandsprófastsdæmi
sameinast í eitt prestakall sem mun
bera heitið Austfjarðaprestakall.
Í greinargerð með tillögunum kom
fram að tillögurnar séu hluti af stefnu
biskupa
fundar um ný
skipan presta
kalla á landsvísu sem unnið hafi verið
að. Felist í þeirri stefnu að horfið verði
frá einmenningsprestaköllum, þar
sem því verði við komið. Einnig var
sam
þykkt á kirkju
þinginu að leggja
niður Saurbæjarprestakall í Vestur
landsprófastsdæmi.við
ákveðum.
Ef við ætlum í gegnum lífið með
berserksgangi þá missum við af því en
með þolinmæðinni náum við að njóta
þess. Að njóta lífsins er spurning um
þolinmæði.
Daníel Magnús, verkamaður

EKKI SOFNA Á VERÐINUM
Láttu ekki ofþreytu sigla þér í strand. Svefnskortur er
algeng orsök slysa á sjó. Gætum þess að fá næga hvíld
og vökum yfir öryggi okkar.

ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?
Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-,
mótorhjóla og snjósleðasætum.
Húsbílaklæðningar og öll almenn
bólstrun. Við erum þekktir fyrir
fljóta og góða þjónustu.

Formbólstrun
Hamraborg 5 kóp, Hamrabrekkumegin S. 544 5750 www.hsbolstrun.is

