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Flugfélag Íslands mælir með því að hrista upp í 
tilverunni og fara út úr bænum í nýtt landslag.  
Við bjóðum upp á fjölbreyttar og skemmtilegar  

ferðir bæði fyrir hópa og einstaklinga.  
Skelltu þér í spennandi ævintýraferð 
og upplifðu nýja hluti.
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konur og kalla
krakka með hár
og kalla með skalla

fyrir allafyrir alla
EitthvaðEitthvað

Ólafur Haukur Símonarson

Beikon og laukhringja-borgari
„Country Style“ tómatsósa, steiktir sveppir,
120g hamborgari, maribu ostur, beikon,
Greifamæjó og djúpsteiktir laukhringir.
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Ég man enn þegar ég var að byrja í menntaskóla og 
horfði á karlana og kerlingarnar sem voru á síðasta 
ári. Mér fannst ég eiga fátt sameiginlegt með þessu 

fólki. Þau voru 19 ára. Bróðir minn, sem var nokkru eldri en 
ég, sagðist hugsa til þess með hryllingi að verða fertugur. Svo 
varð ég nítján ára og seinna varð hann fertugur og hvorugur 
hafði sérstaklega meint af. 

Fordómar ungs fólks gegn þeim eldri eru í besta falli bros
legir. Það má ekki segja um fordóma ríkis og atvinnurek
enda. Ríkisfyrirtæki láta starfsmenn skrifa undir samninga 
um að þeir vinni ekki nema til 67 ára aldurs. Bankar miða 

við 65 ár og tilgreina að stjórnendur skuli ekki vera eldri en 60 
ára. Hvað veldur þessum aldurstakmörkunum? Er heili fólks 
þannig að hann renni út á ákveðnum aldri, um hann gildi 
einhver best fyrir dagsetning?

Erlendis hafa menn ekki alls staðar sömu viðmið. Alþekkt 
er að stjórnmálamenn, meðal annarra margir þeir sem þekkt
astir eru, vinna langt fram yfir sjötugt. Churchill var orðinn 
áttræður þegar hann hætti sem forsætisráðherra, Ronald 
Reagan var orðinn sjötugur þegar hann varð forseti, Shimon 
Peres var um nírætt þegar hann lét af forsetaembætti í Ísrael. 
Hvers vegna geta menn stjórnað löndum sem eru of gamlir til 
þess að stýra fyrirtækjum?

Fyrir samfélagið er ekki skynsamlegt að afþakka vinnufram
lag og þekkingu þeirra sem komnir eru yfir ákveðinn aldur. 
Vissulega er það rétt að heilsan er brothættari við sjötugt en 
fimmtugt, en það eru ekki allir eins. Fólk eldist mishratt og 
það er ekki bara meðalævin sem hefur lengst. Fólk heldur 
góðri heilsu miklu lengur en áður. Þekking og færni er mikils 
virði. Fyrir hvert ár sem bætist við starfævina græðir samfé
lagið. Ef heill árgangur vinnur ári lengur bætist eitt prósent 
við landsframleiðsluna. Þjóðina munar um minna.

Horfum á málið frá sjónarhóli einstaklinganna sem í hlut 
eiga. Auðvitað eru sumir fegnir þeirri stundu sem þeir geta 
hætt að vinna og snúið sér að öðru. En fyrir aðra er starf
ið lífsfylling og tengir þá við félagana. Auk þess er það auð
vitað einfalt að eftir því sem menn vinna lengur eru tekjurnar 
meiri, þeir leggja meira fyrir í lífeyrissjóð og fá hærri lífeyri 
eftir því sem töku hans seinkar.

En til þess að vinna verða menn auðvitað að fá störf við sitt 
hæfi. Því miður hefur þjóðfélagið allt verið svo gegnsýrt af 
„best fyrir“ hugsunarhætti að oft er erfitt að fyrir gott fólk að 
fá vinnu eftir að það hefur náð miðjum aldri. Rúmlega fimm
tugur maður mætti í atvinnuviðtal og heyrði á tal vinnuveit
endanna á leið út. „Þessi smellpassar, en hann er of gamall.“ 
Þessu þarf að breyta og uppræta aldursfordóma. 

Menn geta verið veikir, úthaldslitlir, svifaseinir, önugir, úr 
þjálfun eða óhæfir í störf á öllum aldri, en aldurinn einn má 
aldrei ýta hæfu fólki af vinnumarkaði. Ef við leyfum þeim 
sem geta unnið að halda áfram störfum græða allir. Vinnu
staðurinn, einstaklingarnir og þjóðfélagið í heild.

Benedikt Jóhannesson

ÞÚ ERT OF GAMALL



In Iceland, all electricity is generated from renewable sources; 
falling water, the heat of the earth and the force of the wind.  

Welcome to the land of renewable energy. 

landsvirkjun.com/visitus

Take your photos using  
a steam powered phone



EKKERT ÁFENGI 
EFTIR AÐ ÉG 

GERÐIST JÓGI
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FORSÍÐUMYND: PÁLL KJARTANSSON

Daði Guðbjörnsson hefur löngum unnið sér hylli með málverkum sínum, en kannski ekki 
síður með fallegri og ljúfri framkomu. Hann hefur frá mörgu fróðlegu að segja og yfir 
kaffibolla í appelsínugulu húsi – sem Lína Langsokkur gæti búið í – settumst við niður  

í kyrrðinni þar sem ekkert heyrðist nema hljóðið í einni fiskiflugu.

Kannski voru það afgangs blað-
renningarnir og litirnir frá Ríkisútgáfu 
námsbóka sem kveiktu neistann. Kannski 
var neistinn alltaf til staðar og myndirnar 
sem Daði Guðbjörnsson listmálari teikn-
aði á renningana eðlilegur gangur af hugs-
unarhætti og þrám barnsins. En eitt er 
víst. Daði Guðbjörnsson hefur náð langt í 
list sinni og er af mörgum talinn upphafs-
maður nýja málverksins sem kom fram á 
sjónarsviðið upp úr 1980.

,,Ég held ég hafi verið mjög rólegt barn 
og dreymið,“ segir Daði þegar við höfum 
komið okkur notalega fyrir á fallegu heimili 
hans og konu hans, Soffíu Þorsteinsdóttur 
leikskólastjóra. Hann velur eldhúsið fyrir 
samtal okkar, hlýlegt eldhús þar sem á vegg 
hanga nokkrar af nýjustu myndum Daða, 
sem eru frábrugðnar þeim sem við eigum 
að venjast. Mikil kyrrð ríkir yfir myndun
um eins og skapara þeirra. Með expresso 
kaffi í hönd höldum við samtalinu áfram:

,,Ég var mikið í mínum heimi og teikn
aði mikið á renningana frá Gunnu frænku. 
Það háði mér að ég var lesblindur og átti því 
erfitt með allt bóknám, þar sem lestur kom 
við sögu. Pabbi var ánægður með elsta son

inn, Jens Guðbjörnsson, skipstjóra, því hann 
fór í Stýrimannaskólann en vildi svo bara 
vera í landi og gerðist tollvörður. Næstur í 
röðinni er ég, sem vildi verða listmálari, og 
þá varð pabba að orði: Það kemur ekkert 
undan manni nema listamenn! Pabbi, Guð
björn Jensson skipstjóri, lést langt um aldur 
fram, en móðir mín, Viktoría Skúladóttir, er 
að verða 90 ára á næsta ári. Pabbi lést áður 
en yngri bræður mínir Guðbjörn og Gunn
ar fóru í söngnám. Þeir gerðu fína karríera 
í útlöndum. Pabbi missti því af tveimur af 
sínum þremur listamönnum.“

LÆRT AF VITI 
Guðbjörn faðir Daða vildi að sonurinn 
lærði ,,eitthvað af viti“, segir Daði bros
andi ,,svo ég fór til náms í húsgagnasmíði 
hjá Helga Einarssyni og var síðasti neminn 
hjá honum. Þaðan lauk ég sveinsprófi í hús
gagnasmíði árið 1976. Ég semsagt dreif mig 
í að láta draum pabba rætast og svo mína 
eigin drauma einnig. Smíðanámið kom sér 
reyndar mjög vel því þar lærði ég mjög gott 
handverk, „exklúsívt“ flott handverk í hús
gagnasmíði. Ég vann töluvert við húsasmíði 
meðan ég var í námi og eftir námið. Ég var 
22 ára þegar ég lauk sveinsprófinu og fór þá 

í Myndlistaog handíðaskólann, sem var 
mjög skemmtilegur og gagnlegur tími. Ég 
hafði verið í kvöldskóla hjá Myndlistarskóla 
Reykjavíkur í fjögur ár þar á undan, lærði 
mest módelteikningu og þar kynntist ég vel 
Hring Jóhannessyni. Við vorum góðir fé
lagar þar til hann lést. Það var ómetanlegt 
að kynnast Hring því hann var jákvæður, 
skemmtilegur og uppbyggilegur maður og 
náttúrlega mjög góður teiknari, handverks
maður og listamaður.“

Daði hefði ef til vill farið aðrar leiðir í  
lífinu en úr varð, en ákveðnar hömlur 
stöðvuðu það:

,,Ég gat illa lært í skólum þar sem ég var 
les og skrifblindur eins og mjög margir 
listamenn eru. Þetta setti vissulega mark á 
lífið því ég hefði jafnvel viljað læra innan
hússarkitektúr, en ég var hreinlega hrædd
ur við bóknám. Þetta hefur breyst gríðar
lega núna. Fyrstu tvö árin í Myndlista og 
handíðaskólanum er handverk uppistaðan. 
Við lærðum teikningu, mótun, litafræði og 
fleira. Ég vildi hins vegar kynnast nýlistinni 
og fór í Nýlistadeildina. Mig langaði ekkert 
í olíumálun á þessum árum. Maður bara 
veður í það sem maður þarf að gera þegar 
maður er ungur og eltir draumana. Þegar 
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Pabbi vildi að ég lærði eitthvað af viti.
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ég útskrifaðist úr skólanum árið 1980 hafði 
ég verið að fikta við að teikna og það þótti 
mjög skrýtið að hafa verið í konseptnámi 
og hafna svo öllu sem hafði verið kennt! 
Mig langaði alltaf til að mála þegar ég var 
í Nýlistadeildinni og gerði það meðfram 
nýmiðluninni, en þangað fór ég bæði af 
forvitni og líka til að geta unnið sjálfstætt. 
Dieter Roth kennari minn kunni vel að 
meta myndirnar mínar og keypti af mér 
mynd. Þegar svo bókin Íslenska listasagan 
kom út kom í ljós að ég var einn sá fyrsti 
sem byrjaði á þessu nýja málverki, sem er 
mjög hrátt expressioniskt málverk.“

Í bókinni Íslensk listasaga, frá miðri  

19. öld fram að upphafi 21. aldar er Daða 
getið á þennan hátt:
,,Daði Guðbjörnsson kemur af miklum 
ákafa inn á myndlistarvettvanginn í byrj-
un níunda áratugarins. Hann hafði lok-
ið sveinsprófi í húsgagnasmíði árið 1976, 
samhliða kvöldskóla Myndlistarskólans 
í Reykjavík, og enn fremur fjögurra ára 
námi í nýlistadeild Myndlista- og handíða-
skóla Íslands. Á árunum 1980-1983 sýndi 
Daði í Suðurgötu 7, Rauðahúsinu á Akur-
eyri og í Nýlistasafninu, verk sem vitnuðu 
um kynni hans af nýja málverkinu; þar 
kom fram hrá og groddaleg efnismeðferð, 
sjálfsprottin og hraðunnin form og fígúrur 

sem eru oft útfærðar með blandaðri tækni 
ljósmyndabrota og lita.“

LEKTOR Í AMSTERDAM
,,Af því að málverkið var dautt á þessum 
tíma þurftum við listamennirnir að hrópa, 
við þurftum að segja alveg rosalega mikið. 
Ég var að gera þessi hráu pappírsverk á 
sama tíma og pönkið er að koma, þetta er 
einhver tími í vestrænni sögu og kannski 
reykvískri sögu þar sem borgarmenningin 
breytist. Við erum allir þarna af sömu 
kynslóð, Einar Kára, Einar Már og fleiri, 
strákar sem fæðast á mölinni. Þegar pönk
ið kom fram var ég farinn að gera pönkið 

D A Ð I

Ég þekki nokkra góða listamenn sem drekka töluvert, en þeir hætta þegar þeir fara í vinnutarnir.



Austurstræti 18
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Hallarmúla 4

Álfabakka 14b, Mjódd
Kringlunni norður
Kringlunni suður
Smáralind

Hafnarfirði - Strandgötu 31
Keflavík - Sólvallagötu 2
Akureyri - Hafnarstræti 91-93
Akranesi - Dalbraut 1

Ísafirði - Hafnarstræti 2
Vestmannaeyjum - Bárustíg 2
Flugstöð Leifs Eiríkssonar

540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is
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í myndlistarmiðla. En árið 1982 var ég far
inn að vinna meira eins og málari, farinn að 
vinna á forsendum málverksins og mynd
listarinnar. Ég var búinn að sækja um skóla 
í útlöndum, meðal annars CalArt í Kali
forníu, en náði ekki TOEFL enskuprófinu 
þar í fyrstu. Ég sökkti mér þá niður í enskar 
bækur til að ná tungumálinu betur, sótti 
um aftur og fékk inngöngu. En á sama tíma 
fékk ég inngöngu í Akademíuna í Hollandi. 
Peter Holstein var prófessor þar og mjög 
góður kennari. Ég valdi Amsterdam fram 
yfir Kaliforníu. Á þessum tíma bjó ég með 
Guðbjörgu Sigurjónsdóttur, píanókennara, 
sem síðar stofnaði söngskóla Sigurðar 
Demetz. 

Við fluttum út til Hollands árið 1983 og 
eignuðumst þar soninn Sigurjón Bergþór. 
Sigurjón hefur lært klarinettuleik í Stokk
hólmi og París, en sneri sér síðan að skrif
um og skrifaði bókina Hendingskast, sem 
kom út í fyrra hjá Veröld. Við bjuggum í 
Hollandi í eitt ár. Mér gekk mjög vel þar, 

vann mikið í ætingu og litógrafíu eða stein
prenti. 

Ég fékk vinnu í hálfan mánuð sem lektor 
þegar Hollendingarnir fóru að keppa um 
Prix de Rome verðlaunin. Ég var útlending
ur og gat því ekki keppt. Það þurfti alltaf 
einhvern á verkstæðið, sem hafði þekk
inguna. Litógrafíukennarinn minn sagði: 
„Daði, þú kannt þetta allt, þú verður lekt
or á verkstæðinu í hálfan mánuð!“ Ég var 
rosalega ánægður, ég hélt bara áfram að 
vinna í mínum hlutum og það var bara einn 
náungi með mér, sem var að vinna í stein

prenti. Þetta gekk svo ljómandi vel hjá hon
um þangað til síðasta daginn að hann kom 
alveg panikkeraður: „Daði, Daði, þetta er 
síðasti dagurinn og ég verð að ná einu ein
taki í dag“. Ég rúllaði og pressaði og gerði 
það sem þurfti að gera og hann var mjög 
ánægður með að þetta skyldi nást. 

Þegar ég fór á skrifstofuna til að fá borg
uð launin sagði konan sem borgaði mér út, 
hún Lies: „Daði, veistu það að ég hef aldrei 
fengið borguð svona há laun fyrir hálfs 
mánaðar vinnu!“ Hollendingar borga svo 
góð kennaralaun. Fyrir þessi laun gat ég 
keypt mér grafíkpressu og steina og full
kominn útbúnað til að prenta grafík og 
það hefur hjálpað mér gríðarlega að geta 
gert þetta sjálfur. Við fluttum síðan heim 
frá Amsterdam með Sigurjón nýfæddan og 
ég fór að kenna við Myndlista og handíða
skólann og sinna málverkinu.

Eftir að við Guðbjörg skildum var sonur 
okkar mest hjá mér, en átti líka herbergi hjá 
mömmu sinni. Við Sigurjón bjuggum í Litla 

D A Ð I

„Daði, veistu það að ég 
hef aldrei fengið borguð 
svona há laun fyrir hálfs 

mánaðar vinnu!“ 
Hollendingar borga svo 

góð kennaralaun.

Málverk eftir Daða.



GLÆSILEGIR SALIR, FRÁBÆR AÐSTAÐA
OG FJÖLBREYTTIR MATSEÐLAR

TILVALIÐ FYRIR VEISLUNA,  ÁRSHÁTÍÐINA, 
RÁÐSTEFNUR OG FLEIRA

ER VEISLA Í VÆNDUM?

Hótel  Kea |  Hafnarstræti  87 -  89 |  S ími 460 2000 |  kea@keahotels. is

www.keahotels.is
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Skerjafirði. Sigurjón gekk í Melaskólann og 
Hagaskólann og síðan fór hann í MR, en 
þá vorum við reyndar fluttir á Öldugötuna 
með Soffíu þar sem við bjuggum þangað 
til við fluttum hingað á Brunnstíginn árið 
2000. Ég kynnist Soffíu nokkrum árum eftir 
að við Guðbjörg skildum. Soffía starfar sem 
leikskólastjóri á Sæborg. Hún er að vinna 
mjög skemmtilegt starf með börnum þar 
sem sköpun er í stóru hlutverki. Mér hefur 
alltaf þótt forvitnilegt að fylgjast með því 
starfi. Ég tók eitt sinn þátt í þróunarstarfi 
í Sæborg, þar sem áherslan var á samstarf 
við listamann og vinnu með endurvinnan
legt efni. Þróunarstarfið endaði síðan með 
stórmerkilegri sýningu á Kjarvalsstöðum. 
Soffía var vinkona Evu Benjamínsdóttur, 
sem hafði passað mig sem barn. Við Eva 
hittumst á Kaffi List og fórum að tala saman 
og þannig kynntist ég Soffíu. Ég veit ekkert 
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hvernig þessi ást er en hún er það eina sem 
ekki er hægt að útskýra. Þetta gengur mjög 
vel hjá okkur Soffíu og erum við búin að 
vera saman í 19 ár. Það er mikið til stuðn
ingi Soffíu að þakka að ég get verið lista
maður og svo á hún stóran þátt í því hvað 
hér er fallegt í húsinu; Brunnstíg númer 5. 
Soffía á tvö börn og fjögur barnabörn sem 
okkur þykir gaman að fá lánuð.“

LÍFIÐ BREYTTIST MEÐ SAHAJA JÓGA
Nú skautum við hratt yfir sögu fram að 
árinu 2006 þegar straumhvörf urðu í lífi 
Daða.

,,Ég hætti að reykja fyrir 30 árum og 
fannst það ekkert erfitt, en þegar maður 
er listamaður þá er alltaf ofsalega gaman. 
Það eru sýningaropnanir og alltaf boðið í 
glas eða glös. Ég var aldrei í dagdrykkju, 
en það að smakka áfengi um hverja helgi 

fannst mér orðið gott. Ég var löngu búinn 
að sjá að það að drekka áfengi hafði ekki 
áhrif á það að ég fengi betri eða öðruvísi 
hugmyndir í listinni. Ég hef ekki trú á að 
það hjálpi neinum í sköpun að vera und
ir áhrifum vímuefna. Margir halda að það 
hafi jákvæð ahrif á sköpunargáfuna að vera 
í glasi. Ég þekki nokkra góða listamenn 
sem drekka töluvert, en þeir hætta þegar 
þeir fara í vinnutarnir. Ég hef gaman af að 
borða en það að drekka rauðvín með mat 
skil ég ekki. Maður sér það kannski best 
þegar maður fer í vínsmökkun til útlanda 
en þá er maður látinn skyrpa víninu út úr 
sér til að missa ekki bragðskynið og hvað 
segir það manni; Jú, að vínið spilli í raun
inni skynjuninni og þess vegna er lógískara 
að drekka ekki vín með mat til að eyðileggja 
ekki bragðið af matnum.

NÝJU HEYRNARTÆKIN OKKAR VEITA  
ÞÉR KRISTALTÆRAN HLJÓM VIÐ 

KREFJANDI AÐSTÆÐUR
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KÚLTÍVERAÐI DRENGURINN
Það gerðist alveg óvart að ég hætti að 

drekka, ég fór ekki í áfengismeðferð. Ég sá 
grein í blaði sem fjallaði um Sahaja jóga. Ég 
hugsaði með mér að þetta væri forvitnilegt 
að prófa. Ég hafði lesið mikið um andlega 
hluti og trúarbrögð þegar ég var ungur og 
hef alltaf haft mikinn áhuga á andlegum 
málum, en fann einhvern veginn aldrei 
vettvanginn. Ég hef prófað innhverfa íhug
un, en hún virkaði illa á mig, ég fékk bara 
höfuðverk. Ég mætti á fund hjá Sahaja jóga 
og leið óskaplega vel á þessum kynningar
fundi. Næsta morgun reyndi ég að hug
leiða í stutta stund og gerði það skipulega, 
510 mínútur að morgni og 10 mínútur að 
kvöldi, og fann algjörlega slökun. Fljótlega 
fór ég svo að mæta á fundina hjá Sahaja 
jógum. Fundirnir hjálpa manni mikið því 
þegar margir eru saman að hugleiða hefur 

það margföld áhrif. Fljótlega fann ég að ég 
var farinn að minnka drykkjuna, orðinn 
kúltíveraður drengurinn! 

Eitt sinn var ég á opnun í Gallerí 
Turpentine í Ingólfsstræti og hafði drukkið 
eitt, tvö rauðvínsglös, ég ætlaði svo að fara 
á Næsta bar á eftir og halda áfram. Þegar 
ég er staddur þar sem Sólon er í Banka
strætinu uppgötvaði ég að mig langaði ekk
ert í áfengi. Ég fór bara heim! Ég hef ekki 
orðið var við vínlöngun í tíu ár. Sahaja jóga 
losar mann við mörg þau andlegu óþægindi 
sem valda drykkjunni. Og það er ekki það 
eina. Ég læknaðist af of háum blóðþrýstingi 
og hætti að taka lyf, í samráði við lækni. 
Exemið, sem ég hef þjáðst af, hefur lagast 
og einnig asminn, sem hefur verið mér til 
óþæginda.

Kallið mig áhrifagjarna, sama er mér, en 
eins og yfirleitt þegar ég tek viðtöl, sog
ast ég inn í frásagnir viðmælandans og 
hér hætti ég ekki fyrr en hann fær mér í 
hendur kynningarbækling um Sahaja jóga. 
Semsagt, kynningarfundir fyrsta og þriðja 
mánudag í hverjum mánuði á Dalbraut 27. 
Ég þangað. En hvað lærir maður af þessu?

Eftir því sem ég þjálfaðist í Sahaja jóga 
lærði ég meira inn á sjálfan mig. Kerfið 
í okkur, sálin, er þrískipt. Einn hlutinn af 
kerfinu eru tilfinningarnar, þráin og for
tíðin, það sem við erum byggð úr. Hinn 
hlutinn er framtíðin og það sem við getum 
skapað og framkvæmt. Miðjan er núið, þar 
sem við viljum vera andleg og þróa okkur. 
Mjög margir listamenn halda að egóið sé að 
skapa eitthvað, en það er mikill misskiln
ingur. Egóið skapar ekki neitt. Sú tegund af 

NÝJU HEYRNARTÆKIN OKKAR VEITA  
ÞÉR KRISTALTÆRAN HLJÓM VIÐ 

KREFJANDI AÐSTÆÐUR
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myndlist sem ég er að gera er sjálfsprottin og 
þannig finnst mér að hún eigi að vera. Sahaja 
jóga ræktar í fólki það sjálfsprottna. Það er 
þannig að náttúran er sjálfvirk og „Andinn 
mikli“ stjórnar öllu í alheiminum. Vetrar
brautirnar haga sér eftir náttúrulegu kerfi; 
náttúrulegri orku sem heitir Adi Shakti á 
sanskrít. Hjá evrópsku kjarneðlisrannsóknar
stofnuninni CERN í Sviss er verið að rann
saka eind, sem er kölluð HiggsBóseind eða 
guðseind, hún er svo skapandi að hún gerir 
bara það sem henni sýnist og er alheiminum 
fyrir bestu. Við mennirnir erum ekki alltaf í 
þessum takti.“

ALLIR ÁRAR SEM GETA FÆÐST ERU FÆDDIR. 
JÁKVÆÐNI GETUR ÝTT ÞEIM FRÁ.
Finnurðu mikinn mun á þér eftir að þú fórst 
að iðka jóga svona reglulega?

,,Já, munurinn núna og fyrr er að ég held 
öllu þessu neikvæða fyrir utan. Það er meiri 
kyrrð og meira jafnvægi. Svo er það þannig að 
eftir því sem maður kynnist sjálfum sér bet
ur sér maður að uppsprettan í manninum er 
gleði og ánægja. Ef þú ert glaður og jákvæð
ur og líður vel þá er allt í lagi, en kúltúrinn á 
Vesturlöndum er rosalega upptekinn af nei
kvæðum hlutum. Það sýnir þó hvað gleðin og 
ánægjan er sterk að þegar Sinfóníuhljómsveit 
Íslands bað þjóðina að velja hvaða lag ætti að 
spila var það Óðurinn til gleðinnar sem var 
valinn.“

Hvað með öll þessi stríð, jarðhræringar, ras-
isma og svo framvegis? Er heimurinn ekki bara 
á heljarþröm?

,,Samkvæmt flestum andlegum fræðum 
er núna öld Vatnsberans. Kúndalíni er vatn 
lífsins og það er talað um að dómsdagur sé í 
nánd, þegar það fær að virka. Fólk misskilur 
og heldur að allir verði dregnir fyrir rétt. Með 
því að stunda Sahaja jóga og sjá sjálfan sig 
meira utan frá þá getur maður dæmt sjálfan 
sig og lagfært sjálfan sig. Tímabil sem nú er 
heitir Kali Yuga í indversku fræðunum. Það 
sem gerist á þessum tíma er að allir árar sem 
geta fæðst eru fæddir. Það er okkar jákvæðu 
manna, sem eru sem betur fer nokkrir, að ýta 
því illa út af borðinu. Með jákvæðninni get
um við eytt neikvæðninni út úr heiminum. 
Jákvæðu og neikvæðu öflin togast á. Ef þú ert 
alvöru jógi þá ertu í núinu og það er undir
staða þess að vera hamingjusamur. Ef þú ert í 
fortíðinni ertu óhamingjusamur, því þú lætur 
hana sliga þig. Þú getur ekki lagað aðra, þú 
getur bara lagað sjálfan þig. Þú getur ekki 
dæmt aðra, þú getur bara dæmt sjálfan þig.“ 

D A Ð I

Það er stuðningi Soffíu að þakka 
að ég get verið listamaður.

„Andinn Mikli“ stjórnar 
öllu í alheiminum.

Ég var að gera þessi hráu pappírsverk á 
sama tíma og pönkið er að koma.



Fyrirtækjaráðgjöf

Við tökum vel á móti þér

• Kaup og sala fyrirtækja
• Stofnun fyrirtækja
• Áætlanagerð

• Verðmat fyrirtækja
• Áreiðanleikakannanir
• Fárhagsleg endurskipulagning

Akureyri  |  Húsavík  |  Reykjavík  |  430 1800  |  enor@enor.is  |  www.enor.is  



18  |  SKÝ  4. tbl. 2016

Vorið 2015 var skemmtileg sýning á Reyðarfirði. Þar sýndu 
helstu ferðafrömuðir á Austurlandi hvað þeir hafa upp á 
að bjóða. Kaðall á gólfinu táknaði strandlengjuna og allir 

voru á réttum stað á kortinu. Þetta var frábær hugmynd, vel útfærð 
og gaman að hitta fólkið. Skemman sem sýningin var í var svolítið 
dimm, í fjarska grillti í fólk sem virtist vera úr alfaraleið. Þangað 
hélt ég og uppgötvaði Óbyggðasetrið í fyrsta en ekki síðasta sinn.

Óbyggðasetrið á Egilsstöðum í Fljótsdal er hugarfóstur ungra 
hjóna, Örnu og Denna. Hún er sagnfræðingur og hann kvikmynda
gerðarmaður. Ég þurfti ekki að hlusta lengi þangað til ég áttaði mig 
á að setrið er snilldarhugmynd. Þau ákváðu að breyta gömlum bæ í 
gistihús og safn og bjóða upp á margs konar afþreyingu sem tengist 
óbyggðum Íslands. Ég var staðráðinn í því að kynna mér þetta bet
ur þegar færi gæfist.

FYRSTA FERÐ
Margt þarf að skoða og bedrífa og ég komst ekki austur fyrr en 
um haustið. Þá var ýmislegt á dagskrá. Við Reynir föðurbróðir 
minn höfðum verið í viðamiklu prógrammi þar sem við skoðuð
um ýmislegt markvert í nágrannasveitum Norðfjarðar. Í þetta sinn 
var ferðinni heitið að Karlsskála sem er ysti bær í Reyðarfirði. Auk 
þess vorum við báðir miklir áhugamenn um Norðfjarðargöngin og 

ég hafði fengið leyfi til þess að aka inn í þau undir verndarvæng 
verktaka. 

Óhætt er að segja að Reynir hafi verið kominn af léttasta skeiði 
og ég var þess vegna svolítið feiminn þegar ég spurði hvort hann 
væri til í að skjótast með mér að Egilsstöðum. „Í Fljótsdal“ flýtti ég 
mér að bæta við, því að auðvelt er að rugla bóndabænum saman við 
samnefnt bæjarfélag við norðurenda Lagarfljóts.

„Jú“, sagði Reynir. „Þau hafa opnað þar gistihús og sýningu.“ 
Ég jánkaði því og undraðist hve vel hann fylgist með. 
Svo bætti hann við: „Ég hef gist þar fjórar nætur.“ 
„Nú er farið að slá út í fyrir honum,“ hugsaði ég. Hann var auð

vitað orðinn 95 ára.
Áður en ég gat sagt neitt bætti hann við: „Kannski voru þær bara 

þrjár.“
Í ljós kom að Reynir hafði gist á bænum árið 1961 þegar hann fór 

í sögulega ferð á Snæfell ásamt vini sínum. Auðvitað var hann með 
þetta á hreinu og var til í að koma með.

Á leiðinni snæddum við hádegisverðarhlaðborð á Skriðuklaustri. 
Það er alltaf vel þess virði og reyndar ferðalag á sig leggjandi fyrir 
þá kóngafæðu. 

Við héldum áfram inn dalinn uns við komum að Egilsstöðum. 
Það var kominn september og ekkert líf að sjá nema tvo hunda 

ÓBYGGÐIRNAR KALLA
TEXTI OG MYNDIR: BENEDIKT JÓHANNESSON 

Snæfell.
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sem hlupu vingjarnlegir á móti okkur. Enginn var í gamla 
bænum og ég skokkaði upp að þeim nýja og knúði dyra, 
kynnti mig og sagðist vilja skoða óbyggðasetrið. Í sveitinni 
eru menn ekki að velta því fyrir sér hvort það er opið eða 
lokað og Denni, Steingrímur Karlsson, vatt sér fram og vildi 
gjarnan sýna okkur frændum aðstöðuna.

Fyrst skoðuðum við gamla bæinn þar sem Reynir hafði 
gist á sínum tíma og þeir skiptust á sögum um íbúana og 
gamla tíma. Á bænum bjuggu níu systkini félagsbúi og að 
minnsta kosti ein systirin sá lengra en nef hennar náði. Það 
gat Reynir staðfest. Þegar hann og Gunnar Ólafsson skóla
stjóri komu ofan af fjöllum eftir gönguferð á Snæfell vorið 
1961 beið þeirra heit máltíð. Komu þeir þó klukkan sjö að 
morgni þegar ekki er vani að reiða fram slíkan glaðning.

Nú bjóða þau hjón upp á gistingu í fjórum herbergjum 
á efri hæð. Herbergin eru eins og systkinin hafi farið út í 
morgun. Í huganum valdi ég mér rúm og herbergi til að 
gista í þegar ég kæmi næst.

Svo skoðuðum við nýju baðstofuna sem þau hjón hafa 
byggt upp fyrir ofan safnið, sem ekki var búið að setja upp í 
fyrra. Baðstofan er byggð fyrir nútímafólk þannig að rúmin 
eru miklu lengri en í gamla daga. Hún er vel upplýst, en 
rafmagnið er vandlega falið.

Denni sagði okkur frá ýmsum hugmyndum um afþrey
ingu, gönguferðir, reiðtúra, helgarskemmtanir, tónleika og 
margt fleira. Ég var ákveðinn í einu: Að ganga upp meðfram 
Jökulsá, fossaleiðina svonefndu. Á leiðinni upp á hálendið 
er fleiri fossa að finna en víðast hvar á Íslandi. Þetta var leið 
sem ég þurfti að fara.

FOSSAGANGAN
Það var tiltölulega auðvelt að sannfæra félagana um að þetta 
væri einmitt besta gangan fyrir okkur. Ég pantaði gistingu 
fyrir hópinn, fyrst eina nótt á Egilsstöðum, næst nótt í skál
anum að Laugarfelli og svo aftur á Egilsstöðum. Þó að fyr
irvarinn væri sex mánuðir var ekki hægt að fá tvær nætur 
á Laugarfelli, en hugmyndin var þá að ganga á Snæfell líka. 
Það tók nokkurn tíma að koma félögum mínum í skilning 
um að þetta væru aðrir Egilsstaðir en bæjarfélagið. Samt 
tókst það á endanum.

Hjónin á Óbyggðasetrinu bjóða ekki bara upp á heimil
islega gistingu heldur líka úrvals máltíðir. Við fengum því 
staðgóðan málsverð kvöldið fyrir gönguna miklu. Daginn 
eftir lögðum við af stað um tíuleytið. Gangan tekur ekki 
nema sex tíma og engin ástæða til þess að flýta sér. Lengst 
af var glaðasólskin. 

Í túnfætinum var Gunnar Jónsson, bóndi á Egilsstöðum, 
sem sagðist einu sinni hafa farið upp á Laugarfell á þremur 
og hálfum tíma, en tók fram að hann hefði ekkert stoppað 
á leiðinni. Við röltum af stað inn að Kleif, síðasta bænum 
í dalnum. Nú er Kleif eyðibýli en margar sögur ganga af 
síðasta ábúandanum þar. Hann hafði meðal annars farið á 
hreindýri yfir Jökulsá sem sagt er vera kveikjan að sambæri
legri ferð Bjarts í Sumarhúsum hjá Halldóri Laxness.

Ekki þurfti að ganga lengi þangað til við vorum komin 

Kirkjufoss.

Axará. Ytri Gjögurfossar.

Stuðlafoss.

Stórilækur.

Oddur Sigurðsson 
jarðfræðingur segir 
að svo margir  
fossar á svo skammri 
leið séu nánast  
einsdæmi á Íslandi.
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í grösugan kjarrskóg, Kleifarskóg. Sagt er að hann sé landnáms
skógur. Stígurinn í gegnum hann er skemmtilegur og gjörólíkur 
því sem annars staðar er á leiðinni. Á stöku stað geta menn þurft 
að vaða yfir læki þó að víðast væri hægt að stikla á steinum. Í eitt 
skipti var þverhnípt niður meðfram fossinum og ekki gott að 
ganga tæpt þar. 

Í sólskininu var vart hægt að hugsa sér fallegri og rómantísk
ari leið. Alltaf öðru hvoru lífguðu fossar upp á umhverfið, bæði í 
Jökulsá og eins í þverám (eða lækjum í flestum tilvikum). Sjálfur 
frétti ég fyrst af leiðinni þegar Kárahnjúkavirkjun var í burðarliðn
um. Þessi fallega fossaröð átti að hverfa þegar búið væri að virkja. 
Margir fóru eins konar pílagrímaför meðfram ánni til þess að líta 
þessi undur augum áður en það yrði of seint. Sem betur fer fór það 
ekki svo að áin þurrkaðist upp, en hún mun alla jafna vera vatns
minni núna en hún var áður. Fossarnir eru því ekki alveg eins og 
þeir voru í gamla daga en fallegir samt.

Fossarnir eru fleiri en svo að lesendur hafi sérstaka ánægju af því 
að sjá nafnarunu, en hæstir eru Faxi, Kirkjufoss og Hrakstrandar
foss. Víða þarf maður að standa á réttum stað við ána til þess að sjá 
fossinn sem best. Suma fossana sér maður betur austan við ána, en 
þá leið gengum við daginn eftir. 

Dagana sem við gengum meðfram ánni var enginn annar þar á 
ferð. Á einum stað hafði einhver sem á undan okkur kom skrifað 
í sandinn: Mrs. C. Ekki kann ég deili á henni, enda hafa vatn og 
vindar eflaust máð hana úr sandinum núna. 

Oddur Sigurðsson jarðfræðingur segir að svo margir fossar á 
svo skammri leið séu nánast einsdæmi á Íslandi. Ekki veit ég hvort 
þeir eru fleiri en í Skógá á leiðinni upp á Fimmvörðuháls, en báðar 
leiðirnar eru fallegar, þó að ólíkar séu.

HEIM AÐ LAUGARFELLI 
Við Faxa fellur Laugará í Jökulsá. Laugará er brúuð og þar liggur 
leiðin frá ánni í áttina upp að Laugarfelli. Þar blasir við Stuðla
foss, undurfagur og um 25 metra hár. Hann skiptir glæsilegum 
stuðlabergskletti í tvennt. Þarna er skjólsælt og vel gróið, lyng
brekkur, grasfletir og dældir með blágresi og maríustakk skiptast á.

Síðasti spölurinn heim að Laugarfelli er í gegnum mýrlendi, 
sem kannski má forðast með því að taka á sig smákrók, en eftir
væntingin var orðin nokkur að komast í hús, enda smádropar farn
ir að falla úr lofti.

Skálann að Laugarfelli má nánast kalla hótel, svo glæsilegur er 
hann. Hann var reistur af bændum í sveitinni og er vel þess virði 
að fara í sérstaka ferð upp á hálendið og nýta hann sem miðstöð í 
gönguferðir. Við húsvegginn eru tvær heitar laugar sem hafa verið 
hlaðnar upp, önnur fullheit fyrir flesta. Þarna munu margir koma 
að vetrarlagi á vélsleðum og ylja sér þegar snjórinn hylur jörðina.

Þarna fengum við líka bæði kvöldmat og morgunverð sem við 
kunnum vel að meta. Um kvöldið skartaði Snæfell sínu besta, en 
það er ekki á vísan að róa með það fremur en önnur fjöll.

Daginn eftir fengum við bílferð að brúnni yfir Jökulsá, um 10
15 kílómetra frá Laugarfelli. Við stikuðum svo niður á við austan 
árinnar. Þessi ganga er léttari en talsvert lengri. Hún tók okkur um 
það bil átta klukkustundir þó að leiðin væri niður í móti. 

Þarna var hver fossinn öðrum fallegri, bæði þeir sem við höfð
um ekki séð daginn áður og svo hinir sem við sáum nú undir nýju 
sjónarhorni. Vegna þess að slóðinn er víða nokkuð frá ánni þarf oft 
að taka á sig lykkju til þess að sjá suma af fallegustu fossunum. Það 
margborgaði sig.

Hringurinn lokaðist þegar við vorum komin á móts við Kleif aft
ur. Þar er kláfur sem fer yfir straumhart fljótið. Þeir sem farið hafa 
í kláf vita að það er ævintýri út af fyrir sig að toga sig áfram með 
eigin handafli og horfa um leið ofan í iðuna, ekki síst ef maður hef
ur heyrt sögur af búendum sem steyptust úr körfunni og rotuðust. 

Allt fór vel hjá okkur og allir komust á leiðarenda, sólbakaðir og 
þreyttir eftir langa göngu.

Daginn eftir skoðuðum við svo Óbyggðasafnið sjálft. Það er sér
stök upplifun og vel þess virði að gera sér ferð að Egilsstöðum fyrir 
það eitt, hafi menn ekki tíma í gönguna eða aðra afþreyingu sem 
boðið er upp á. Safnið er unnið af fagmennsku og það leynir sér 
ekki að þekking forstöðumannanna, kvikmyndagerðarmanns og 
sagnfræðings, er nýtt til fulls. En frásögn af því bíður betri tíma. 

Úr Kleifarskógi. Miðselsfoss.
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Fyrirtækið Wise við Borgartún 26 í 
Reykjavík hefur hlotið viðurkenn-

ingu sem einn af bestu samstarfsaðilum 
Microsoft fyrir framúrskarandi árangur 
á síðastliðnu ári. Lykillinn að velgengni 
Wise er áhersla á skýjalausnir, sterk mark-
aðsstaða og stöðug þróun undanfarin ár. 
Wise skólinn hefst í byrjun september og 
stendur haustönn fram í desember, en í 
boði eru námskeið bæði fyrir byrjendur 
og lengra komna.

Jón Heiðar Pálsson, sviðsstjóri sölu- 
og markaðssviðs Wise, segir fyrirtækið 
einn af stærstu söluaðilum bókhaldskerf-
isins Dynamics NAV hér á landi. Þetta 
er í fjórða sinn sem Wise er útnefnt í 
Microsoft Dynamics President‘s Club. 
„Viðurkenningin endurspeglar velgengni 
og vöxt fyrirtækisins undanfarin ár, en í 
þessum klúbbi eru allra bestu samstarfs-
aðilar Microsoft Dynamics á heimsvísu,“ 
segir hann, en aðildin er veitt fyrir stöð-
uga viðleitni til að mæta þörfum við-
skiptavina með lausnum og þjónustu 
sem þeim hentar.

Þetta er í fjórða sinn sem Wise er útnefnt 
í Microsoft Dynamics President‘s Club. 
Viðurkenningin endurspeglar velgengni og 
vöxt fyrirtækisins undanfarin ár, en í þessum 
klúbbi eru allra bestu samstarfsaðilar 
Microsoft Dynamics á heimsvísu.

K Y N N I N G
TEXTI: MARGRÉT ÞÓRA  ÞÓRSDÓTTIR

MARGVÍSLEGUR ÁVINNINGUR
Jón Heiðar segir að góður árangur komi 
m.a. til vegna lausna sem Wise veitir í ský-
inu, hýsingu í Azure-skýi Microsoft, einu 
öruggasta og öflugasta gagnaveri sinnar 
tegundar í heiminum. Með því að kaupa 
áskrift að bókhaldskerfinu og hýsa það í 
áðurnefndu skýi spara viðskiptavinir fjár-
festingu í vélbúnaði, afritunarbúnað, hug-
búnaðarleyfi og kostnað við rekstur tölvu-
kerfa.

„Við bjóðum uppsett kerfi, tilbúið til 
notkunar á nokkrum mínútum, það er lyk-
illinn að því að NAV er tilvalið fyrir allar 
stærðir fyrirtækja og hægt er að keyra það 
hvaðan sem er í heiminum. Með hýsingu í 
skýinu er bókhaldskerfið aðgengilegt hvar 
sem er og hvenær sem er, í tölvunni, síman-
um eða spjaldtölvunni,“ segir Jón Heiðar.

Wise hefur sérhæft sig í lausnum á sviði 
fjármála, verslunar, sveitarfélaga, sjávarút-
vegs og flutninga og eru mörg af stærstu 
fyrirtækjum landsins á þessum sviðum í við-
skiptum við fyrirtækið.

METNAÐARFULL NÁMSKEIÐ
Wise starfrækir sérstakan skóla þar sem 
væntanlegir notendur fá leiðsögn á bók-
haldskerfi félagsins. Ragna Sveinsdóttir við-
skiptafræðingur tók á liðnu vori við skóla-
stjórn Wise-skólans. Hún útskrifaðist frá 
Háskólanum í Reykjavík vorið 2011. Ragna 
hefur undanfarnar vikur verið að undirbúa 
komandi haustönn. 

„Wise-skólinn mun líkt og áður bjóða 
upp á metnaðarfull námskeið fyrir byrj-
endur og lengra komna þar sem kennarar 
leggja áherslu á að auka skilning og færni 
á Microsoft Dynamics NAV. Nemendur 
fá góðar kennslubækur sem nýtast vel að 
loknu námskeiði og hjálpa til að viðhalda 
því sem kennt var á námskeiðinu,“ segir 
Jón Heiðar. Meðal þess sem í boði verður 
í haust er námskeið í nýjustu útgáfu NAV 
2016, auk námskeiða í eldri kerfum.

Kennarar Wise-skólans búa yfir sérþekk-
ingu og reynslu í hverju námsefni fyrir sig 
þannig að nemendur munu hafa aukinn 
skilning og færni í Microsoft Dynamics NAV 
eftir að hafa setið námskeið hjá Wise. 

ÁHERSLA Á SKÝJALAUSNIR LYKILL AÐ VELGENGNI

FRAMÚRSKARANDI ÁRANGUR HJÁ WISE

Ragna Sveinsdóttir,  
viðskiptafræðingur frá  

Háskólanum í Reykjavík, tók á liðnu 
vori við skólastjórn Wise-skólans. 

Hún hefur undanfarnar vikur verið 
að undirbúa komandi haustönn.

Wise er til húsa við Borgartún 26 í Reykjavík.  
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Mismæli, rifið pils, þingmaður á barmi taugaáfalls, leynihandaband og margt fleira gerist  
á Alþingi. Við báðum yngstu og elstu þingmenn hvers þingflokks að svara nokkrum 

spurningum og þá kom margt skemmtilegt í ljós. Spurningarnar voru:

PÓLITÍK

TEXTI: ANNA KRISTINE MAGNÚSDÓTTIR    MYNDIR: GEIR ÓLAFSSON

1. Manstu eftir tilfinningu þinni fyrsta daginn sem þú settist á þing?

2. Hvað kom þér mest á óvart við þingstörfin?

3. Manstu eftir einhverju skemmtilegu atviki frá þingferlinum?

4. Er eitthvað við störf Alþingis sem mætti bæta að þínu mati? Hvað þá helst?

5. Hver hefur þér þótt skemmtilegasti samstarfsmaðurinn/konan á Alþingi?

6. Er þetta starf sem þú myndir hvetja ungt fólk til að sækjast eftir?
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S T J Ó R N M Á L

Jóhanna María Magnúsdóttir og Sigrún Manúsdóttir.

SIGRÚN MAGNÚSDÓTTIR, ráðherra 
og þingmaður er elsti þingmaður 
Framsóknarflokksins og jafnframt elsti 
þingmaðurinn, fædd tveimur dögum 
fyrir stofnun lýðveldisins árið 1944, 
man tímana tvenna á Alþingi:

Staða mín er sérstök að því leyti að fyrst 
settist ég - þrjátíu og fimm ára - sem vara
þingmaður á Alþingi vorið 1980 fyrir Ólaf 
heitinn Jóhannesson utanríkisráðherra og 
fyrrum forsætisráðherra. Ég fann fyrir lotn
ingu en jafnframt spennu og eftirvæntingu. 
Það kætti einnig mitt kvenmannshjarta að 
fá þetta tækifæri því að þingflokkurinn sem 
var sautján manna  var eingöngu skipaður 
karlmönnum. Engin kona hafði náð stöðu 
þingmanns síðan Rannveig Þorsteinsdóttir 
var kjörin árið 1949. Nánast jafnmörgum 
árum síðar, eða þegar ég var 69 ára, varð ég 
þingmaður eða árið 2013. Fyrsti þingdagur 
minn þá var einnig mjög eftirminnilegur. 
Ég hafði fengið það stóra verkefni að vera 
þingflokksformaður og stýra 19 manna 
þingflokki, þar sem margir voru að stíga sín 
fyrstu skref á Alþingi. Breytingin á stöðu 
kvenna var mikil hjá okkur framsóknar
mönnum því að átta konur settust á Alþingi 
fyrir okkur árið 2013. 

Í fyrra skiptið var allt nýtt fyrir mér og 
gaman að spá í hlutina. Mér kom sennilega 
mest á óvart hið góða og glaðlynda um
hverfi í litlu kaffistofunni algjörlega óháð 
flokkslínum. Mikið hugsað um það síðan 
hvort breytingin yfir í stóra matsalinn þar 
sem starfsfólk situr öðrum megin og þing
menn hinum megin í sínum „föstu“ sæt
um við ákveðin borð  ýti undir aðskiln
að þessara hópa. Flokkar og einstaklingar 
blandist ekki lengur á jákvæðan hátt utan 
þingsalar. 

Í fyrra skiptið kom mér líka á óvart að 
heyra harðar deilur manna á millum – 
innan sama flokks, t.d. út af staðsetningu 
Steinullarverksmiðjunnar. Þingmenn úr 
sama kjördæmi þjappa sér oft saman þvert 
á flokksbönd varðandi málefni til hagsbóta 
fyrir kjördæmið. Þá getur verið tekist á 
milli landshluta fremur en flokkslína. 

Ég var mjög uppnumin af því að sitja í 
þingveislunni. Mér eru t.d. minnisstæðar 
vísur sem Brynhildur kona Alberts Guð

mundssonar flutti um þingmenn í þessari 
fyrstu þingveislu minni. Þá heillaðist ég að 
vitsmunum og skáldgáfu manna – hvað 
þingmenn væru fjölgáfaðir. Rökfastir og 
ákveðnir um málefni lands og þjóðar í þing
sal, en svona fljúgandi mælskir í bundnu 
máli á ljúfum kvöldum – utan þings. 

Aðspurð hvort eitthvað megi bæta á Al-
þingi svarar Sigrún:

,,Hafa meiri gleði og samkennd. Vellíðan 
er mikilvæg á hverjum vinnustað. Alþingi 
er átakavinnustaður eðli máls samkvæmt. 
Þar skiptast menn á skoðunum, oft með 
óvægnum hætti. Að finna sig hluta af þess
um stórkostlega vinnustað þar sem gerjun 
lands og þjóðar á sér stað – er mikilvægur 
hlekkur til að geta endurspeglað til samfé
lagsins nytsemi starfsins. Ég vil hafa þetta 
eins og í Valhöll til forna – barist á daginn 
en glaðst á kvöldin. 

En hver er skemmtilegasti þingmaður-
inn að hennar mati?

Ég hef nú satt að segja ekki flokkað 
þingmenn eftir „skemmtilegheitum“. Fáir 
hafa sýnt þá hlið á sér á Alþingi um þess
ar mundir. En ... stundum hafa þingmenn 
hóað sér saman og efnt t.d. til sviðaveislu, 
þegar kvöldfundir eru. Við slíkar aðstæður 
léttist lund manna og menn njóta sín sem 
fyrr – þvert á alla flokka. Verð að viður
kenna að þetta eru fyrst og fremst karl
mennirnir í þinginu, en ég nýt mín í hópi 
fólks sem stundar forna matarhætti. Svona 
hefðir eru mikilvægar og geta flokkast 
undir skemmtilegheit, þar með standa Jón 
Gunnarsson, Ásmundarnir og Þorsteinn 
Sæm. upp úr sem skemmtilegir samstarfs
menn. 

Og því hvort þetta sé starf sem ungt fólk 
ætti að finna sig í svarar hún:

Sannarlega. Ekkert starf ætti að vera 
eftirsóknarverðara fyrir ungt og efnilegt 
fólk. Stjórnmál snúast fyrst og fremst um 
að vinna hugsjónum fylgi til hagsbóta 
fyrir land og lýð. Alþingi er sá staður sem 
setur lög þjóðarinnar og með lögum skal 
land byggja. Alþingi er einn virðulegasti 
vinnustaður landsins að mínu mati. Það er 
lýðræðinu hættulegt að tala niður kjarna 
lýðræðislegrar umræðu og ákvarðanatöku. 
Seta á Alþingi dýpkar skilning á kjörum 
fólks og landssvæða.  

JÓHANNA MARÍA SIGMUNDSDÓTTIR 
þingkona Framsóknarflokksins er fædd 
árið 1991 og er yngst þingmanna:

Ég held að dagurinn sem ég settist fyrst á 
Alþingi sé dagur sem gleymist seint. Ég var 
stolt og þakklát, sem og spennt fyrir kom
andi tímum. Kannski örlítið feimin, stórt 
skref fyrir unga konu.

Hvað kom þér mest á óvart við þing-
störfin?

Hvað mál sem verið er að vinna að geta 
tekið langan tíma og hvað litlir hlutir geta 
þvælst fyrir mikilvægum málum sem búið 
er að berjast fyrir svo árum skiptir, bara t.d. 
vegaframkvæmdir um Teigsskóg og bættar 
samgöngur um Árneshrepp á Ströndum.

Manstu eftir einhverju skemmtilegu at-
viki frá þingferlinum?

Það er margt sem getur komið fyrir þegar 
mikið er um að vera á þinginu. Sjálf hef ég 
lent í því að rífa rassinn á pilsinu mínu 
þegar ég var á hlaupum upp stiga á leið í 
ræðustól og annar þingmaður fór í ræðu
stól og þá vantaði botninn í buxurnar hjá 
honum. Ýmislegt skondið sem sjónvarps
vélar ná ekki. Það er líka mikið gantast 
manna á milli enda eru vinnudagarnir oft 
langir.
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S T J Ó R N M Á L

ÖGMUNDUR JÓNASSON, þingmaður 
Vinstri hreyfingarinnar-græns framboðs 
er fæddur árið 1948:

Ætli ég hafi ekki fundið fyrir glímuskjálfta, 
tilhlökkun að takast á við samfélagsmálin á 
nýjum vettvangi daginn sem ég settist fyrst 
á þing. Þetta var árið 1995 en þá hafði ég 
verið í forsvari verkalýðssamtaka um árabil 
en formaður BSRB varð ég árið 1988. Verk
efnin voru um margt svipuð eða skyld þótt 
umgjörðin væri önnur. 

Ég hafði kynnst þingstarfinu nokkuð sem 
fulltrúi samtaka sem iðulega voru boðuð á 
fundi þingnefnda. Þannig að ég þekkti þann 
hluta þingstarfanna allvel úr þeirri áttinni. 
Engu að síður má segja að þegar ég settist á 
þing hafi ég fyrst áttað mig á því hve mikill 
hluti þingstarfsins fór fram á bak við lukt
ar dyr og þar vísa ég í nefndastarfið sem er 
lítt sýnilegt. Í seinni tíð hafa nefndardyrnar 
verið opnaðar, annars vegar fyrir fjölmiðl
um og hins vegar öllum sem hafa viljað 
fylgjast með fundum í beinni útsendingu en 
sumum þeirra er sjónvarpað. Að uppistöðu 
til er nefndastarf á Alþingi ekki skemmti
efni og ekki endilega alltaf til góðs að menn 
opni ekki svo munninn að þeir séu nánast 

komnir með míkrófón upp í sig. Ég hef hins 
vegar verið því mjög hlynntur að hafa til
tekna fundi opna með þessum hætti og tel 
það mikið framfaraskref. Þetta höfum við 
nokkuð gert í Stjórnskipunar og eftirlits
nefnd þar sem ég hef gegnt formennsku 
þetta kjörtímabil. Þetta er form sem þekkist 
vestan hafs og austan og oft tengt því að til
tekin málefni eru krufin til mergjar, gestir 
fengnir til að varpa ljósi á málefni og standa 
fyrir máli sínu ef svo ber undir.

Manstu eftir einhverju skemmtilegu at-
viki frá þingferlinum?

Mörg skopleg og skemmtileg atvik hafa 
hent á þessum líflega vinnustað þau rúm
lega tuttugu ár sem ég hef setið þar. Þau eru 
hins vegar flest prívat og þyrftu skýringar 
sem menn nenna varla að lesa í háloftun
um þar sem lesendur þessa blaðs verða 
eflaust flestir staddir. Sem betur fer kunna 
menn að gera að gamni sínu á Alþingi eins 
og öðrum vinnustöðum. Þetta er ekki allt 
saman hæstvirtur og háttvirtur. 

Er eitthvað við störf Alþingis sem mætti 
bæta að þínu mati? Hvað þá helst? 

Það þarf meiri ögun og prinsippfestu 
í þingið. Menn þurfa að vera sjálfum sér 
samkvæmir út í gegn en kúvenda ekki í af
stöðu til mála eftir því hver ber þau fram. 
Þingmenn eru kosnir á grundvelli stefnu
mála. Þeir eiga að vera þeim trúir en ekki 
hlíta neins konar agavaldi sem þjónar 
valdapólitískum stundarhagsmunum. Ég 

er með öðrum orðum fremur hlynntur því 
að horfa til eðliskosta kattarins sem ein
hvern tíma var sagt að léti illa að stjórn, en 
sauðsins sem rekst vel í hjörð. 

Ég get ekki svarað spurningunni um hver 
mér þykir skemmtilegasti þingmaðurinn 
því á Alþingi hef ég kynnst mörgu stór
skemmtilegu fólki.

Er þetta starf sem þú myndir hvetja ungt 
fólk til að sækjast eftir?

Þetta er sérstakt starf sem hentar ekki öll
um. Ég myndi hvetja þau til starfans sem 
finna til brennandi löngunar að hrærast 
í hinni pólitísku deiglu. Aðrir eiga að fást 
við þau störf sem hugur þeirra stendur til. 
En við þurfum kröftugt fólk á þingi og við 
þurfum líka öfluga sveit til að halda þing
mönnum við efnið. Ralph Nader, sá mikli 
baráttumaður fyrir neytendavernd og al
mannahag, minnti einhverju sinni á það 
að í Bandaríkjunum væru þrjár milljón
ir fuglaskoðara. Hann vildi meina að við 
þyrftum að minnsta kosti þann fjölda sem 
sinnti litlu öðru en að halda samfélaginu 
vakandi, taka þátt í pólitísku starfi og veita 
aðhald. Þetta á líka við hér á landi. 

 

STEINUNN ÞÓRA ÁRNADÓTTIR  
þingkona Vinstri hreyfingarinnar-græns 
framboðs, fæddist árið 1972:

Manstu eftir tilfinningu þinni fyrsta 
daginn sem þú settist á þing?

Já, það var stress, auðmýkt og stolt allt í 
bland.

Það kom mér mest á óvart við þingstörf
in hve stór hluti vinnunnar fer fram utan 
þingsalarins. Það var líka gleðilegt að upp
götva hversu góður andinn er oft í hliðar
sölunum og matsalnum þar sem fólk situr 
saman og spjallar í bróðerni þótt tekist sé 
á í ræðustól.

Það kemur skemmtilega á óvart hvaða 
skemmtilega atviki Steinunn Þóra man 
best eftir á þingferlinum:

Maður á kannski ekki að viðurkenna 
það opinberlega en mér fannst það lúm
skt skemmtilegt að upplifa það að tala 
fyrir tómum þingsal. Það þýðir þó ekki að 
enginn sé að hlusta enda fjölmargir lands
menn sem fylgjast með útsendingum frá 
Alþingi.

Hvort eitthvað megi bæta við í störfum 
Alþingis að mati Jóhönnu Maríu svarar hún:

Sumarfrí. Þá fer oft langur tími í að vinna 
mál upp aftur og góð mál sem voru á loka
sprettinum hverfa.

Það mætti skoða það að ef mál er kom
ið í gegnum aðra umræðu og kannski aftur 
inn til nefnda eða tilbúið til þriðju umræðu 
að þá þurrkist það ekki út heldur fái eðli
lega umfjöllun og haldi áfram inn á næsta 
þing. Frekar en að málalistar þurrkist út við 
stjórnarskipti.

Hver hefur þér þótt skemmtilegasti sam-
starfsmaðurinn/konan á Alþingi?

Ég geri nú ekki mikið upp à milli fólks en 
hef notið þess að kynnast þeim öllum sem 
sitja á þingi með mér. Hef eignast marga 
góða vini sem ég veit að eiga eftir að fylgja 
mér áfram.

Ég hvet svo sannarlega ungt fólk til að láta 
til sín taka. Bjóða sig fram, taka þátt, leggja 
sitt af mörkum og koma skoðunum sínum á 
framfæri. Það er hverjum manni hollt.

Ögmundur Jónasson og Steinunn Þóra Árnadóttir.
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VALGERÐUR BJARNADÓTTIR,  
þingmaður Samfylkingar,  
fædd árið 1950:

Tilfinningin sem ég hafði þegar ég settist 
fyrst á þing var sú að ég var stolt og ánægð. 
Ég man þó betur þegar ég hélt jómfrúar
ræðuna. Hún var um eftirlaunaósómann. 
Það var seint um eftirmiðdag og mjög fáir 
í þingsalnum. Ég hafði rétt hafið ræðuna 
þegar flokksfélagar mínir flykktust í salinn. 
Það gladdi mig ósegjanlega.

Það kom mér mest á óvart við þingstörfin 
hve óbilgjörn og heiftúðug stjórnarandstað
an var á síðasta kjörtímabili, 2009 til 2013.

Katrín Júlíusdóttir og Valgerður Bjarnadóttir.

Svo mætti eflaust nefna mörg dæmi um 
langa næturfundi þar sem svefngalsinn 
grípur þingmenn og menn fíflast og hlæja, 
en spurning hvort aðrir en þátttakendur 
botni mikið í þeirri fyndni.

Það sem mætti bæta við störf Alþingis 
að mínu mati er það að vinnutíminn er oft 
um það bil eins fjölskyldufjandsamlegur og 
hugsast getur, með óreglulegum og löngum 
fundum. Margt af því mætti þó einfaldlega 
bæta með betra skipulagi.

En finnst henni einn þingmaður öðrum 
skemmtilegri? 

Það er mikið af skemmtilegu fólki á Al
þingi, bæði í röðum þingmanna en einnig 
meðal annarra starfsmanna þingsins. Hið 
óvenjulega íslenska fyrirkomulag að dregið 
sé um sæti í upphafi hvers þings gerir það 
að verkum að fólk kynnist á skemmtilegan 
hátt, þvert á flokka. Á fyrsta þinginu eftir 
að ég tók fast sæti á Alþingi var Guðbjartur 
Hannesson heitinn sessunautur minn. 
Hann var skemmtilegur maður og hjálp
samur reynslulitlum þingmanni. Brynhild
ur Pétursdóttir var einnig skemmtilegur 
sessunautur, m.a. af því að hún átti alltaf 
Ópal sem hún var ónísk á.

Er þetta starf sem þú myndir hvetja ungt 
fólk til að sækjast eftir?

Já, hiklaust. Allir sem láta sig samfélagið 
varða ættu að íhuga hvort Alþingi sé þeirra 
vettvangur. Viðfangsefnin geta verið snúin 
og vinnudagurinn langur - en það að geta 
haft áhrif á samfélagið og umræðuna er 
bæði dýrmætt og gefandi.

Passið ykkur samt á kaffinu! Það er eigin
lega ódrekkandi.

Manstu eftir einhverju skemmtilegu at-
viki frá þingferlinum?

Guðrún Helgadóttir sagði eitt sinn við 
mig að hún hefði alltaf hlakkað til að fara í 
vinnuna. Það er svolítið svoleiðis með mig, 
þó kannski ekki alveg alltaf. Svo eru einstök 
atvik sem kemur öllum í gott skap eins og 
þegar Pétur heitinn Blöndal fékk óstöðv
andi hláturskast í ræðustól.

Það er svo margt sem má bæta í tækni
legum störfum þingsins að það er of langt 
að telja upp hér. Gallinn er sá að stjórn
málaflokkar skipta um skoðun um hvernig 
megi lagfæra það eftir því hvort þeir eru í 
stjórn eða stjórnarandstöðu. Stjórnlagaráð
ið var með tillögur sem yrði bót að. – Svo 
á Alþingi auðvitað að samþykkja að skera 
þjóðarkökuna upp á nýtt, ójöfnuðurinn er 
stóra plágan í þjóðfélaginu.

Hver hefur þér þótt skemmtilegasti sam-
starfsmaðurinn/konan á Alþingi?

Ef ég segði Össur þá segði hann að ég væri 
að gera grín að honum. Ef ég nefni einhvern 
annan segði hann að ég væri húmorslaus. 
Svo ég segi Össur. Svo finnst mér líka svo
lítið skemmtilegt hve Brynjar leggur mikið 
upp úr því að vera leiðinlegur.

Og því hvort hún myndi hvetja ungt fólk 
að sækjast eftir starfi sem þingmaður svar-
ar Valgerður:

Já, ég hvet alla sem áhuga hafa á pólitík 
og vilja láta til sín taka að sækjast eftir þing
mennsku. En fólk verður að hafa þolinmæði 
og þrautseigju og átta sig á því að góðir hlut
ir gerst hægt – stundum allt of hægt.

KATRÍN JÚLÍUSDÓTTIR, þingmaður 
Samfylkingarinnar, fædd 1974:

Já, ég man mjög vel eftir tilfinningunni 
þegar ég settist fyrst á Alþingi. Þetta var 
hátíðlegur dagur og við vorum mörg ný af 
yngri kynslóðinni sem settumst saman á 
þing. Það var eftirvænting í loftinu. Ég man 
líka eftir tilfinningunni þar sem allt er nýtt 
fyrir manni. Fiðrildin settust að í magan
um í nokkra daga. Ég var líka afar auðmjúk 
gagnvart þessu nýja starfi en jafnframt stolt 
að ná að setjast á þing jafnung og ég var eða 
28 ára gömul til að berjast fyrir hugsjónum 
okkar jafnaðarmanna. 

Hvað kom þér mest á óvart við þing-
störfin?

Líklega hefur það verið hversu ófyrir
sjáanlegir vinnudagarnir geta verið. Það er 
erfitt að skipuleggja sig og sérstaklega gat 
það verið snúið fyrir unga einstæða móð
ur því þú veist í raun ekki hvenær sumir 
dagarnir taka enda þegar þeir hefjast. Dag
skrá þingsins er ekki njörvuð niður eftir 
klukkutímum og sum mál taka lengri tíma 
en önnur. Þetta getur auðvitað gerst í hvaða 
starfi sem er en sjaldnast er það hluti af 
hinu vikulega vinnumynstri. Ég var þó svo 
lánsöm að pabbi var mjög virkur með mér 
og tók yfirleitt á móti syni mínum úr skóla 
svo að ég gæti sinnt minni vinnu af kost
gæfni. Svo vandist þetta eins og annað með 
reynslunni. Í seinni tíð hef ég orðið læsari 
á tímasetningar og jafnframt hefur maður 
orðið sérhæfðari og því ekki þurft að sitja 
allar umræður til enda. Eftirmáli: Að finna 
sér mannsefni með sveigjanlegan vinnu
tíma er líka gott múv, t.d. rithöfund, en ég 
hef góða reynslu af því! 

Katrín man eftir nokkrum skemmtileg-
um atvikum á Alþingi:

Ég man reyndar eftir þeim þó nokkrum 
því Alþingi er mjög skemmtilegur vinnu
staður og skemmtilegt fólk sem þar safnast 
saman. Eitt atvik rifjaðist upp fyrir mér um 
daginn en það gerðist fyrir u.þ.b tíu árum. 
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kjörtímabili. Eins gæti þessi niðurstaða 
náðst með minnihlutastjórn sem er fyrir
bæri sem er vel þekkt á Norðurlöndunum. 
Þá þurfa stjórnvöld að semja sig í gegnum 
þingið með öll mál. 

Katrín vill ekki nefna sérstaklega 
skemmtilegasta þingmanninn en svarar:

Eftir 13 ár á Alþingi eru þau allmörg sem 
ég gæti talið upp hér og vil ég helst komast 
hjá því. Ég hef eignast vini úr öllum flokk
um. Hlegið með fólki úr öllum flokkum og 
hitt fólk úr öllum flokkum utan vinnutíma 
til að gera okkur glaðan dag. Þingmenn eru 
upp til hópa skemmtilegt fólk og margir 
með kómískt sjónarhorn á lífið. 

Það er engin spurning um að ég mun 
hvetja ungt fólk að hasla sér völl á þessum 
vettvangi. Við þurfum fulltrúa allra kyn
slóða á þing. Alþingi er málstofa þar sem 
hópur fólks hvaðanæva úr samfélaginu 
reynir að finna bestu niðurstöðuna í ólíkum 
málum. Þar þarf rödd framtíðarinnar, unga 
fólksins, að vera. Þá er starfið líka krefjandi 
og lærdómsríkt um leið og það er sveigjan
legt, fjölbreytt og ótrúlega skemmtilegt. Ég 
hvet alla til að velta því fyrir sér að bjóða 
fram krafta sína. Einsleitt Alþingi skilar 
okkur einsleitum áherslum. Fjölbreytt Al
þingi skilar okkur bestu niðurstöðunni fyr
ir samfélagið allt. 

Við vorum að ræða vatnalög, sem við í 
Samfylkingunni vorum mjög andsnúin, 
því þar var ætlunin að einkavæða íslenska 
grunnvatnið. Við lögðumst því í grímulaust 
málþóf til að stoppa frumvarpið með hin
um stjórnarandstöðuflokkunum. Sú fyrir
ætlan tókst blessunarlega eftir langt þref 
og margar andvökunætur. Á þessum tíma 
var ótakmarkaður ræðutími við 2. umræðu 
en hver þingmaður mátti bara tala tvisvar 
og því urðu ræðurnar mjög langar eins og 
gefur að skilja. Við töluðum eiginlega öll í 
málinu og ég hélt mína lengstu ræðu á ferl
inum í þessari umræðu og var svo búin á 
því á eftir uppistandið að ég svaf óslitið í 12 
tíma en það er önnur saga. Valdimar Leó 
Friðriksson kom inn á þing fyrir okkur í 
Samfylkingunni þegar Guðmundur Árni 
Stefánsson hvarf til annarra starfa. Hann 
var öflugur og skemmtilegur þingmaður 
og lét ekki sitt eftir liggja í þessari umræðu. 
Nema hvað í miðri ræðu verður honum 
greinilega mikið mál og biður hann því for
seta þingsins um að veita sér leyfi til að gera 
tveggja mínútna hlé á ræðu sinni svo hann 
kæmist á salernið til að kasta af sér vatni. 
Ég veit ekki til þess að nokkur þingmaður 
í þingsögunni hafi óskað eftir slíku leyfi. 
Þuríður Backman sat á forsetastóli og varð 
annaðhvort svo mikið um eða hafði gaman 
að þessari framhleypni nýja þingmannsins 
að hún veitti honum leyfið. Þegar hann kom 
til baka öllu léttari á sér sagði hann: „Ég vil 
þakka fyrir þennan skilning, að leyfa mér 
að skila af mér því vatni sem ég á ekki leng
ur. Ég held nú áfram með mál mitt.“

Þessi uppákoma vakti mikla kátínu og 
hagmæltir þingmenn ortu talsvert um 
þetta, auk þess sem vatnsbrandarar flugu 
um salinn í nokkurn tíma á eftir. Ekki voru 
þó leyfi til salernisferða í miðjum ræðum 
teknar upp í þingsköpin þó þetta eina leyfi í 
þingsögunni, eftir því sem ég best veit, hafi 
verið veitt!

Er eitthvað við störf Alþingis sem mætti 
bæta að þínu mati? Hvað þá helst?

Ég vil sjá menninguna breytast úr átaka
menningu milli meiri og minnihluta, þar 
sem meirihlutinn telur sig ekki þurfa að 
hafa samráð við minnihlutann um mál, 
yfir í aukna samvinnu á stefnumótunarstigi 
mála. Við gætum náð því með ýmsum leið
um t.d. með því að hætta að hugsa alltaf um 
að hafa sem fæsta flokka í meirihluta held
ur mynda ríkisstjórnir á breiðari grundvelli 
eins og gert hefur verið í Reykjavík á þessu 

RAGNHEIÐUR RÍKHARÐSDÓTTIR,  
þingmaður Sjálfstæðisflokks,  
fædd árið 1949:

Já, ég man svo sannarlega eftir tilfinn
ingunni daginn sem ég settist fyrst á þing. 
Þegar sumarþingið var sett vorið 2007 og ég 
settist í þingsalinn til að skrifa undir dreng
skaparheitið sem þingmaður þá áttaði ég 
mig á ábyrgðinni sem því fylgir að vera 
þingmaður og velti því fyrir mér hvernig 
ég ætlaði að axla þá ábyrgð og ég hét sjálfri 
mér því að standa með sjálfri mér og mín
um skoðunum og vera heiðarleg gagnvart 
öðrum.

Hvað kom þér mest á óvart við þing-
störfin? 

Fyrst og síðast hvað þau eru í raun ólík því 
sem ég hafði áður talið þegar ég hneyksl
aðist sjálf á hálftómum þingsal, því minnst 
af starfinu fer í raun fram í þingsal. Vinna 
í nefndum er meginvinna þingmanna að 
mínu mati og síðan að fylgja þeim málum 
eftir innan þingflokks og í þingsal.

Ég man eftir nokkrum skemmtilegum at
vikum úr þingsal, en kannski stendur upp 
úr þegar ég sinnti störfum forseta þingsins 
og liðið var fram á kvöld og ég var að kynna 
næsta ræðumann sem var samherji minn, 
Unnur Brá Konráðsdóttir, og þá sagði ég. 
„Til máls tekur háttvirtur 6. þingmaður 
Suðurkjördæmis Unnur Krá Bonráðsdótt
ir“ og þegar Unnur Brá steig í ræðustól átti 
hún í smábasli með að byrja því hún hló 
svo mikið en ég sat á forsetastóli og skildi 
hvorki upp né niður í þingmanninum. 

Er eitthvað við störf Alþingis sem mætti 
bæta að þínu mati? Hvað þá helst?

Ég tel að við þurfum að gera þingmönn
um kleift að undirbúa sig betur fyrir dag
skrá hverrar viku og tel því að dagskrá jafnt 
þingfunda sem nefndarfunda þurfi að liggja 
fyrir eigi síðar en á föstudegi svo helgin 
nýtist að einhverju leyti til undirbúnings.

Hver hefur þér þótt skemmtilegasti sam-
starfsmaðurinn/konan á Alþingi?

Það er erfitt að segja en samt verð ég að 
nefna annars vegar Svandísi Svavarsdóttur 
sem er hrikalega skemmtileg og hefur 
svona galgopahúmor og sömu einkunn fær 
líka nafna mín Ragnheiður Elín. 

Er þetta starf sem þú myndir hvetja ungt 
fólk til að sækjast eftir?Ragnheiður Ríkharðsdóttir og Vilhjálmur árnason.
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Já, tvímælalaust, jafnt sem eldra fólk, 
vegna þess að ólík sjónarmið verða að heyr
ast innan flokka sem og í þingsal en það 
hjálpar að hafa bein í nefinu og einhverja 
reynslu t.d. af samvinnu og félagsstarfi 
hvers konar..

VILHJÁLMUR ÁRNASON, þingmaður 
Sjálfstæðisflokks, fæddur árið 1983:

Manstu eftir tilfinningu þinni fyrsta 
daginn sem þú settist á þing?

Ég man eftir því að hugurinn var mikið 
við jómfrúarræðuna fyrstu dagana.

Það sem kom mér mest á óvart við þing
störfin var hvað mikið af tíma þingmanna 
var ráðstafað í fast skipulag þingsins. Það 
kom líka á óvart hversu ófyrirsjáanleg dag
skráin er og hversu hratt hún breytist.

Manstu eftir einhverju skemmtilegu at-
viki frá þingferlinum?

Vettvangsferðir eru alltaf eftirminnileg
ustu atvikin. 

Það sem betur mætti fara við störf Al
þingis er að skipulag um meðferð hvers 
máls og þingstörfunum almennt mætti vera 
betra. 

Hver hefur þér þótt skemmtilegasti sam-
starfsmaðurinn/konan á Alþingi? 

Svandís Svavarsdóttir.
Er þetta starf sem þú myndir hvetja ungt 

fólk til að sækjast eftir? 
Já. Ungt fólk getur breytt miklu almennt.

PÁLL VALUR BJÖRNSSON, þingmaður 
Bjartrar framtíðar, fæddur árið 1962:

Já, ég man eftir tilfinningunni þegar ég 
settist fyrst á þing og hún var ótrúleg. Hún 
var eins konar sambland af ótta og kvíða og 
ég hugsaði með mér, hvað er ég búinn að 
koma mér í? Er ég að fara að ráða við þetta 
starf? En á sama tíma og þessar tilfinningar 
bærðust innra með mér var ég gríðarlega 
stoltur að hafa hlotnast sá mikli heiður að 
hafa verið kosinn á okkar háa Alþingi. 

Það sem hefur komið mér kannski mest 
á óvart við þingstörfin er hversu gríðarlega 
viðamikið og krefjandi þetta starf og þing

störfin eru. Það er í svo mörg ólík horn að 
líta að eftir fyrsta hálfa árið sem þingmaður 
var ég hreinlega við að fá taugaáfall. Það er 
nú einu sinni svo að maður vill leggja sig 
allan fram og reyna að kynna sér öll mál vel 
og rækilega en ég rakst fljótlega á þann vegg 
að það er ekki nokkur möguleiki á því. Mér 
leið persónulega þannig á þessum tíma að 
mér fannst eins og ég væri að bregðast kjós
endum þar sem ég komst ekki yfir að fylgj
ast með öllu sem fram fór. En með hjálp 
góðra félaga komst ég yfir þetta áfall og ég 
lærði að sníða mér stakk eftir vexti. 

Það koma alltaf upp öðru hvoru skemmti
leg atvik í þessu starfi, en skemmtilegustu 
stundirnar sem ég hef upplifað á þingferli 
mínum eru í starfi Vestnorræna ráðsins en 
þar á ég sæti. Þar hef ég fengið að kynnast 
þingmönnum frá Færeyjum og Grænlandi 
og er skemmst frá því að segja að þar fer 
skemmtilegt fólk. Það hafa verið hrein 
forréttindi að fá að kynnast menningu og 
siðum þessara þjóða sem þrátt fyrir að vera 
okkar næstu nágrannar eru um margt svo 
ólíkar okkur Íslendingum. En þeirra að
alsmerki er mikil lífsgleði og virðing fyrir 
náttúrunni. 

Er eitthvað við störf Alþingis sem mætti 
bæta að þínu mati? Hvað þá helst?

Það er eins með þetta starf eins og flest 

önnur að það er alltaf hægt að bæta þau og 
laga. Það sem kemur samt helst upp í hug
ann, eftir ekki lengri þingsetu en þetta, er 
að skipulag og áætlanir mættu haldast bet
ur í hendur. Það er alger undantekning ef 
starfsáætlun Alþingis stendur og ótrúlegur 
tími getur farið til spillis í eilífum þrætum 
um oft á tíðum smáa hluti. Eins tel ég þörf 
á að taka þingsköpin til rækilegrar endur
skoðunar og koma þeim í nútímalegt horf. 

Skemmtilegasti þingmaðurinn að þínu 
mati?

Það er enginn hörgull á skemmtilegu 
fólki sem starfar á Alþingi en ég held að það 
sé ekki á neinn hallað þó ég segi Svandísi 
Svavarsdóttur skemmtilegasta samstarfs
manninn/konuna á Alþingi. Hún er ekki 
bara einn okkar skeleggasti og öflugasti 
þingmaður heldur er hún óborganlegur 
húmoristi sem alltaf er til í grín og glens. 
Ég er búinn að hlæja ófáar stundirnar með 
henni þessi þrjú ár. 

BJÖRT ÓLAFSDÓTTIR, þingmaður 
Bjartrar framtíðar, fædd árið 1983: 

Já, ég man tilfinninguna þegar ég settist 
fyrst á þing. Ég var auðvitað spennt og dá
lítið upptrekkt, en fyrst og fremst auðmjúk 
og bara mjög uppnumin yfir því að stíga 
inn á Alþingi Íslendinga, og vera treyst fyrir 
því mikilvæga verkefni að þjóna borgurum 
landsins þar. 

Það kom mér mest á óvart við þingstörf
in hvað þau eru margslungin. Lagasetning 
fyrir heila þjóð felur það í sér að málin sem 
á borð manns koma eru fjölbreytt en eiga 
það oftast sameiginlegt að vera ekki svart /
hvít þegar rýnt er í þau. Því er mikilvægt að 
heyra skoðanir sem flestra hagsmunahópa 
við það skemmtilega en oft líka strembna 
verkefni að leggja fram lög sem þjóna hags
munum heildarinnar. 

Það eru mörg skemmtileg atvik sem ég 
man eftir. Þó ég sé eindreginn talsmað
ur þess að við færum Alþingi betur inn í 
nú tímann með því að skipuleggja starfið 
þannig að við vinnum á daginn en ekki á 
kvöldin og nóttunni eins og oft er, þá verður 
það að viðurkennast að það eru mörg atvik 
sem hafa gerst á kvöldfundum. Þegar þing
menn eru í hálfgerðum svefngalsa og leiðslu. 

Páll Valur Björnsson og Björt Ólafsdóttir.
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Þreyttir eftir langa daga. Þá slakast stund
um meira á spennu milli andstæðinga og 
oft er hlegið mikið að missmávægilegum 
atriðum sem upp koma.

Er eitthvað við störf Alþingis sem 
mætti bæta að þínu mati? Hvað þá helst?

Já, það verður að bæta samvinnuna 
og samráðið. Alþingi er einfaldlega ekki 
nógu skilvirkt í vinnu sinni við þessar að
stæður sem nú er, að flokkar hugsi mik
ið til um eigin hag og næstu kosningar. 
Oft getur þannig hugsun komið niður á 
skynsamlegum lausnum og góð mál sem 
margir eru með þvert á flokka komast ekki 
einu sinni á dagskrá

Hver hefur þér þótt skemmtilegasti 
samstarfsmaðurinn/konan á Alþingi?

Er ekki dálítið útilokandi að gefa það 
upp? Það eru margir góðir. Ef ég á að velja 
utan míns flokks þar sem allir eru mjög 
skemmtilegir og hlýir þá get ég til dæm
is nefnt Vilhjálm Bjarnason. Ég vona að 
hann taki það ekki óstinnt upp. En ég hef 
gaman af dálítið skrýtnum karakterum 
sem eru kannski ekki að reyna að vera 
allra. 

Spurningunni hvort þetta sé starf sem 
hún myndi hvetja ungt fólk til að sækjast 
eftir, svarar hún:

Já og nei. Ég verð að vera hreinskil
in. Það er mjög mikilvægt að ungt fólk 
taki sæti og eigi þátt í ákvörðunartöku 
á Alþingi. En þingið er ekki fjölskyldu
vænn vinnustaður. Það er eins gott að 
maður eigi skilningsríkan og hjálpsaman 
maka ef maður er með fjölskyldu. Eftir 
að hafa verið þingmaður í þrjú ár skil ég 
að aldursamsetning þingmann skuli vera 
í hærri kantinum. Mestmegnis fólk með 
börn flogin úr hreiðrinu, það þarf fyrst 
og fremst að sjá um sig sjálft en hefur 
kannski ekki ríkar skyldur gagnvart ung
um börnum. Þetta er hins vegar ekki góð 
staða að mínum mati. Það er mikilvægt að 
alþingismenn spegli litróf mannlífsins. Og 
það er mikilvægt að hópar til dæmis eins 
og ungt fólk eigi þingmenn sem er í þeirra 
sporum. 

Engin spurning, þetta er klárlega starf 
sem ungt fólk á að sækjast eftir einfald
lega vegna þess að raddir ungs fólks verða 
að heyrast miklu meira í stjórnmálun
um. Við eigum alveg urmul af frábærlega 
frambærilegu ungu fólki sem myndi sóma 
sér vel á þessum umdeilda en ómissandi 
vinnustað. 

ÁSTA GUÐRÚN HELGADÓTTIR,  
þingmaður Pírata, fædd árið 1990.  
Ásta er yngsti þingmaður Pírata,  
elst er Birgitta Jónsdóttir fædd 1967, 
en Birgitta sá sér ekki fært að svara 
spurningunum:

Já, ég man tilfinninguna. Spenningur og 
kvíðahnútur aðallega. Ég kom fyrst inn sem 
varamaður með litlum fyrirvara þegar allt 
var í háalofti á Alþingi. Það var gaman  en 
rosalega sérstakt að koma fyrst inn á þing 
þegar hitamál eru tekin fyrir.

Hvað kom þér mest á óvart við þing-
störfin?

Hvað þau eru óskipulögð. Það er erfitt 
að skipuleggja sig fram í tímann, engin 
dagskrá fram í tímann eða neitt. Þannig er 
erfitt að mæta undirbúinn á nefndarfundi 
eða á þingfundi, þar sem maður hefur ein
faldlega ekki tíma til þess að lesa málin.

Manstu eftir einhverju skemmtilegu at-
viki frá þingferlinum?

Einu sinni vorum við að tala um 
tryggingastarfsemi og ég gerði veðmál við 
aðstoðarmann Bjartrar framtíðar um að 
ég gæti komið Harry Potter tilvitnun inn í 
þessa tveggja mínútna ræðu sem við höfð
um. Mér tókst það - tókst að vitna í ræðu 
Dumbledores frá lokum fjórðu bókarinnar 
- um að við þurfum að velja milli þess sem 
er rétt og þess sem er auðvelt. Finnst gaman 
að vitna í kúltúr eða söguleg rit, svona af og 
til, til þess að tengja það sem við erum að 
gera í dag við eitthvað annað sem við þekkj
um eða könnumst við.

Er eitthvað við störf Alþingis sem mætti 
bæta að þínu mati? Hvað þá helst?

Alveg rosalega margt. Fyrst og fremst 
hvað þingið er óskipulegt.

Hver hefur þér þótt skemmtilegasti sam-
starfsmaðurinn/konan á Alþingi?

Það er margt gott fólk á þingi, en við 
Óttarr Proppé eigum leynihandaband.

Er þetta starf sem þú myndir hvetja ungt 
fólk til að sækjast eftir?

Það að taka þátt í stjórnmálum eru for
réttindi og ég hvet fólk á öllum aldri til að 
láta í sér heyra. Við þurfum að brjóta niður 
staðalímyndina um hinn týpíska stjórn
málamann  við erum allskonar og stjórn
málamenn eiga að vera allskonar til að 
endurspegla samfélagið okkar. 

 
 

Ásta Guðrún Helgadóttir.
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VART HUGAÐ LÍF 
EFTIR 

VÉLSLEÐASLYS
MYNDIR OG TEXTI: MARGRÉT ÞÓRA ÞÓRSDÓTTIR 

Reis á fætur og opnaði hvern veitingastaðinn á fætur öðrum

VILDI LÆRA AF ÞEIM BESTU
Hallgrímur er Akureyringur og útskrif
aðist sem matreiðslumaður skömmu 
fyrir síðustu aldamót, lærði í Perlunni í 
Reykjavík og hélt að námi loknu til Nor
egs þar sem hann starfaði undir hand
leiðslu heimsmeistarans Terje Ners á 
Restaurant Oro í Ósló. „Ég vildi læra af 
þeim bestu, það taldi ég farsælustu leiðina 
til að verða frambærilegur sjálfur í mínu 
fagi,“ segir hann. Hallgrímur starfaði eftir 
Noregsdvölina um árabil hjá Vox Restaur
ant Hilton Nordica ásamt Hákoni Má 
Örvarssyni. Á því herrans ári 2007 flutti 

Ég fæ hugmyndir og vanalega líður 
ekki langur tími þar til þær verða að 
veruleika, fara af því stigi og yfir í 

framkvæmdir. Þannig hefur það verið og 
ég geri ekki ráð fyrir að í þetta skipti verði 
nein breyting þar á,“ segir Hallgrímur Sig
urðsson, veitingamaður á Akureyri.  Hann 
hefur undanfarið ár verið framarlega í 
veitingabransanum í bænum, rekið fjóra 
veitingastaði. Nú fyrir skemmstu seldi 
hann einn þeirra. Ekki leið að löngu þar til 
hann hóf að hrinda í framkvæmd áform
um að nýjum veitingastað sem opnaður 
verður síðar á árinu.

Hallgrímur og kona hans, Þóra Hlynsdótt
ir sjúkraþjálfari, í gamla heimabæinn og 
hann tók við stöðu yfirmatreiðslumanns á 
þá nýjum veitingastað, Friðrik V í Gilinu á 
Akureyri. Hann söðlaði um og tók ásamt 
fleirum við rekstri veitingastaðarins 1862 í 
Hofi árið 2010.

FEMÍNISTINN Í MÉR OG  
SJÓHUNDURINN
Síðastliðið ár hafa Hallgrímur og Þóra rekið 
fjóra veitingastaði á Akureyri, 1862 í Hofi 
og þrjá sem eiga það sameiginlegt að standa 
í hjarta bæjarins, við Ráðhústorg, Kung Fu

Hallgrímur Sigurðsson, veitingamaður á Akureyri.
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Express, RSölstofu og Tbone steikhús. Þau 
seldu þann síðastnefnda síðsumars. „Það 
er ágætt að prófa eitthvað um tíma, sleppa 
svo tökunum og finna sér ný viðfangsefni,“ 
segir Hallgrímur, en framkvæmdir við nýj
an sjávarréttastað hefjast í byrjun hausts. 
Sá verður á svölum á annarri hæð í Menn
ingarhúsinu Hofi, ofan við 1862. 

„Þá verðum við á ný farin að reka fjóra 
veitingastaði í bænum,“ segir hann. Sá 
nýi mun heita Hanna, eftir gyðju hafsins. 
„Femínistinn í mér og sjóhundurinn færðu 
mér þetta nafn, það á vel við. Þetta verður 
frekar lítill og notalegur staður með áherslu 

á sjávarrétti, staðurinn er frábær og útsýnið 
yfir einn af fallegustu fjörðum landsins ekki 
af lakara taginu,“ segir hann og hlakkar til 
að takast á við ný verkefni. Staðurinn mun 
taka á bilinu 40 til 50 gesti.

SLYSIÐ KOSTAÐI MIG  
NÆSTUM LÍFIÐ
Hallgrímur gengur þó ekki alheill til skógar, 
þrátt fyrir kraftinn sem í honum býr þegar 
að annasömum veitingarekstri kemur. 
Hann lenti í verulega slæmu vélsleðaslysi 
á páskadag árið 2013 og var vart hugað líf 
þegar honum var komið undir læknishend

Það eru forréttindi að reka veitingastað í Hofi þar sem er miðstöð mannlífs, staðsetning rétt við sjóinn með útsýni yfir bæinn og inn Eyjafjörð.

AT H A F N A M A Ð U R
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ur. Viku fyrir slysið höfðu þau Hallgrímur 
og Þóra eignast dóttur.

„Það eru engar ýkjur að þetta slys kost
aði mig næstum lífið,“ segir hann. Hall
grímur var ásamt félögum í vélsleðaferð 
í Vaðlaheiði, gegnt Akureyri. Þetta var 
snemma vors, heitt vatn hafði gufað upp 
og myndað svell sem hann ók inn á, hann 
kastaðist um 20 metra af sleðanum og hafn

aði ofan í gjótu. „Þetta var eins og að keyra 
á vegg. Líkamaminn kurlaðist meira og 
minna og það er kraftaverki líkast að lækn
um hafi tekist að tjasla mér saman,“ segir 
hann. 

MÍN KLIKKUN
Við tók langt og strangt ferli í átt að bata 
með mikilli sjúkraþjálfun og endurhæf

AT H A F N A M A Ð U R
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ingu. Á því tímabili, eða rúmu ári eftir slys
ið, lést faðir hans.  „Þetta þrennt, fæðing 
dóttur minnar, lát pabba og afdrifaríkt slys 
höfðu þau áhrif á mig að ég fór að endur
meta líf mitt, raða upp á nýtt. Það er auð
vitað klisja, sem reyndar er þó nokkuð til í, 
að þegar menn horfast í augu við skelfilega 
hluti eins og dauðann þá gerist eitthvað í lífi 
þeirra, það verður ekki samt aftur. Ég sagði 

við sjálfan mig, fastur í hjólastól, að nú 
skyldi ég gera allt sem í mínu valdi stæði til 
að komast úr honum og gera eitthvað sem 
skipti máli fyrir mig og fjölskyldu mína og 
þá sem treystu mér fyrir því að elda góðan 
mat ofan í sig. Mín klikkun fólst í þessari 
athafnasemi í veitingabransanum,“ segir 
hann.

Reksturinn hefur gengið vel á liðnu 

„Ég sagði við sjálfan mig, fastur í hjólastól, að nú skyldi ég gera allt sem í mínu 
valdi stæði til að komast úr honum og gera eitthvað sem skipti máli fyrir mig 
og fjölskyldu mína og þá sem treystu mér fyrir því að elda góðan mat ofan í 
sig. Mín klikkun fólst í þessari athafnasemi í veitingabransanum.“  Hallgrímur 
slasaðist alvarlega í vélsleðaslysi árið 2013, en hefur með þrautseigju komist á 
fætur og hellti sér út í rekstur veitingastaða í heimabæ sínum, Akureyri.

Hallgrímur Sigurðsson veitingamaður við einn af þeim veitingastöðum sem hann rekur á Akureyri, 1862 þar sem ævinlega er líf og fjör við höfnina.

AT H A F N A M A Ð U R
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sumri, þó Hallgrímur segi að vitanlega sé 
hann að hluta til í samkeppni við sjálfan sig. 
„En samkeppni er góð, hún hvetur mann til 
dáða, að gera betur á morgun en í gær,“ seg
ir hann.   

VIÐVÖRUNARBJÖLLUR FARNAR  
AÐ KLINGJA
Straumur ferðamanna hér á landi hefur 
varla farið framhjá mörgum, þeim fjölgar 
ár frá ári. „Nú þurfum við virkilega að 
fara að passa okkur. Viðvörunarbjöllurn
ar klingja alls staðar umhverfis okkur. Við 
þurfum nauðsynlega að styrkja og treysta  
innviðina í íslenskri ferðaþjónustu því við 
megum ekki við því að missa þetta í bólu 
sem springur í andlitið á okkur. Ísland er 
á margan hátt einstakt og ferðamenn vilja 
augljóslega sækja okkur heim og berja nátt

úruundur okkar augum. Þróunin hefur 
verið hröð, kannski alltof hröð fyrir okkur, 
við höfum ef til vill gleymt okkur í því að 
hugsa um magn en ekki gæði,“ segir Hall
grímur.

BÆTUM MENNTUN
Að hans áliti þurfum við nú að huga að 
gæðunum sem aldrei fyrr. „Við þurfum 
ekki á því að halda að stofna vinnuhópa, 
nefndir og nýjar stofur, það er kominn tími 
til að taka á þessu, framkvæma,“ segir hann 
og bætir við að sjónum þurfi að beina að 
menntun innan greinarinnar. Með því að 
bjóða upp á frambærilega menntun í ferða
þjónustu, þar sem tekið er á öllum þáttum 
og ýmsum greinum, m.a. þeirra sem starfa 
í hótel og veitingageiranum, muni staðan 
þegar horft er til gæða batna.

„Með því að bæta úr menntun og gæð
um náum við frekar því marki að hámarka 
ánægju þeirra ferðalanga sem til okkar 
koma. Það er að mörgu að hyggja, það þarf 
að skoða vegakerfið, bílastæða og salern
ismál og margt fleira, en við þurfum líka 
að taka vel á móti fólki og af fagmennsku. 
Það mun skila okkur ríkulegum ávinningi,“ 
segir Hallgrímur. 

Annað atriði sem vert er að skoða er að 
finna leiðir til að fá ferðamenn til að staldra 
lengur við á hverjum stað og skilja þannig 
eftir sig meiri gjaldeyri. „Það er mjög ríkt 
í fólki að vera sífellt á ferðinni, þetta er 
stundum þeytingur á milli náttúruundra, 
það má ekki missa af neinu. En það er samt 
svo margt hvarvetna á landinu sem hægt er 
að dást að,“ segir Hallgrímur. 

Hallgrímur og Þóra Hlynsdóttir kona hans hafa rekið fjóra veitingastaði á Akureyri, 
1862 í Hofi og þrjá sem eiga það sameiginlegt að standa í hjarta bæjarins, við 
Ráðhústorg, Kung Fu-Express, RS-ölstofu og T-bone steikhús. Það síðastnefnda 
seldu þau í sumar, en hyggjast opna nýjan stað uppi á svölum sem snúa til suðurs 

í Hofi. Það verður sjávarréttastaður og heitir eftir gyðju hafsins, Hanna.
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Sightseeing and charter flights
from Akureyri and Reykjavík

Over and above Iceland

Tel: +354 588 4000
circleair@circleair.is

www.circleair.is

Circle Air builds on decades of experience in business 
and aviation. The team is comprised of experienced 
professionals in a multitude of fields.

Circle Air´s Airvans are ideal for sightseeing, photoflights, 
whalewatching, bike hops and whatever kind of flying 
that requires rugged reliability. Our King Airs and 
Twin Otter make sure you´ll never run out of options 
to make your memories.

Reykjavik and Akureyri operations 24/7
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MYNDIR OG TEXTI: PÁLL STEFÁNSSON. 

Rómaborg, höfuðborg Ítalíu, var stofn
uð 21. apríl fyrir rúmum þrjú þúsund 

árum, Rómverjar voru vissir um dagsetn
inguna, en ekki árið. Fimmhundruð árum 
fyrir Krist er Rómverska lýðveldið stofn
að, sem leggur undir sig allan Ítalíuskag
ann; íbúafjöldi borgarinnar þá er svipaður 
og í lýðveldinu okkar núna, rúmlega þrjú
hundruð þúsundir sálir. 

Þegar Kristur fæðist er Rómaveldi 
heimsveldi og um svipað leyti nær íbúa
talan einni milljón, fyrst allra borga í 
heiminum.  

Hundrað og fimmtíu árum seinna, 
þegar Rómaveldi nær hápunkti sínum, er 
íbúatalan orðin 1,6 milljónir. 

En árið 330 byrjar hnignun borgarinn
ar, þegar höfuðborg Rómaveldis er flutt 
austur til Konstantínópel, nú Istanbúl. 

Þegar kaþólska kirkjan gerir Róm að 
höfuðborg Páfagarðs, árið 546, eru íbú
arnir ekki nema um 30 þúsund, einn tí
undi af því sem var átta hundruð árum 
fyrr, eða 1,9% af þeim íbúafjölda sem bjó 
þarna fjögur hundruð árum áður. 

Það var ekki fyrr en í endurreisninni 
að vegur borgarinnar braggast, eftir eitt 
þúsund ára hnignunarskeið. Og það er 
það sem bjargaði öllum þessum menn
ingarminjum, sem eru í hjarta Rómar í 
dag. Þarna bjó varla nokkur maður eða 
asni.

En bygging Péturskirkjunnar hófst árið 
1509 og var hjarta Páfagarðs, sem réð 

RÓMUÐ 
BORG
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Róm, og sveitunum í kring, fram að sam
einingu Ítalíu árið 1870 þegar borgin verð
ur aftur höfuðborg landsins. Þá var íbúa
fjöldinn 250 þúsund. 

Í dag er íbúafjöldinn 2,8 milljónir, sem 
gerir hana að næstfjölmennustu borg Ítalíu 
á eftir Mílanó. 

Og næstmestu ferðamannaborg veraldar 
eftir París, enda frábær heim að sækja, bæði 
vegna menningar og matarlistar. 

Og nafnið Róm segja sumir að komi af 
orðinu rumon á etrúsku, sem þýðir á, en 
fljótið Tíber liðast einmitt í gegnum gamal
gróinn miðbæinn. 

R Ó M
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R Ó M
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Endurskoðunarfyrirtækið Enor rekur skrif-
stofur á þremur stöðum á landinu, á 

Akureyri, Húsavík og í Reykjavík. Alls starfa 
15 manns hjá fyrirtækinu, þar af fjórir lög-
giltir endurskoðendur sem jafnframt eru 
eigendur félagsins. Enor veitir m.a. þjón-
ustu á sviði endurskoðunar, reikningsskila, 
skattamála og fyrirtækjaráðgjafar. Félag-
ið er aðili að Praxity sem eru ein stærstu  
samtök sjálfstæðra endurskoðunar- og  
ráðgjafafyrirtækja á heimsvísu.

Á MÓTI STRAUMNUM
„Við erum mjög stolt af því að höfuðstöðv-
ar fyrirtækisins eru á Akureyri,” segir Níels 
Guðmundsson, löggiltur endurskoðandi 
hjá Enor og stjórnarformaður félagsins. 
„Það er mikilvægt fyrir okkur að sýna fram 
á að hægt sé að byggja upp og reka öflugt 
endurskoðunarfyrirtæki á landsbyggðinni 
í samkeppni við alþjóðlegu stofurnar. Það 
má segja hvað það varðar að Enor sigli 
gegn straumnum.“

Alls starfa 15 manns hjá Enor, eigend-

Endurskoðunarfyrirtækið Enor rekur skrifstofur á þremur stöðum á landinu

K Y N N I N G

MYND OG TEXTI: MARGRÉT ÞÓRA ÞÓRSDÓTTIR

HYGGJA Á FREKARI VÖXT Á ÖLLUM STARFSSTÖÐVUM

urnir eru fjórir, allir löggiltir endurskoðend-
ur. „Við höfum á að skipa reynslumiklu og 
góðu starfsfólki og flest höfum við unnið 
saman lengi. Fyrirtækið er tiltölulega ungt, 
en hefur vaxið jafnt og þétt. Við hyggjum á 
frekari vöxt á öllum okkar starfsstöðvum,“ 
segir Níels.

UPPGANGUR Í ATVINNULÍFI
Enor veitir þjónustu á sviði endurskoðunar, 
reikningsskila og skattamála og þá hefur 
fyrirtækjaráðgjöfin hjá Enor verið að eflast 
mikið undanfarin misseri. Helstu verkefni 
fyrirtækjaráðgjafar eru verðmöt, áreiðan-
leikakannanir og ráðgjöf varðandi kaup 
og sölu fyrirtækja og eigna. „Við höfum 
fundið fyrir miklum uppgangi í viðskipta-
lífinu og samfélaginu í heild og teljum að 
atvinnulífið standi mun traustari fótum nú 
en oft áður.“

FLJÓT AÐ BREGÐAST VIÐ
Viðskiptavinahópur Enor er mjög fjöl-
breyttur og spannar allt frá litlum verkefn-

um fyrir einstaklinga til verkefna sem tengj-
ast fyrirtækjum sem velta milljörðum króna.

„Við leggjum áherslu á ríka þjónustulund 
og að vera fljót að bregðast við þeim fjöl-
mörgu viðfangsefnum sem viðskiptavinir 
okkar standa frammi fyrir. Fagleg og vönd-
uð vinnubrögð og góð þjónusta eru aðals-
merki Enor,“ segir Níels.

SAMSTARF VIÐ PRAXITY
Enor er aðili að Praxity sem eru ein stærstu 
samtök sjálfstæðra endurskoðunar- og ráð-
gjafafyrirtækja á heimsvísu. Félögin sem 
standa að Praxity eru með yfir 39 þúsund 
starfsmenn í 103 löndum. „Það gerir okkur 
kleift að veita sérfræðiaðstoð til viðskipta-
vina okkar sem eru með starfsemi eða 
tengsl erlendis. Það er okkur mikilvægt 
að hafa sambönd erlendis, en við höfum 
einnig fundið fyrir miklum áhuga á Íslandi 
ytra í gegnum þetta erlenda samstarf,“ 
segir Níels.

Alls starfa 15 manns hjá Enor, eigendurnir eru fjórir, allir löggiltir endurskoðendur. Starfsemin fer fram á þremur stöðum á landinu,  
Húsavík, Reykjavík og höfuðstöðvarnar eru í Gamla barnaskólanum við Hafnarstræti á Akureyri.

„Það er mikilvægt fyrir okkur að sýna fram 
á að hægt sé að byggja upp og reka öflugt 
endurskoðunarfyrirtæki á landsbyggðinni í 
samkeppni við alþjóðlegu stofurnar.  
Það má því segja hvað það varðar  
að Enor sigli gegn straumnum.“
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Veitingastaðurinn Kaffi Kú í Garði í Eyja-
fjarðarsveit var opnaður eftir gagngerar 

endurbætur fyrr í sumar. Útliti hefur verið 
breytt og nýjar áherslur teknar upp. Stað-
urinn, sem opnaður var haustið 2011, hefur 
fram til þessa einungis verið opinn yfir sum-
arið og um helgar að vetrinum. Eigendur 
hafa nú ákveðið að hafa opið allt árið enda 
hefur fjöldi gesta sem sækja staðinn vaxið 
ár frá ári.

„Í lok síðasta árs fórum við vandlega yfir 
stöðuna og veltum fyrir okkur næstu skref-
um, hvert við stefndum til framtíðar litið, en 
til greina kom að draga úr rekstrinum eða 
gera þetta af fullri alvöru. Sú varð niður-
staðan,“ segir Sesselja Barðdal sem ásamt 
eiginmanni sínum Einari Erni Aðalsteinssyni 
og Aðalsteini Hallgrímssyni föður hans rek-
ur Kaffi Kú og nautakjöt.is sem er vörumerki 
um nautakjötsframleiðslu býlisins Garðs. 
Það er allt unnið í vottaðri kjötvinnslu  og 
nýtt á veitingastaðnum auk þess sem það 
er í sölu til neytenda. Sent er frítt um land 
allt og vörunni er ekið til kaupenda innan 
Akureyrar.

VAXANDI FJÖLDI GESTA
Fjöldi gesta á Kaffi Kú hefur vaxið ár frá ári 
og í fyrra, árið 2015, sóttu um 16 þúsund 
gestir staðinn heim. „Okkur þótti tímabært 

Veitingastaðurinn Kaffi Kú í Garði, Eyjafjarðarsveit

K Y N N I N G
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NÝTT ÚTLIT, NÝJAR ÁHERSLUR OG OPIÐ ALLT ÁRIÐ

að staldra við og velta því fyrir okkur hvert 
ætti að stefna með reksturinn og niðurstað-
an varð sú að fara í þetta af fullum krafti. 
Því var ráðist í breytingar á liðnu ári, útliti 
staðarins breytt og nýjar áherslur lagðar,“ 
segja þau Sesselja og Einar. Ólafur Jensson 
hönnuður sá um útlitsbreytingar og þá var 
Reynir Gretarsson matreiðslumaður ráðinn 
í fullt starf við hlið þeirra hjóna. Hann hefur 
á liðnu sumri unnið að þróun ýmissa rétta 
sem í boði eru á Kaffi Kú, en vöruúrvalið 
hefur aukist til muna eftir breytingar.

HEIMAFENGNAR AFURÐIR
„Við leggjum höfuðáherslu á rétti úr 

heimafengnum afurðum, nautakjöti héðan 
frá Garði og þá nýtum við að sjálfsögðu 
mjólk, skyr og rjóma í okkar matargerð,“ 
segja þau en sem dæmi er nánast allt sem 
fylgir hamborgara á matseðli staðarins út-
búið heima, m.a. sinnep og súrar gúrkur. 
„Við leggjum áherslu á okkar afurðir, mat-
seðilinn er ekki flókinn og margbrotinn, en 
kappkostum að bjóða úrvals hráefni,“ segja 
þau. Kaffi Kú er í samstarfi við Sauðárkróks-
bakarí og býður upp á bakkelsi þaðan sem 
gestir kunna vel að meta. Sykurlaus sérbök-
uð hamborgarabrauð hafa slegið í gegn í 
sumar, sem og mjúkar beyglur.

TÆKNIVÆDDUR NÚTÍMA 
LANDBÚNAÐUR
Kaffi Kú er á fjóslofti á einu stærsta og tækni-
væddasta fjósi landsins, þar eru 125 mjólk-
andi kýr og alls um 400 nautgripir. Staðsetn-
ingin gefur færi á að kynna gestum íslenskan 
og tæknivæddan nútímalandbúnað og veita 
þeim innsýn í hvernig lífið í sveitinni gengur 
fyrir sig. 

Tveir salir eru í Kaffi Kú sem samtals taka 
52 í sæti. Afgreiðslan er í fremri sal og þar 
er einnig hægt að kaupa afurðir búsins. Innri 
salurinn er yfir fjósinu, lokaður með gler-
veggjum þannig að hægt er að fylgjast með 
kúnum. Einnig er þar leikhorn fyrir börnin. 
Utandyra eru svalir þar sem hægt er að njóta 
útsýnis yfir Eyjafjörð, til norðurs og suðurs. 
Einnig eru borð á palli úti við þar sem hægt 
er að njóta veitinga á góðviðrisdögum.

Eigendurnir Einar Örn Aðalsteinsson og Sesselja Barðdal með 
Reyni Gretarssyni matreiðslumann á Kaffi Kú á milli sín.

Kaffi Kú í Garði í Eyjafjarðarsveit hefur fengið andlitslyftingu.  
Áherslum hefur verið breytt og verður veitingastaðurinn  
framvegis opinn árið um kring. 
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Fjallalamb á Kópaskeri setti á liðnu sumri 
upprunamerktar afurðir á markað við 

góðar viðtökur neytenda. Um er að ræða 
stórt skref þegar kemur að gæðum, rekj-
anleika og tengingu neytenda beint til 
framleiðenda vörunnar. Upprunamerktar 
vörur frá Fjallalambi eru til að byrja með til 
sölu í flestum stærri verslunum Krónunnar 
og hjá Iceland.

MEIRA ÚRVAL
Björn Víkingur Björnsson, framkvæmda-
stjóri Fjallalambs, segir að áður hafi fé-
lagið boðið upp á hálfa skrokka í kassa, 
merkta framleiðendum og gátu viðskipta-
vinir flett upp upplýsingum um viðkom-
andi bú á heimasíðu fyrirtækisins. „Við 
tökum þetta nú skrefinu lengra, bjóðum 
upp á meira úrval, t.d. heil og hálf læri, 
heila og hálfa hryggi og grill- og súpusag-
aða framparta,“ segir hann. 

Heimasíða Fjallalambs hefur verið upp-
færð og þar er nú hægt að nálgast meiri 
upplýsingar um hvern og einn framleið-
enda og bú hans en áður, en hver og 
einn bóndi er með eigin síðu. Eigendum 
snjallsíma gefst kostur á að skanna vöruna 
í búðinni og fá allar upplýsingar um bónda 
og býli áður en kjötið er keypt. Einnig 
er hægt að fara inn á heimasíðu Fjalla-
lambs www.fjallalamb.is/upprunamerking  
og smella þar á framleiðandanúmerið sem 
er á miðanum.

SKREFIÐ STIGIÐ TIL FULLS
Upprunamerkingin nær ekki bara heim 
til framleiðenda heldur alla leið að núm-

Neytendur beintengdir við framleiðendur

K Y N N I N G
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UPPRUNAMERKTAR AFURÐIR FÁ GÓÐAR  
VIÐTÖKUR Á MARKAÐI

eri sem framleiðandinn gefur lambinu við 
fæðingu. Á miðanum er einnig dagsetning 
slátrunar þannig að neytendur geta líka 
verið öruggir um aldur kjötsins.

„Margir bændur á Íslandi eru að selja 
sína framleiðslu út á markaði sem mér 
finnst mjög jákvætt og við eigum að styðja 
við slíka sölu.  En mikilvægasta skrefið  fyrir 
okkur hér í Fjallalambi er að geta viðhaldið 
þessari upprunatengingu  í 30.000 gripa 
sláturhúsi,“ segir Björn Víkingur.

„Þegar við borðum eitthvað sérstakt þá 
er upplifunin við neysluna svo mikilvæg. 
Við erum svolítið að höfða til þessarar 
upplifunar með upprunamerkingunni þar 
sem neytandinn veit heilmikið um kjötið 
áður en  hann neytir þess.“

ÓTÆMANDI MÖGULEIKAR 
Björn Víkingur segir að viðskiptavinir geti 
aflað sér upplýsinga um hvaða verkefnum 
hver og einn bóndi sinnir, afurðir búsins 
á liðnu ári, upplýsingar um jörðina og 
myndir. Þá geta þeir líka sent fyrirspurnir 
til bóndans. „Við höfum í raun ótæmandi 
möguleika á að koma á framfæri hvers 
konar upplýsingum um hvern og einn 
framleiðanda og munum eflaust auka við 
þegar fram líða stundir,“ segir hann. Og  
bætir við að heimasíðan sé snjallsímavæn 
og auðveld í notkun fyrir notendur sem 
hafi slíka síma í vasanum. Sífellt er verið að 
uppfæra síðuna, bændur senda inn mynd-
ir af leik og starfi og fara þær beint inn, 
sem gerir hana skemmtilega og lifandi.

 „Við höfum fengið mjög góðar viðtökur 
við þessari nýjung, það er greinilegt að ís-
lenskir neytendur vilja gjarnan vita hvaðan 
þær matvörur sem þeir kaupa í verslunum 
koma,“ segir hann.

Björn Víkingur Björnsson, 
framkvæmastjóri Fjallalambs.

Tungurétt.

Bjarki og Eyrún,  
Hafrafellstungu Öxarfirði.

Miðinn á upprunamerkinguni.Lömb á Vestaralandi Öxarfirði.

Um er að ræða stórt skref þegar  
kemur að gæðum, rekjanleika og 
tengingu neytenda beint til  
framleiðenda vörunnar.



Rekjanleiki alla leið

10 af þeim 48 bæjum sem taka þátt í upprunamerkingu hér að neðan

Fjallalamb stígur nú stórt skref í upprunamerkingu. 
Við höfum verið með 1/2 skrokka í kassa sem eru 
merktir framleiðenda.

Á þessum kassa er framleiðendanúmer. Þessu fram-
eiðendanúmeri hefur svo verið hægt að  fl etta upp á 
heimasíðunni okkar.

Nú stígum við skrefi nu lengra og erum búin að uppfæra 
alla heimasíðuna þar sem hver bóndi er með sína síðu.

Eigendur snjallsíma geta nú skannað vöruna í búðinni 
og fengið allar upplýsingar um bónda og býli. Á hverri 
síðu bónda eru alskyns upplýsingar s.s. í hvaða 

verkefnum er bóndinn, afurðir síðasta árs, upplýsingar 
um jörðina ,myndagallerí og margt fl eira.
Heimasíðan er snjallsímavæn þannig að mjög auðvelt er 
fyrir notendur snjallsíma að fara inn á hana.

Fyrir þá sem ekki eru með snjallsíma er hægt að  lesa  
framleiðendanúmerið á miðanum og fl etta upp á því 
á heimasíðunni undir upprunamerkingu. (athugið að 
númer innleggjenda eru í röð á heimasíðunni).

Til að byrja með þá verða til sölu heil og hálf læri, 
heilir og hálfi r hryggir, frampartur grillsagður og 
frampartur súpusagaður.

Upprunamerktar nýjar afurðir eru nú að fara út á markað í dag og eftir helgi.

Gilsbakki Öxar� rði - 32080

Syðri - Brekkur 1 - 9041 Syðri - Brekkur 2 - 9044

Flaga Þistil� rði - 9049

Kollavík Þistil� rði - 9031Laxárdalur Þistil� rði - 9030Sveinungsvík Þistil� rði - 9021

Skeggjastaðir Langanesströnd - 9019Borgir Þistil� rði - 9009Sauðanes Langanesi - 9005

Þessar vörur munu fást í fl estum stærri 
Krónubúðunum og verslunum Iceland til að byrja með. 
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WEST IS BEST

Few (only  1,013) people live in the westernmost municipality 
of Europe, Vesturbyggð. But alone they are not. A few thou-

sand sheep, some cows and, during the summer, millions of sea 
birds call Vesturbyggð home. 

There are two fishing towns in Vesturbyggð. The bigger is 
Patreksfjörður, with more than half of the municipality’s popula-
tion, or 683 to be exact, and the smaller is Bíldudalur (population 
207), on the edge of the big and beautiful fjord, Arnarfjörður. 

It is the natural surroundings that draw both the migrant 
birds and the tourists to the area. Here you have Europe’s 
largest bird cliff, Látrabjarg; nesting site for millions of birds, 
including puffins, guillemots and razorbills. The golden sands of 
Rauðasandur beach and Patreksfjörður and Arnarfjörður fjords, 
where the mountains rise high and sharp from the sea, also beg 
to be experienced.

The people who live here claim that Vesturbyggð is the only 
place in all of Iceland where the phenomenon known as ‘no wind 
at all’ can happen. That fairy tale could just be true. *

BY PÁLL STEFÁNSSON.  
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From a beach, just northwest  
of Bíldudalur.

PHOTOGRAPHY
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Clockwise from top: 
Small waterfall in Spræná river in Vattarfjörður fjord in Barðaströnd.

Sandoddi in Patreksfjörður fjord. 

Garðar, Iceland’s oldest steel ship, built as a whaling boat in Norway in 1912, 
is now stranded on the shore at Skápadalur in Patreksfjörður fjord. 

PHOTOGRAPHY
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KAFFI KÚ Í EYJAFJARÐARSVEIT  
– NÝTT ÚTLIT, OPIÐ ALLT ÁRIÐ

Veitingastaðurinn Kaffi Kú í Garði í Eyjafjarðarsveit var opnað-
ur eftir gagngerar endurbætur fyrr í sumar. Útliti hefur verið 

breytt og nýjar áherslur teknar upp. Meðal annars hefur vöruúr-
val verið stóraukið og staðurinn er nú opinn allt árið um kring. 
Fjöldi gesta á Kaffi Kú hefur vaxið ár frá ári og í fyrra, árið 2015, 
sóttu um 16 þúsund gestir staðinn heim. Á staðnum eru m.a. 
tveir salir sem taka samtals 52 gesti í sæti.

Lögð er höfuðáhersla á rétti úr heimafengnum afurðum, 
nautakjöti og mjólkurafurðum frá Garði. Kaffi Kú er á fjóslofti 
á einu stærsta og tæknivæddasta fjósi landsins, þar eru 125 
mjólkandi kýr og alls um 400 nautgripir. Staðsetningin gefur færi 
á að kynna gestum íslenskan og tæknivæddan nútímalandbún-
að á einstakan hátt.

Það er óhætt að segja að Kaffi Kú sé einn frumlegasti veitinga-
staður landsins, en staðurinn býður upp á frábærar veitingar í 
einstöku umhverfi.

Kaffi Kú, Garði 601 Akureyri  • Sími 867-3826 www.kaffiku.is

VERBÚÐIN 66  – VEITINGASTAÐUR / KAFFIHÚS

Í aðeins 35 km fjarlægð og 15 mínútna siglingu frá Akureyri er 
Hríseyönnur stærsta eyjan við Ísland. Þangað gengur ferjan 

Sævar á tveggja tíma fresti allan ársins hring. Í Hrísey er frábær 
sundlaug, verslun, gisting og veitingahúsið Verbúðin 66 sem 
opnuð var um páskana. Það eru hjónin Linda María Ásgeirsdóttir 
og Ómar Hlynsson sem reka Verbúðina. „Okkar aðaláhersla er 
á ferskan fisk því það er það hráefni sem er næst okkur. Ýms-
ir aðrir réttir eru á matseðlinum okkar og einnig erum við með 
flottan og fjölbreyttan hópseðil. Við tökum að okkur alls konar 
veislur og bjóðum einnig hópa hjartanlega velkomna. Endilega 
hafið samband við okkur ef þið hafið áhuga á að eiga notalega 
stund í Hrísey, en hér er einnig að finna fjölbreytta afþreyingu 
allan ársins hring.”

Verbúðin 66 er opin alla daga frá kl. 11.00 og fram á kvöld yfir 
sumarið en yfir veturinn er opið um helgar og með smá fyrirvara 
er alltaf hægt að bóka fyrir hópa. 

Verbúðin 66 er á Trip advisor og facebook.
Verbúðin 66, Sjávargötu 2 Hrísey 
• S. 467 1166/ 891 7293 (Linda María) • verbudin66@simnet.is

M AT U R  O G  M E N N I N G

BAN THAI - BEST THAI FOOD 2016 

BanThai er rómaður tælenskur veitingastaður á Laugavegi, 
rétt fyrir ofan Hlemm. Orðspor staðarins hefur borist víða 

og meðal frægra sem snætt hafa á BanThai eru Ólafur Ragnar 
Grímsson, forseti Íslands, og leikkonan Emma Watson. BanThai 
býður upp á fjölbreytt úrval rétta og geta allir fundið eitthvað 
við sitt hæfi. Allur matur er eldaður eftir pöntun og því engir til-
búnir réttir á staðnum. Hin sérstaka BanThai-sósa gefur matnum 
einstakt bragð. Ban Thai býður upp á sinn eigin sérstaka bjór. Á 
efri hæð staðarins er góð aðstaða fyrir hópa. Tímaritið Reykja-
vík Grapevine valdi BanThai besta taílenska veitingastaðinn á 
Íslandi árin 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 og 2015. Þá 
valdi DV staðinn sem einn af tíu bestu veitingastöðum landsins. 
Staðurinn er opinn virka daga frá kl. 18 til 22 og um helgar frá kl. 
18 til 23.30. Gefið ykkur tíma til að njóta matarins! 

Ban Thai, Laugavegi 130, Reykjavík • Sími 692-0564 &  
55-22-444 • www.banthai.is

VELKOMIN
TIL AKUREYRAR
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AUGLÝSING Í SKÝJUM FLÝGUR VÍÐA 
OG SKILAR ÞÉR ÁRANGRI!

SKÝ
Heimur hf. Borgartúni 23,105 Reykjavík. Sími: 512 7575.
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BRYGGJAN BRUGGHÚS
bistro & brewery

R E Y K J AV Í K

2015

Iceland’s
1’st

Microbrewery
&

Bistro

Iceland’s
1’st

Microbrewery
&

Bistro
Sumarlegur eftirréttur: Key-lime baka

TEXTI: RAGNHEIÐUR ÞÓRDÍS GYLFADÓTTIR 

Ég smakkaði þessa frískandi böku  
fyrir nokkru og hefur hún verið í 

miklu uppáhaldi síðan. Lítið hefur farið 
fyrir þessari tegund böku hérlendis en 
hún er geysivinsæl í Flórída þar sem key-
lime ávöxturinn er algengur (hann dregur 
nafn sitt af Florida Keys). Á Florida Keys 
er haldin árleg Key Lime hátíð þar sem 
meðal annars eru keppnir um bestu Key-
lime bökuna, Key-lime pie átkeppnir, svo 
eitthvað sé nefnt.

Key-lime ávöxturinn er minni og ekki 
eins súr og það lime sem við erum vön 
(Persian lime). Hann fæst stundum í Hag-
kaupum en ef í harðbakkann slær er sjálf-
sagt að nota venjulegt lime í staðinn.

Key-lime bakan er einföld og tilvalið að 
bera hana fram sem frískandi eftirrétt eft-
ir sumargrill. 

UPPSKRIFT:

• 1½ bolli mulið hafrakex  

   (ég nota Hob nobs)

• ½ bolli sykur

• 4 msk bráðið smjör

• 2 dósir niðursoðin mjólk  

  (e. sweetened condensed milk)

• 1 bolli key limesafi (venjulegur  

   lime-safi ef key lime fæst ekki)

• 2 stór egg

• 1 bolli sýrður rjómi

• 2 msk flórsykur

• 1 msk lime-börkur

AÐFERÐ:

•  Hitið ofninn í 180°C.

•  Blandið saman hafrakexi, smjöri og  
   sykri með höndunum í skál. 

•  Setjið blönduna í botninn á bökuformi 
   og bakið þar til orðið brúnt, í um 20 
   mínútur. Kælið að stofuhita áður en 
   fyllingin er sett í.
   Lækkið hitann á ofninum í 170°C.

•  Hrærið saman niðursoðnu mjólkinni, 
    limesafanum og eggjunum í skál og    
    setjið fyllinguna á bakaða botninn.

• Bakið í 15 mínútur og kælið í ísskáp í 
  að minnsta kosti 2 tíma.

• Blandið að lokum saman flórsykri og 
  sýrðum rjóma og setjið ofan á kældu 
  bökuna. Skreytið með lime-berki og  
  berið bökuna fram kalda.

UPPSKRIFT

VINSAMLEGAST RÍFIÐ EKKI 

ÚT SÍÐUNA, TAKIÐ BLAÐIÐ 

FREKAR HEIM MEÐ YKKUR
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DROTTNINGAR
SUNDELSKANDI 

ÞJÓÐAR

TEXTI: SIGURÐUR HELGASON 
MYNDIR: PÁLL KJARTANSSON, PÁLL STEFÁNSSON

OG AÐSENDAR MYNDIR FRÁ ÍSÍ OG SUNDSAMBANDI ÍSLANDS 

Þær eru sunddrottningar hinnar sundelskandi þjóðar;  
Eygló Ósk Gústafsdóttir og Hrafnhildur Lúthersdóttir.  

Afrekskonur á heimsmælikvarða og komust báðar í úrslit í sínum 
greinum á Ólympíuleikunum í Ríó í sumar.  

Sund er almenningsíþrótt og þjóðin hefur jafnan státað af ágætu 
sundfólki. Ein fyrsta frásögnin af sundafreki konu á Íslandi er úr 

Harðar Sögu og Hólmverja og segir þar frá afreki 
 Helgu Haraldsdóttur sem synti með syni sína  

úr Geirshólma í Hvalfirði í land.

Þær eru sunddrottningar hinnar 
sundelskandi þjóðar; Eygló Ósk 
Gústafsdóttir og Hrafnhildur Lúhers

dóttir. Þær slógu í gegn á Ólympíuleikun
um í Ríó í sumar. Hrafnhildur náði 6. sæti 
í 100 metra bringusundi og Eygló Ósk varð 
í 8. sæti í 200 metra baksundi. Í undanúr
slitum setti Eygló Ósk bæði Íslandsmet og 
Norðurlandamet í þessari grein. Aðeins 
Örn Arnarson hefur náð betri árangri í 
sundi á Ólympíuleikum fyrir hönd Íslands 
–  náði fjórða sætinu í 200 metra baksundi í  
Sydney árið 2000.

Sund er skyldugrein í skólum landsins. 
Þakka ber skólasundinu fyrir sundgetu og 
sundáhuga landsmanna. Aðstaðan er auð
vitað fyrir hendi; sundlaug í hverju bæjar
félagi hringinn í kringum landið. 

Ein fyrsta frásögnin af sundafreki konu 
á Íslandi er úr Harðar sögu og Hólmverja. 
Sagan segir að í Geirshólma í Hvalfirði 
hafi Hólmverjar svokallaðir hafst við, ræn
ingjalið undir forystu Harðar Grímkelsson
ar, og voru í flokknum vel á annað hundrað 
manns. Sagt er að kona Harðar, Helga Har
aldsdóttir, sem var jarlsdóttir frá Gautlandi, 
hafi bjargað sér og tveimur sonum þeirra, 
Birni 4 ára og Grímkatli 8 ára, á sundi úr 
Geirshólma og í land þar sem heitir Helg
usund. Sagan hefur lifað góðu lífi meðal 
landsmanna.

Sund er helsta almenningsíþróttin á 
landinu og sú hefur verið raunin í yfir 60 
ár. Þegar árið 1951 tók fjórðungur þjóðar
innar þátt í Norrænu sundkeppninni sem 
haldin var reglulega um langt árabil á árum 
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áður. Það er föst dagleg venja hjá mörgum 
að taka sundsprett og slaka því næst á í heit
um potti. Aðstaða til sundiðkana er allgóð 
víðast hvar á landinu, en keppnislaugar 
eru ekki á hverju strái. Að sögn Harðar 
Oddfríðarsonar, formanns Sundsambands 
Íslands, eru því miður ekki nógu langar 
keppnislaugar nema í Reykjavík, Hafnar
firði og Reykjanesbæ. 

HVAÐ ÞARF TIL AÐ NÁ HÁMARKS ÁRANGRI?

Margt sundfólk byrjar æfingar klukkan 6 
á morgnana til að geta æft fyrir skóla eða 
vinnu og svo er önnur æfing síðdegis, fimm 
daga vikunnar. Þannig æfir sundfólkið að 
minnsta kosti tíu sinnum í viku, tvo tíma 
í senn. Mikilvægt er að sundmenn æfi sig 

reglulega í nógu stórri laug, til að ná til
ætluðum árangri. Samkvæmt tölum frá 
Íþrótta og Ólympíusambandi Íslands eru 
virkir sundmenn hér á landi liðlega 3000.

Jón Hjaltason, sem hefur verið alþjóðleg
ur sunddómari um margra ára skeið og er 
auk þess fyrrverandi formaður sunddeild
ar KR, segir að keppnisfólk í sundi æfi um 
eða yfir 20 klukkustundir á viku með fullri 
vinnu eða krefjandi námi. 

SUNDMENN KEPPTU FYRST Á ÓLYMPÍULEIK-
UNUM Í LONDON 1948

Íslenskir sundknattleiksmenn tóku þátt í 
Ólympíuleikunum í Berlín árið 1936, en 
íslenskir sundmenn mættu fyrst til leiks í 

London 1948. Þar á meðal voru þrjár kon
ur. Á þessum tæpu sex áratugum hafa 24 
íslenskar konur tekið þátt í sundkepnni 
Ólympíuleika. Hrafnhildur Guðmunds
dóttir varð fyrst kvenna til að taka þátt í 
tvennum leikum, en það var í Tokyo 1964 
og í Mexíkóborg fjórum árum síðar. Auk 
hennar hafa Ragnheiður Runólfsdóttir, 
Sarah Blake Bateman, Eygló Ósk Gústafs
dóttir og Hrafnhildur Lúthersdóttir keppt á 
tvennum leikum.

Nokkrir karlar hafa keppt oftar en einu 
sinni, Guðmundur Gíslason, sem keppti 
í Róm 1960, Tokyo fjórum árum síðar, 
í Mexíkóborg 1968 og loks í München 
1972. Hann og Hrafnhildur Guðmunds
dóttir voru lengi vel helstu stjörnurn
ar í sundheiminum. Dóttir Hrafnhildar,  

S U N D

Drottningar sundþjóðarinnar á Ólympíuleikunum í Ríó í sumar. Hrafnhildur Lúthersdóttir og Eygló Ósk Gústafsdóttir.
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Bryndís Ólafsdóttir, synti á leikun
um í Seoul í SuðurKóreu árið 1988 og 
keppti í þremur skriðsundsvegalengdum.  
Eðvarð Þór Eðvarsson var besti sundmaður 
á Íslandi á milli 1980 og 1990 og synti oft 
til úrslita á Evrópumótum og HM og komst 
í undanúrslit á ÓL í Seoul í SuðurKóreu 
árið 1988. Jakob Jóhann Sveinsson keppti á 
fernum leikum, í Sydney árið 2000, í Aþenu 
2004, Peking 2008 og loks í London fyrir 
fjórum árum.

Bestum árangri á Ólumpíuleikum hefur 
Örn Arnarson náð, en hann náði fjórða 
sæti á leikunum í Sydney árið 2000 í 200 
metra baksundi. Áður hafði hann hlotið 
titilinn Íþróttamaður ársins 1998 og 1999.

 
BÁÐAR GRÍÐARLEGA METNAÐARGJARNAR

Á leikunum í sumar í Ríó í Brasilíu var 
komið að sundkonunum að fanga athygli 

og aðdáun íslensku þjóðarinnar. Þeir Hörð
ur Oddfríðarson og Jón Hjaltason þekkja 
báðir vel til þeirra Eyglóar Óskar og Hrafn
hildar. Báðir hrósa þeim fyrir þægilega 
nærveru – og að stutt sé í brosið og gleðina. 
Hrafnhildur er sögð opnari og að það taki 
aðeins lengri tíma að kynnast Eygló. Báðar 
eru hins vegar gríðarlega metnaðargjarn
ar, agaðar og einbeittar og búa yfir miklu 
keppnisskapi. Þá hafa þær þann einstaka 
eiginleika að geta útilokað sig frá utanað
komandi áreiti. Á meðan þær eru í lauginni 
snýst allt um sundið og þá keppni sem 
stendur yfir.

Báðar hafa góða sýn á verkefnin og getu 
til að setja sér skýr markmið – og þar að 
auki ná þær þeim yfirleitt. Á æfingatíma 
eru þær einbeittar og taka vel fyrirmæl
um varðandi útfærslur í sundinu. Þær eru 
glæsilegar fyrirmyndir fyrir ungt íþrótta
fólk.

Í FREMSTU RÖÐ ÍSLENSKRA 
ÍÞRÓTTAMANNA

Eygló Ósk Gústafsdóttir hlaut titilinn 
Íþróttamaður ársins í lok síðasta árs, en 
sannast sagna hefðu þær báðar verið vel 
að þeim titli komnar. Eygló náði frábær
um árangri á Evrópumeistaramótinu í 25 
metra laug í Netanya í Ísrael í desember. 
Þar hreppti hún bronsverðlaun í bæði 100 
og 200 metra baksundi og blómstraði. Jón 
Hjaltason var meðal dómara á því móti. 
Þjálfari Eyglóar er Jacky Jean Pellerin, en 
hann er jafnframt landsliðsþjálfari.

ÆTLAÐI AÐ VERA EITT TIL ÞRJÚ ÁR, 
EN HEFUR VERIÐ Í NÍU

Í viðtali við heimasíðu franska sendi
ráðsins á Íslandi segir Jacky Jean Pellerin 
um ástæðu þess að hann gerðist þjálfari 

S U N D

Hrafnhildur Lúthersdóttir í úrslitasundinu í 100 metra bringusundinu í Ríó. Hún náði 6. sætinu. Glæsilegt.
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á Íslandi. „Það er dálítið skondið hvern
ig tengslin við Ísland komu til. Árið 2007 
stýrði ég sundknattleiksfélaginu í Tou
louse og keppnisdeildinni þar. Í Frakk
landsmeistarakeppninni um sumarið, sem 
fram fór í SaintRaphaël, kom aðstoðar
framkvæmdastjóri franska sundsambands
ins til mín og sagði: „Heyrðu, Jacky, það er 
félag á Íslandi, Ægir, að leita að þjálfara sem 
gæti líka litið til með landsliðinu.“ Svo bætti 
hann við: „Ég veit að þú ert nógu klikkað
ur til að leggja í þetta. Heldurðu að þú sláir 
til?“ Og ég svaraði: „Já, því ekki það?“

Gústaf Adolf Hjaltason, sem þá var for
maður Ægis, hafði samband við mig og 
sagði mér svo að stjórnin hefði áhuga á mér. 
Hann bauð mér að koma til að ræða málin 
og litast um. Eftir einn og hálfan mánuð var 
ég ákveðinn í að láta slag standa og koma í 
að minnsta kosti tvö ár, hugsanlega þrjú ... 
og þau eru nú orðin níu!“ Gústaf er faðir 
Eyglóar Óskar afrekskonu.

Í frétt í Morgunblaðinu þann 12. ágúst 
síðastliðinn var rætt við Þjóðverjann Klaus
Jürgen Okh. Þar segir að hann hafi ekki ver
ið síður brosmildur en Hrafnhildur Lúth
ersdóttir, eftir að hún komst í hóp þeirra 
tíu Íslendinga sem náð hafa bestum árangri 
í einstaklingsgrein í sögu Ólympíuleik
anna. Hrafnhildur náði 6. sæti í 100 metra 
bringusundi á leikunum í Ríó og hafnaði 
svo í 11. sæti í 200 metra bringusundi.

„Hrafnhildur stóð sig mjög vel hérna,“ 
segir Klaus, sem hefur verið þjálfari hennar 
á Íslandi frá því að hún var átta ára göm
ul. Anthony Nesty, sem þjálfaði Hrafnhildi 
í Flórídaháskóla í vetur, hrósaði Klaus í 
hástert fyrir sitt starf, en þeir virðast báðir 
sammála um að lítið þurfi að hafa fyrir því 
að þjálfa Hrafnhildi. Hún sjái til þess sjálf. 
En hvenær fékk Klaus það á tilfinninguna 
að Hrafnhildur ætti eftir að komast í úr
slitasund á Ólympíuleikum?

„Sundsambandið ákvað að senda ekki 

keppendur á Evrópumeistaramótið í Króat
íu 2008 vegna kreppunnar, en hún fór þá 
sjálf á eigin kostnað. Þá var hún ennþá 
unglingur en ég gat séð að þetta væri eitt
hvað sem gæti virkað. Það kviknaði svo ljós 
eftir heimsmeistaramótið [í 25 metra laug] 
í Dúbaí [2010], þar sem hún keppti í und
anúrslitum í fyrsta sinn. Frá því augnabliki 
töluðum við um hvað þyrfti til að komast 
í úrslitasund á Ólympíuleikunum 2016. 
Þarna hófst leiðin,“ segir Klaus.

NÁM OG SUND
Sunddrottningarnar hafa báðar verið í 
námi. Eygló lauk stúdentsprófi vorið 2015 
og stundaði því næst nám í förðunarfræði 
sem hún lauk með glæsibrag í lok síðasta 
árs með frábærum vitnisburði. Hrafnhild
ur lauk hins vegar námi í markaðsfræði 
við Floridaháskóla í Bandaríkjunum og 
naut þar styrkja til að stunda sundið. Þar 
er námið lagað að íþróttinni og núna er 

S U N D

Eygló í úrslitasundinu í 200 metra baksundi í Ríó. Hún lenti í 8. sæti. Glæsilegt.
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hún í þeirri stöðu að leita sér að starfi þar 
sem nám hennar nýtist. Vonandi tekst það 
og sömuleiðis að henni verði gert kleift að 
stunda sundið til að vinna enn frekari sigra 
á komandi árum. Líklegt er að þær stefni 
báðar að þátttöku á næstu Ólympíuleikum 
sem fram fara í Tokyo árið 2020.

FJÁRHAGSHLIÐIN
Menn hljóta að velta fyrir sér fjárhagshlið 
þátttöku þeirra tveggja á Ólympíuleikum 
og reyndar alls íþróttafólksins. Sundsam
bandið hefur ekki digra sjóði og starfinu 
fylgir mikil fjárþörf. Huga þarf að launum 
þjálfara og hugsanlegum ferðakostnaði 
vegna sundmóta hér á landi og erlendis. 
Því fylgir gríðarlegur kostnaður. Báðar 
njóta þær hins vegar Astyrks frá Afreks
sjóði Íþrótta og Ólympíusambandsins. 
Það dugar skammt og þess vegna var sótt 
um styrk úr Olympic Solidarity; sjóði Al
þjóða Ólympíunefndarinnar með milli
göngu ÍSÍ, og báru þær gæfu til að hljóta 
hann. Þær þökkuðu fyrir sig með afbragðs 
frammistöðu sem skilar sér sem fyrirmynd 
til nýrra kynslóða. 

AFREKIN

Þegar litið er til baka á afrek þessara tveggja 
ungu kvenna kemur í ljós að á Heimsmeist
aramótinu í Kazan í Rússlandi hafnaði 
Hrafnhildur í 6. sæti í 100 metra bringu
sundi og í 7. sæti í 50 metra bringusundi. 
Eygló varð hins vegar áttunda í 200 metra 
baksundi.

Á Evrópumóti í 25 metra laug, sem fram 
fór í Netanya í Ísrael, var Hrafnhildur ekki 
meðal keppenda, en Eygló Ósk var þar 
og hreppti tvenn bronsverðlaun. Annars 
vegar í 100 metra og hins vegar í 200 metra 
baksundi. Jón Hjaltason sunddómari sagði 
að í þessari keppni hefði Eygló hreinlega 
blómstrað. 

Næst lá leið þeirra til Lundúna í maí á 
þessu ári. Þar varð Eygló Ósk í sjötta sæti 
í bæði 100 og 200 metra baksundi. Hrafn
hildur hreppti hins vegar silfurverðlaun í 
50 og 100 metra bringusundi og bronsverð
laun í 200 metra bringusundi.

Á Ólympíuleikunum í Ríó sýndu ís
lenskar íþróttakonur styrk sinn. Aníta Hin
riksdóttir náði glæsilegum árangri í 800 
metra hlaupi kvenna, en náði ekki í úrslit. 
Sundstúlkurnar voru hins vegar reiðubúnar 

S U N D

Eygló Ósk Gústafsdóttir og Hrafnhildur Lúthersdóttir fengu sérstaka viðurkenningu frá Alþjóða-
ólympíunefndinni fyrir að komast í úrslit og vera í topp átta í sinni grein á Ólympíuleikunum. 
Viðurkenningarnar voru veittar í boði forsætisráðherra og menntamálaráðherra í lok ágúst til 
heiðurs íslensku keppendunum á ÓL í Ríó de Janeiro í sumar. Frá vinstri: Líney Rut Halldórsdóttir, 
framkvæmdastjóri ÍSÍ, Illugi Gunnarsson menntamálaráðherra, Hrafnhildur Lúthersdóttir, Eygló 
Ósk Gústafsdóttir, Sigurður Ingi Jóhannsson forsætisráðherra og Lárus Blöndal, forseti ÍSÍ.

Geirshólmi í Hvalfirði. Ein fyrsta frásögnin af sundafreki konu á Íslandi er úr Harðar Sögu og 
Hólmverja. Sagt er að kona Harðar, Helga Haraldsdóttir, sem var jarlsdóttir frá Gautlandi hafi 
bjargað sér og tveimur sonum þeirra, Birni 4 ára og Grímkatli 8 ára, á sundi úr Geirshólma og  
í land þar sem heitir Helgusund. 
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til að takast á við keppni gegn sundfólki í 
fremstu röð í heiminum.

Eygló keppti í 100 og 200 metra baksundi. 
Á lengri vegalengdinni komst hún alla leið 
í úrslitasundið, en hafnaði í áttunda sæti. Í 
100 metra baksundi varð hún í 14. sæti og 
komst ekki í úrslitasundið. 

Hrafnhildur synti bringusund og komst 
í úrslit í 100 metrunum og náði næstbesta 
árangri íslensks sundmanns í sögu ÓLleik
anna þegar hún varð í 6. sæti. Í 200 metra 
sundinu komst hún hins vegar ekki í úrslit, 
en hafnaði í ellefta sæti. 

Þess ber að geta enn og aftur að and
stæðingar þeirra Hrafnhildar og Eygló
ar voru sundkonur á heimsmælikvarða, 
Evrópu og heimsmeistarar, sem þurftu að 
lúta í lægra haldi fyrir íslensku sundkonun
um.

HVAÐA ÁHRIF HEFUR ÞETTA Á SUNDIÐ  
Á ÍSLANDI?

Þegar Hörður Oddfríðarson, formaður 
Sundsambands Íslands, var spurður hvaða 
áhrif þessi árangur hefði á sundið til lengri 
tíma, sagði hann að þau væru mjög jákvæð. 
Þar nefndi hann bæði börn og foreldra 
sem skipta miklu máli við sundiðkanir. Þá 
má heldur ekki gleyma þeim áhrifum sem 
þetta hefur á til dæmis sveitarfélög og ýmsa 
styrktaraðila sem gera sundfólki kleift að 
sinna íþrótt sinni. Hann sagði að sund
ið á Íslandi væri á uppleið, en gæta þyrfti 
vel að því að missa það ekki niður. Vaxtar
möguleikar eru ekki síst miklir í víðavangs
sundi, sem innifelur sjósund og það að 
synda annars staðar en í sundlaugum. En 
aukin þátttaka ungmenna í íþróttum bætir 
lýðheilsu þeirra, sé til lengri tíma litið. 

FAGLEG ÞJÁLFUN MIKILVÆG

Ljóst er að bættan árangur íslenskra íþrótta
manna á undanförnum misserum má 
þakka góðri og faglegri þjálfun. Það á ekki 
aðeins við í sundi heldur í flestum íþrótta
greinum. Menntun þjálfara og kröfurnar, 
sem til þeirra eru gerðar, hlýtur að leiða til 
betri og jafnari árangurs. Þá má heldur ekki 
gleyma bættri aðstöðu, en þar má reyndar 
alltaf gera betur.

Sundiðkun er mjög almenn á Íslandi. 
Sundið stælir og styrkir – og er góð hreyf
ing sem reynir á flesta vöðva líkamans. 

 

S U N D

Sundlaugar eru um allt land og vinsælt að skjótast í sund og í heitan pott á eftir.

Íslendingar eru sundelskandi þjóð. Sjósund nýtur vaxandi vinsælda.
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Höfuðborgarsvæðið er suðupottur þegar kemur að menningunni og ættu allir 
eða a.m.k. langflestir að geta fundið eitthvað við sitt hæfi. Hvort sem um er 
að ræða hátíðir, söfn, leikhús, tónleika eða þann mat sem boðið er upp á á 

fjölmörgum veitingahúsum, þá er án efa í sumum tilfellum eitthvað sem 
kitlar bragðlaukana í óeiginlegri og eiginlegri merkingu þess orðs.

EITTHVAÐ FYRIR ALLA EÐA 
LANGFLESTA

Höfuðborgarsvæðið teygir úr sér í allar áttir og það sama má 
segja um blómlega menninguna en hér verður einungis 
nefnt brot af því sem er í boði.

Menningarnótt í Reykjavík var haldin í tuttugasta og fyrsta sinn 
þetta árið og er talið að í ár hafi gestir verið vel á annað hundrað 
þúsund. Markmiðið er að hvetja til menningarþátttöku með því 
að reiða fram fjölbreytt og ríkulegt framboð af hinum ýmsu við
burðum sem fara fram m.a. úti á torgum, götum og bakgörðum 
miðborgarinnar, söfnum og fyrirtækjum. Menningarnótt markar 
upphaf menningarárs borgarinnar þegar söfn, leikhús, menningar
stofnanir og listamenn hefja haust og vetrardagskrá sína. 

Hin árlega bæjarhátíð Mosfellsbæjar, Í túninu heima, er haldin 
síðustu helgina í ágúst og er bærinn skreyttur af því tilefni. Fjöl
breyttir menningarviðburðir eru í boði svo sem tónleikar, mynd
listarsýningar, útimarkaðir og íþróttaviðburðir. Hátíðin stendur 
yfir í þrjá daga. Hún hefst á föstudagskvöldi með skrúðgöngu, varð
eldi og brekkusöng í Álafosskvos og síðan fara stórtónleikar fram á 
laugardagskvöldinu.

Haldin er árleg bæjarhátíð Seltjarnarness og skreyta bæjarbúar 
bæinn í tilefni dagsins en dagskrá hátíðarinnar er annars fjölbreytt 
og á meðal þess sem boðið var upp á í sumar má nefna brekku
söng, hjólreiðaferð, sundlaugarpartí, Gróttudaginn með ýmsum 
viðburðum og ball.

Jazzhátíð Garðabæjar hefur verið haldin árlega frá árinu 2006 
og er boðið upp á fjölbreytta dagskrá og hefur Sigurður Flosason 
tónlistarmaður verið listrænn stjórnandi hátíðarinnar frá upphafi.

Menningarhátíðin Bjartir dagar í Hafnarfirði hefur verið haldin 
frá árinu 2003 og standa ýmsar stofnanir, fyrirtæki, félagasam
tök, og einstaklingar standa fyrir fjölbreyttum viðburðum. Einnig 
má nefna hina árlegu víkingahátíð þar sem gestir fá að kynnast 
handverki að víkingasið, tónlist hljómar oft á svæðinu og fólkið 
sem tekur þátt í hátíðinni og sýnir gestum inn í víkingaheiminn er 
auðvitað klætt fötum í víkingastíl.

 

TEXTI: SVAVA JÓNSDÓTTIR
MYNDIR: PÁLL STEFÁNSSON, PÁLL KJARTANSSON, 
               SVERRIR H. GEIRMUNDSSONSSON
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S Ö F N I N
Þau eru mörg söfnin sem hægt er að skoða á höfuð
borgarsvæðinu og verða nokkur nefnd hér. 

Listasafn Reykjavíkur er stærsta listasafnið á 
landinu og er til húsa í Hafnarhúsi, Kjarvalsstöðum 
og Ásmundarsafni. Sýningar eru haldnar reglulega 
á verkum eftir Erró, Kjarval og Ásmund Sveinsson 
auk þess sem safnið býður upp á sýningar annarra 
íslenskra og erlendra listamanna hvað varðar nú
tímalist, samtímalist, málverk og skúlptúra. 

Þá má nefna listasafn Sigurjóns Ólafssonar 
myndhöggvara sem hýsir höggmyndir og teikn
ingar eftir hann ásamt heimildum um listamanninn 
og er miðstöð rannsókna á list hans.

Listasafn Einars Jónssonar hýsir listaverk mynd
höggvarans Einars Jónssonar en listasafnið var 
fyrsta bygging sinnar tegundar sem reist var hér á 
landi. 

Í Þjóðminjasafni Íslands er að finna margar 
gersemarnar úr sögu landsins en safnið er miðstöð 
þjóðminjavörslu og rannsókna á menningarsögu
legum minjum í landinu.

Svo má nefna Hvalasýninguna – Whales of 
Iceland þar sem 23 hvalalíkön í fullri stærð eru 
til sýnis og fræðast gestir um þessar risaskepnur í  
ævintýralegu umhverfi.

Margir leggja leið sína í Gljúfrastein í Mosfells
dal sem var heimili og vinnustaður Nóbelsskáldsins 
Halldórs Laxness.

Náttúrugripasafn Seltjarnarness er að stærstum 
hluta í Valhúsaskóla en hluti þess er m.a. sýndur á 
Bókasafni Seltjarnarness. Þjóðminjasafnið sér um 
rekstur Nesstofu sem er fyrsti íslenski landlækn
isbústaðurinn og var Nesstofa hlaðin úr tilhöggnu 
grjóti. 

Hönnunarsafn Íslands er í Garðabæ og á heima
síðu þess kemur m.a. fram að markmiðið sé að 
safna hönnunargripum og varðveita þá sem mark
tækan vitnisburð um íslenska hönnunar og list
handverkssögu. Þá má nefna Krók á Garðaholti. 
Það er lítill, bárujárnsklæddur burstabær sem var 
endurbyggður úr torfbæ árið 1923 og er hann opinn 
almenningi til sýnis á sunnudögum á sumrin. Svo 
er áhugavert að skoða minjagarðinn Hofsstaði við 
Kirkjulund, rétt við miðbæ Garðabæjar, en þar eru 
minjar um næststærsta landnámsskála sem fundist 
hefur hér á landi.

Listasafn Kópavogs, Gerðarsafn, er  nútíma og 
samtímalistasafn í miðbæ Kópavogs sem býður upp 
á fjölbreytt sýningarhald á verkum íslenskra og er
lendra samtímalistamanna samhliða sýningum úr 
eign safnsins.

Hafnarborg, menningar og listamiðstöð Hafnar
fjarðar sýnir verk eftir leiðandi íslenska og erlenda 
listamenn. 

Listasafn Kópavogs, Gerðarsafn.

Hönnunarsafn Íslands er í Garðabæ.

Sjóminjasafnið í Reykjavík.
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L E I K H Ú S I N
Leikhúsin á höfuðborgaarsvæðinu eru heimur út 
af fyrir sig. Þjóðleikhúsið, Borgarleikhúsið, Aust
urbær, Gaflaraleikhúsið í Hafnarfirði – allir eða 
flestir ættu að finna eitthvað við sitt hæfi hvort 
sem það er gamanleikrit, drama eða eitthvað allt 
annað. 

Íslenska óperan verður að vera með í þessari 
stuttu upptalningu en á hennar vegum eru árlega 
færðar á svið spennandi óperusýningar þar sem 
íslenskir listamenn eru í forgrunni.

Það er tilvalið að hugsa um líkamann í heim
sókn til höfuðborgarsvæðisins og er þar að finna 
fjöldann allan af veitingastöðum og kaffihúsum, 
sundlaugarnar bjóða upp á ylvolgt vatn og heita 
potta – Laugardalslaugin, Vesturbæjarlaug og 
Sundhöllin eru á meðal sundlauga í Reykjavík sem 
eru vinsælar á meðal íbúa sem og ferðamanna.

Garðarnir, eins og Laugardalurinn, Klambra
túnið og Hljómskálagarðurinn, bjóða upp á æv
intýri og yngsta kynslóðin getur skoðað dýrin í 
Húsdýragarðinum.

Menningin á höfuðborgarsvæðinu er blómleg 
eins og garðarnir um hásumarið. 



Frá
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Sími: 411 5000   •  www.itr.is
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Laugarnar í Reykjavík
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Eftirspurn á hvalasýninguna hefur verið 
mikil frá opnun og segir Sædís Guð-

mundsdóttir, framkvæmdastjóri sýningar-
innar, að tilvalið sé að fara á sýninguna 
áður en fólk fer í hefðbundnar hvala-
skoðunarferðir á bátum þar sem það geri 
sér því betur grein fyrir stærð skepnanna. 

„Það var mikið lagt í hönnun sýningar-
innar og að henni komu ýmsir sérfræðingar 
eins og sjávarlíffræðingur og leikmynda-
hönnuður og málarar máluðu líkönin eftir 
mörgum tugum mynda.“ Arkitektar og lýs-
ingarhönnuðir voru á meðal þeirra sem sáu 
svo um hönnun sýningarsalarins þar sem 
umhverfið er ævintýralegt en sýningin er 
enn í þróun. Blámi hafsins nýtur sín í saln-
um, sjávargróður virðist hanga neðan úr 
loftinu og hvalahljóð hljóma. „Það var mik-
ið lagt í þetta.“

Fyrir utan að geta skoðað hvalalíkönin 
geta gestir einnig fræðst um hvalina á upp-
lýsingastöndum og skjám.

Um 60.000 gestir skoðuðu sýninguna á 
fyrstu tíu mánuðunum frá opnun hennar.

23 hvalalíkön í fullri stærð eru til sýnis á stærstu hvalasýningu í Evrópu sem er í Reykjavík þar sem 
gestir fræðast um þessar risaskepnur hafsins í ævintýralegu umhverfi. Boðið er upp á leiðsögn fyrir 

hópa og skólahópum er boðið upp á sérstaka skóladagskrá. Salurinn er leigður út þegar opnunartíma 
sýningarinnar lýkur og er hægt að halda þar móttökur og veislur.

K Y N N I N G
TEXTI: SVAVA JÓNSDÓTTIR 

FRÆÐSLUGILDI
Sædís leggur áherslu á að hvalasýningin 
sé fræðasetur en um leið skemmtileg af-
þreying.

Fyrir utan hinn almenna gest hefur 
starfsfólk hvalasýningarinnar tekið á móti 
ýmiss konar hópum og um þrjú þúsund 
skólabörnum á öllum skólastigum á fyrsta 
ári sýningarinnar. Sædís segir að áætlanir 
þessa árs geri ráð fyrir tvöföldun á þeim 
hópi og er sérstakur fræðslupakki útbúinn 
sem er sniðinn eftir skólastigum.

„Fólk fær aðra upplifun ef það fær leið-
sögn,“ segir Sædís en nú er boðið upp á 
þá nýjung að fólk getur sett hljóðleiðsögn 
í símana sína eða fengið lánuð tæki til að 
hlusta á. „Við erum með hljóðleiðsögn á 
íslensku og ensku og svo erum við að fara 
að taka í gagnið hljóðleiðsögn á þýsku og 
frönsku og svo kínversku.“ 

Starfsfólk hvalasýningarinnar hefur verið 
í samstarfi við Hafrannsóknastofnun Íslands 
en hnúfubakar voru merktir í fyrrahaust 
og er búið að fylgjast með ferðum þeirra. 

Gestir geta fylgst með ferðum hnúfubak-
anna og hvað verður á vegi þeirra í gagn-
virkum stöðvum í sýningarsalnum. 

„Við vinnum einnig með helstu hvalasér-
fræðingum úr vísindasamfélaginu,“ segir 
Sædís en starfsfólk sýningarinnar hefur 
einnig verið að vinna með einum stærstu 
dýraverndunarsamtökum í heimi og hefur 
verið með viðburði á þeirra vegum í saln-
um.

Salurinn er leigður út þegar opnunartíma 
sýningarinnar lýkur og er hægt að halda þar 
móttökur og veislur.

„Við erum með bæði kokteila og gala-
kvöldverði eftir lokun og er allt svæðið not-
að. Fermingarveislur hafa t.d. verið haldnar 
í salnum og höfum við fengið fjölmargar 
fyrirspurnir um brúðkaupsveislur. Salurinn 
rúmar um 500 manns standandi og allt að 
200 manns sitjandi.“

Gestir geta því setið við borð undir um 25 
metra löngu líkani af steypireyði.

23 HVALALÍKÖN Í FULLRI STÆRÐ

HVALASÝNINGIN - WHALES OF ICELAND

Sædís Guðmundsdóttir. „Það var mikið 
lagt í hönnun sýningarinnar og að 
henni komu ýmsir sérfræðingar eins 
og sjávarlíffræðingur og leikmynda-
hönnuður og málarar máluðu líkönin 
eftir mörgum tugum mynda.“

Boðið er upp á leiðsögn fyrir hópa og skólahópum er 
boðið upp á sérstaka skóladagskrá.

„Við erum með bæði kokteila og galakvöldverði eftir 
lokun og er allt svæðið notað.“



_
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Cycle Music and Art Festival fer fram í Kópavogi dagana 27. - 30. október. 
 Hún fer nú fram öðru sinni og taka um 80 alþjóðlegir og íslenskir listamenn þátt. 

Í aðalhlutverki verða nútímatónlist, sam-
tímalist og ýmiss konar gjörningar sem 

sýndir verða í Menningarhúsum Kópavogs 
við Hamraborg; Gerðarsafni, Salnum tón-
listarhúsi, Náttúrufræðistofu Kópavogs og 
Bókasafni Kópavogs. Guðný Þóra Guð-
mundsdóttir er einn af stofnendum og 
hugmyndasmiðum hátíðarinnar en ásamt 
henni sjá um framkvæmd og listræna 
stjórnun þær Fjóla Dögg Sverrisdóttir og 
Tinna Þorsteinsdóttir.

LISTAMENN OG GESTIR RENNA 
SAMAN Í EITT
„Okkur langar að búa til sérstakt samfélag 
með hátíðinni, tímabundið samfélag þar 
sem listamennirnir sjálfir og gestir hátíðar-
innar renna saman í eitt, kynnast, skiptast á 
skoðunum, opna sig fyrir nýjum hugmynd-
um og er tilbúið til að læra hvert af öðru. 
Það mætti jafnvel líta á svona hátíð sem 
nokkurs konar tækifæri til endurmenntun-
ar. Áhorfendur geta sökkt sér í annan heim 
sem annars stendur þeim kannski ekki til 
boða og það eru alger forréttindi fyrir okk-
ur að fá að hefja svona samtal lista við al-
menning,“ segir Guðný. 

Hún segir einstakt að geta flutt svo 
marga erlenda listamenn til landsins, „og 
við vonum að með hátíðinni náum við að 
hreyfa með einhverju móti við nærsam-
félaginu.“

K Y N N I N G

MYND OG TEXTI: MARGRÉT ÞÓRA ÞÓRSDÓTTIR

CYCLE TIL HULL OG HONG KONG 
Hún nefnir að hátíðin hafi fengið fjölda styrkja 
erlendis frá, þannig margfaldist það fjármagn 
sem fæst frá Íslandi og nýtist til frekari menn-
ingaruppbyggingar heima. „Það er mikil 
áhersla lögð á útflutning íslenskrar listar um 
þessar mundir, þannig að gaman er að snúa 
dæminu örlítið við og flytja brot af erlendu 
listasenunni heim í bland við það frjóa umhverfi 
sem hér er fyrir,“ segir Guðný. Mikill áhugi sé 
fyrir hátíðinni utan landsteina, sem og almenn-
ur áhugi fyrir landi og þjóð. Hún segir stefnt 
að því samhliða hátíðarhaldinu í Kópavogi að 
efna til smærri Cycle-hátíða í Hull árið 2017 og 
Hong Kong árið 2018. „Það eru spennandi tím-
ar framundan.

UPPBYGGINGARSTARF Í KÓPAVOGI
Arna Schram, forstöðumaður Menningarhúsa 
Kópavogsbæjar, segir að forsvarsmenn hátíðar-
innar hafi komið til hennar í upphafi árs 2014 og 
að hún hafi strax áttað sig á því að hátíð sem 
þessi hentaði vel í því uppbyggingarstarfi sem 
nú ætti sér stað í menningarmálum bæjarins. 
Sérstaða bæjarins fælist í návígi ólíkra menn-
ingarhúsa sem standa þétt saman í kringum 
útivistarsvæði við Hamraborgina. Hátíð sem léki 
sér að samspili ólíkra listforma myndi því njóta 
sín vel í bæjarfélaginu. Bæjaryfirvöld vinna nú 
að því að efla Kópavog sem menningarbæ m.a. 
með enn öflugra starfi í Menningarhúsum Kópa-
vogs og væri hátíðin frábær viðbót við þá flóru.

FJÖLDI VIÐBURÐA OG LISTAMANNA

Fjöldi viðburða er á dagskrá hátíðarinn-
ar, en hún hefst með opnun sýningar í 
Gerðarsafni, sýningarstjóri er hin ensk-
þýska Eva Wilson sem stjórnað hefur 
Schinkel Pavillon í Berlín og TBA21 nú-
tímalistasafninu í Vínarborg. Gjörningar 
og tónlistaratriði verða við opnunina. Á 
sýningunni verða m.a. verk eftir Hrein 
Friðfinnsson, Margréti Blöndal og Kol-
bein Huga, Constant Dullaart og Rachel 
de Joode frá Hollandi, Alvaro Urbano 
frá Spáni, Kapwani Kiwanga frá Kanada, 
Caitlin Berrigan og Dorothy Iannone frá 
Bandaríkjunum, Adam Gibbons, Boy-
leANDshaw og Heather Philippson frá 
Bretlandi, Superflex frá Danmörku og 
Martinu Seitl og Christer Lundahl frá Sví-
þjóð.

Viðburðadagskráin samanstendur 
af verkum listamannanna Ásdísar Sifj-
ar Gunnarsdóttur, Curvers Thorodd-
sen, Berglindar Maríu Tómasdóttur,  
Kristínar Önnu, Kammerkórs Suðurlands,  
Pinquins og Asamisimasa frá Noregi, 
Davids Levine frá USA, Johannes Paul 
Raether frá Þýskalandi, Jagotu Smzytka 
frá Póllandi, Eriks Bünger frá Svíþjóð og 
Elenu Rykova frá Rússlandi, svo fátt eitt  
sé nefnt.

VONUM AÐ HÁTÍÐIN HREYFI VIÐ NÆRSAMFÉLAGINU

CYCLE MUSIC AND ART FESTIVAL Í KÓPAVOGI
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Kammerkór Suðurlands á Cycle-listahátíð 2015 að flytja verkið Surrounded 
by Strangers eftir Eyvind Guldbrandsen, í fyrra, í Gerðarsafni. Frá flutningi verks eftir Elena Rykova frá Rússlandi.
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SPENNANDI SUÐUPOTTUR
Listasafn Reykjavíkur er meðal þeirra 
safna sem eru innifalin í Gestakorti Reykja-
víkur. Undir hatti þess eru Hafnarhúsið, Ás-
mundarsafn og Kjarvalsstaðir. Þar eru ávallt 
fjölbreyttar og spennandi sýningar í gangi 
og hressandi uppákomur sem hrista upp í 
gestum. Jafnframt er alltaf hægt að ganga 
að sýningum á verkum eftir meistarana 
Kjarval, Erró og Ásmund Sveinsson.  

GLUGGI INN Í FORTÍÐINA
Borgarsögusafn Reykjavíkur sýnir fróð-
lega og forvitnilega muni sem tilheyra 
menningarsögu Reykjavíkur. Þar fá gestir 
að fræðast um lifnaðarhætti Reykvíkinga 
frá upphafi landnáms til dagsins í dag.  
Árbæjarsafn, Landsnámssýning, Sjóminja-
safnið í Reykjavík, Ljósmyndasafn Reykja-
víkur og Viðey tilheyra öll Borgarsögusafni 
og eru hluti af Gestakortinu. 

ÞJÓÐARSTOLTIÐ
Listasafn Íslands er hluti af Gestakortinu. 
Safnið er þjóðlistasafn og leggur megin-
áherslu á íslenska og erlenda 19. og  

Möguleikar til afþreyingar í höfuðborginni eru fjölbreyttir, hvort sem gestir borgarinnar vilja kíkja á 
safn, skella sér í sund eða fara á skemmtilegan viðburð. Ein hagkvæmasta leiðin til að kynnast 

menningarborginni Reykjavík er að nýta sér Gestakort Reykjavíkur sem veitir ótakmarkaðan aðgang að 
öllum helstu söfnum í Reykjavík, sjö sundlaugum borgarinnar, áætlunarferðum í Viðey,  

fjölskyldu- og húsdýragarðinum og strætóferðum innan höfuðborgarsvæðisins. Kortin gilda  
í 24, 48 eða 72 tíma og fást meðal annars á Upplýsingamiðstöð ferðamanna í Aðalstræti. 

K Y N N I N G
TEXTI: MARGRÉT ÞÓRA ÞÓRSDÓTTIR 

20. aldar list. Það á merkasta safn íslenskra 
verka hér á landi en á jafnframt vaxandi 
safn erlendra verka eftir heimskunna lista-
menn. Listasafn Íslands heldur að staðaldri 
fjölbreyttar sýningar auk þess sem það 
efnir til sýninga á verkum íslenskra sem er-
lendra samtímalistamanna.

MENNINGARARFURINN 
Þjóðminjasafn Íslands er vísindasafn þjóð-
ar innar og hluti af Gestakortinu. Í safninu 
má fræðast um hvernig íslenska þjóðin varð 
til og um menningu og samfélag í 1200 ár. 
Í Safnahúsinu eru svo menningararfi Ís-
lendinga í aldanna rás gerð skil á nýjan og 
spennandi hátt en þar eru sýnd verk í eigu 
Þjóðminjasafns Íslands, Listasafns Íslands, 
Náttúruminjasafns Íslands, Þjóðskjalasafns 
Íslands, Landsbókasafns-Háskólabókasafns 
og Stofnunar Árna Magnússonar. 

FJÖLSKYLDAN Í FYRIRRÚMI
Til viðbótar við söfn borgarinnar getur öll 
fjölskyldan heimsótt Fjölskyldu- og hús-
dýragarðinn sem fest hefur sig í sessi sem 
vinsæll áfangastaður.  

SLAKAÐ Á Í HEITUM POTTUM
Loks er hægt að skella sér í eina af sjö sund-
laugum borgarinnar með Gestakortinu. 
Þar getur fjölskyldan ýmist slappað af í 
notalegu spjalli í heitu pottunum eða tekið 
góða salibunu í vatnsrennibraut.  

ÞÆGILEGUR FERÐAMÁTI 
Strætó flytur þig á áfangastað en 
Gestakortið veitir aðgang að öllum strætis-
vögnum á höfuðborgarsvæðinu á meðan 
kortið er í gildi. 

Gestakort Reykjavíkur veitir einnig af-
slátt í ýmsum verslunum, veitingahúsum 
og öðrum menningarstofnunum á Höfuð-
borgarsvæðinu. Fjölskyldan getur þannig 
notið fjölbreyttrar afþreyingar frítt í bland 
við fjölbreyttan afslátt á öðrum ferðum, 
öðrum söfnum og sýningum, verslunum og 
veitingahúsum í borginni. 

Þú færð mikið fyrir lítið með því að fá þér 
Gestakort Reykjavíkur þegar þú heimsækir 
borgina, sjá nánar á Citycard.is

GESTAKORTIÐ VEITIR AÐGANG AÐ 12 SÖFNUM, 
7 SUNDLAUGUM OG STRÆTÓ

HÖFUÐBORGARSTOFA
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Hafnarfjörður er einstaklega líflegur bær og notalegur heim að sækja. Það færist sífellt í vöxt  
að fólk á öllum aldri og af öllum þjóðernum geri sér glaðan dag og heimsæki bæinn, til lengri eða 

skemmri tíma, til að njóta þeirrar fjölbreyttu afþreyingar sem þar er í boði.

Að sögn Ágústu Kristófersdóttur, safn-
stjóra Hafnarborgar, má gjarnan lýsa 

bænum sem leyndri perlu þar sem tæki-
færi gefst til að hitta heimafólkið í eigin 
umhverfi og þótt bærinn sé fullur af lífi 
og menningu sé ekki um of mikið áreiti 
að ræða.

HAFNARBORG
„Hafnarborg, menningar- og listastofn-
un Hafnarfjarðar, stendur fyrir fjölbreyttri 
menningarstarfsemi allt árið um kring. 
Sýningar, fyrirlestrar, tónleikar og aðr-
ar uppákomur eru allt hluti af því sem 
Hafnarborg býður gestum sínum. Að-
gangur að sýningum safnsins er ókeypis 
og sömuleiðis er frír aðgangur að óperu-
tónleikum í hádeginu fyrsta þriðjudag 

K Y N N I N G

TEXTI: HRUND HAUKSDÓTTIR

hvers mánaðar að vetrinum. Í vetur munum 
við meðal annars sýna hönnun og portrett 
og síðan verður Egill Sæbjörnsson, sem 
er á leið á Feneyjatvíæringinn fyrir Íslands 
hönd, með sýningu hér í nóvember.“

LÍF OG LIST Á FLENSBORGARHÖFN
„Hafnarsvæðið er mjög heillandi og á 
Strandstígnum er m.a. að finna eina af 
áhugaverðum sýningum Byggðasafns sem 
varpar ljósi á dagleg störf og sögu fólks-
ins sem bæinn byggði. Mikið líf er líka að 
byggjast upp við Flensborgarhöfn þar sem 
hópur listafólks hefur hreiðrað um sig og 
komið upp vinnustofum og sýningarrým-
um. Þar er t.d. Íshús Hafnarfjarðar sem hýsir 
samstarf tuga skapandi hönnuða, iðn- og 
listamanna. Nýir vinsælir veitingastaðir hafa 

einnig sprottið upp víðs vegar um bæinn 
og margir sem koma langt að í leit að nýrri 
matarupplifun.

Fjölskyldufólki þykir eftirsóknarvert að 
skoða Hellisgerði, viðra sig og leika á Víði-
staðatúni og ganga kringum Hvaleyrar vatn. 
Helgafellið hefur svo einstakt aðdráttarafl 
fyrir fjallgöngufólkið. Þá er mjög hressandi 
að skella sér í eina af sundlaugunum þrem-
ur sem standa gestum og heimamönnum 
til boða. Þar á meðal er Ásvallalaug sem 
er, að öllum öðrum laugum ólöstuðum, ein 
flottasta innilaug landsins.

Vert er að geta þess að Hamarinn, eitt 
af sérkennum Hafnarfjarðar, býður upp á 
útsýni yfir fallega bæinn okkar og ganga á 
góðum degi í kringum Lækinn í Hafnar firði 
svíkur engan.“

LIFANDI MIÐBÆR OG HEILLANDI HAFNARSVÆÐI

HAFNARFJÖRÐUR

Miðbærinn er líflegur og skemmtilegur. Nýir veitingastaðir 
hafa sprottið upp víðs vegar um bæinn.

Ágústa Kristófersdóttir er safnstjóri Hafnarborgar, 
menningar- og listastofnunar Hafnarfjarðar.

Hafnarsvæðið hefur mikið aðdráttarafl.
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Tungumálið
er luftgítar

Það er ekki svo mikið
sem ég næ að spila

Sit bara stundum 
og stilli

Svona hljóðar Luftgítar I  eftir norska skáldið Håvard Rem í þýðingu Aðal-
steins Ásbergs Sigurðssonar. Þýðingasafnið Nýsnævi býður uppá marga 

góðgætisbita af þessu tagi. 
Einhvern veginn hefur mér lengi þótt skemmtilegast að sökkva mér ofan í 

langan og samfelldan prósa sem skapar djúpa og breiða veröld fjarri daglegu 
amstri, fremur en ná í smáglefsum úr fáum línum, ljóðrænt umhugsunarefni 
til að sveipa mínum eigin þönkum og prjóna kannski útfrá í huganum. En því 
oftar og meir sem ég les sendingar á snapchat og twitter hefur mér skilist 
betur að stuttar og afmarkaðar hendingar gætu átt vel við í amstri nútímans. 
Í framhaldi af þessari hugsun greip ég á bókasafninu af handahófi fjórar nýjar 
ljóðabækur. Þær eru ólíkar að allri gerð og innihaldi og mig langaði að prófa 
hvernig þeim tækist að fanga athyglina, nú á tímum skorinortra samskipta.

NÝSNÆVI er ágætt safn ljóða eftir 15 samtímaskáld frá 11 Evrópulöndum. 
Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson, þýðandi ljóðanna, hefur valið forvitnileg skáld 
án nokkurs augljóss samnefnara og færir lesandanum fjölbreytt sýnishorn af 
verkum samtímahöfunda frá Danmörku, Finnlandi, Noregi, Litháen, Eistlandi, 
Búlgaríu, Skotlandi, Möltu, Póllandi, Slóveníu og Lettlandi. Höfundarnir eru 
kynntir stuttlega aftast í bókinni og á einhvern hátt skiptir það lesandann 
máli að vita aldur og upprunaland höfundarins. Sýnin sem upp er dregin í 
ljóðinu fær þannig dýpri bakgrunnsmynd – eins og í daufum fjarska þó.

Þýðingar Gauta Kristmannssonar á ljóðabók þýska skáldsins Manfreds 
Peters Hein, Weltrandhin, ber á íslensku heitið AÐ JAÐRI HEIMS. Hein er 
Austur-Prússi, frá smábæ nærri Kalíníngrad sem oft hefur mátt þola stríð 
og valdabrölt stórveldanna. Hein er fæddur 1931 og foreldrar hans reyndu 

margt í seinna stríði bæði sem þátttakendur, áhorfendur og fórnarlömb átak-
anna. Hein er afkastamikið skáld og þýðandi og hefur ekki hvað síst fengist við 
að koma finnskum bókmenntum á framfæri í Þýskalandi. 

Ljóð hans eru kaldhömruð, áferðarfalleg og knöpp og þýðing Gauta Krist-
mannssonar áhugaverð og vönduð. Það er eins og að velta vönduðum smíð-
isgrip milli handanna og þreifa á eða æfa tunguna á hvössum ljóðmyndum 
Heins og smakka á nákvæmri uppröðun orðanna.

Svipir frá týndum tíma, sumir angurblíðir en aðrir harðir og kvikir, líða fram 
í hægum straumi ljóða Sigrúnar Haraldsdóttur. Ef til vill er hún að yrkja um 
luftgítar málsins í ljóðinu Streng:

Svo  lengi hef ég strokið
þennan streng
stirðum fingrum

stundum létt og ljúft
eða ákaft
í örvæntingu
stundum biturt
svo blæddi undan

beðið og hlustað
eftir hinum þýða óm

Sigrún er smekkvís og lágmælt. Ljóðmyndir hennar tærar og heillandi. Yfir 
þeim er kyrrð sem er óviðjafnanlega eftirsóknarverð. HVÍTIR VEGGIR bók-
artitilsins gætu vísað í hvítar síður bókarinnar, kyrrar og hreinar með skýru 
myndmáli ljóðanna. Sigrún lítur til baka, gömlu hús, fólk úr fortíðinni og horfinn 
heimur sem ljúfsárt er að horfa til og sakna.

LJÓÐ MARGRÉTAR PÁLMADÓTTUR FRÁ SAUÐAFELLI (1866-1935) voru 
gefin út á bók fyrir nokkru og eru dæmi um ljóðmæli alþýðukonu sem fékkst 
við ljóðagerð eftir íslenskum hefðum, hafði fjölbreytta bragarhætti vel á valdi 
sínu og vildi leggja gott til málanna. Margrét varð fyrir miklum sorgum, missti 
fjögur börn á unga aldri, var trúuð og góðhjörtuð. Ljóð hennar lýsa innri þörf 
fyrir að túlka sorgina, halda í vonina og iðka forna íþrótt ríms, stuðla og höf-
uðstafa. Vel er hægt að hugsa sér að yrkingarnar hafi verið nokkur raunabót 
fyrir daga áfallahjálpar og leið til að láta ekki baslið minnka sig. Í inngangi 
segir að eiginmaður og synir Margrétar hafi varðveitt ljóðin í uppskriftum og 
afkomendurnir nú látið verða af útgáfu. Bókin er merkilegur vitnisburður um 
hörð kjör og að mannsandinn getur hafið sig upp yfir það sem virðist óyfirstíg-
anlegt, jafnvel tekist á flug í skáldskapnum.

Eru ljóð til þess fallin að breyta heiminum? Líklega geta mörg skáld skýrt og 
mýkt veröld sína með ljóði. Ljóðskáld draga líka fram óvænta hluti, persónu-
lega, sammannlega. Þau fjalla um ástir af öllu tagi, um líkamlegan og andlegan 
sársauka og skáldin geta beygt málið og brotið til mergjar til að endurvarpa 
upplifunum sem erfiðara eða jafnvel ómögulegt væri að gera skil í samfelldum 
prósa. Veröldin er brotakennd og samfellan í sundur. 

Ljóð fljóta burt og geta svo komið til baka úr hörðustu átt. Rétt eins og inni-
hald samfélagsmiðlanna. Búast lesendur við of miklu af ljóðum? W. H. Auden á 
að hafa sagt að ljóð hafi lítil áhrif, nema hvað þau minni fólk á að það hafi ekki 
fundið þörf fyrir að opna ljóðabók síðan Skólaljóðunum var lokað í síðasta sinn. 
Eða eitthvað í þá veruna. En ljóð bera í sér glímuna við tungumálið og íþróttina 
að beita því fallega og listina að meitla frásögn, hughrif og mynd í orð. 

BÆKUR TEXTI: SOLVEIG K. JÓNSDÓTTIR  

LUFTGÍTAR TUNGUMÁLSINS
NÝSNÆVI
ýmsir höfundar, ljóðaþýðingar  
eftir Aðalstein Ásberg Sigurðsson, Dimma 2015.

AÐ JAÐRI HEIMS
eftir Manfred Peter Hein, Gauti Kristmannsson þýddi, 
Þýðingasetur Háskóla Íslands 2015.

HVÍTIR VEGGIR
eftir Sigrúnu Haraldsdóttur, Bókaútgáfan Hólar 2015.

LJÓÐ MARGRÉTAR PÁLMADÓTTUR FRÁ SAUÐAFELLI
útgefendur afkomendur Margrétar.
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JÚNÍUS MEYVANT
FLOATING HARMONIES
ÚTGEFANDI: RECORD RECORDS

Floating Harmonies er fyrsta breiðskífa Júníusar Meyvants, sem er 
listamannsnafn Unnars Gísla Sigurmundssonar. Músíkin minnir mig á 

Bon Iver, Edward Sharpe, Hjaltalín, Moses Hightower, Of Monsters And 
Men og Burt Bacharach, allt góðum að líkjast. Það gerir hann sjálfan og 
sérstakan.

Júníus Meyvant er þegar þekktur af mikilli spilun á Rás 2. Lögin Color 
Decay, Gold Laces og Hailslide hafa öll náð vinsældum, góðar melódíur, 
góður söngvari og góðar útsetningar. 

Color Decay var útnefnt lag ársins 2014 á Íslensku tónlistarverð-
laununum og Júníus bjartasta vonin. Þá hefur hann verið að spila eitthvað 
erlendis, enda kom platan út í Evrópu í byrjun ágúst. 

Platan er uppfull af góðum melódíum. Hún byrjar á lagi án söngs, Be 
A Man. Það minnir óneitanlega á útsetningar Burts Bacharach, en í upp-
færðum búningi þó, með strengjum og blæstri. Beat Silent Need með 
blæstri, fönkbassa og gítar minnir á Moses Hightower, Bryan Ferry og 
Steely Dan, ekki leiðum að líkjast. 

Color Decay minnir mig á Elvis Presley lögin frá sjöunda og áttunda 
áratugnum, en þó ekki á Elvis. Domestic Grace Man minnir á Bon Iver 
og söngvaskáldin bandarísku frá áttunda áratugnum, með kassagítar og  
bassagítar. Hailslide er yndislegt mjúkt silki-fönk í anda Steely Dan. 
Mighty Backbone er melódískt popp með flottu gítarglamri. 

Gold Laces byrjar með kassagítar og söng, sem færist yfir í strengi og 
gospel-bakraddir. Signals er sérlega einfaldur texti, sex línur endurteknar 
með skemmtilega þunglamalegum takti, en annars eru textarnir flestir 
góðir og áhugaverðir. 

Pear In Sandbox er dapurlegt, einfalt kassagítarlag, ekta gamaldags 
þjóðlagamúsík, og titillagið Floating Harmonies rekur lestina á þessari 
frábæru plötu, með píanói í forgrunni í þetta sinn og söngurinn tónaður í 
anda söngvara sjötta áratugarins eða Bryan Ferry. 

Floating Harmonies er heilsteypt plata, löng, rúmlega 52 mínútur, 
engu ofaukið, allt vel úthugsað, mjög gott umslag, þótt fyrsta blaðsíða  
bæklingsins hefði átt að vera blaðsíða tvö og öfugt. 

2016 er þegar orðið gott ár í íslenskum plötum. 

Lykillög: 
Be A Man
Color Decay
Gold Laces
Neon Experience
Hailslide

KALEO
A/B
ÚTGEFANDI: SENA

                                                                                                                    

Hljómsveitin var stofnuð í Mosfellsbæ 2012 og sló í gegn með útgáfu sinni 
af laginu Vor í Vaglaskógi, í anda annarrar Mosfellssveitar, Gildrunnar. 

Þegar breiðskífan Kaleo kom 2013 var ég viss um að hér væru komin hrá 
gæði: góð lög, góður söngvari og góð plata. 

Þeir félagar fengu misjafna dóma, sumum þóttu þeir gamaldags og ekki 
hipp og kúl og bara ekkert líkir tíðarandanum í tónlist á Íslandi. Ungir drengir 
með fæturnar steypta í blús, rokk og þjóðlagamúsík ... kannski 50 árum á 
eftir tímanum? 

2014 varð lagið All The Pretty Girls feikivinsælt á Spotify, fékk 23 milljón 
hlustanir. Í kjölfarið komst Kaleo á samning hjá bandaríska risanum Atlantic 
og flutti til Texas. 

Kaleo hefur fengið gott brautargengi erlendis. A/B platan var tekin upp 
í Nashvillle með Jacquire King (Kings Of Leon) sem upptökustjóra. Fjögur 
laganna af íslensku Kaleo-plötunni voru tekin upp aftur, Glass House, Bro-
ken Bones, sem voru bæði mikið bætt, Automobile og Vor í Vaglaskógi. 

Nýju lögin voru sex, No Good, sem var frumflutt í sjónvarpsþættinum Vinyl, 
sem Mick Jagger framleiddi. No Good var þriðja smáskífan af A/B. Áður kom 
All The Pretty Girls og Way Down We Go, og síðan hafa komið I Can‘t Go On 
Without You og nú síðast Save Yourself. Þá er bara Hot Blood eftir af nýju 
lögunum á plötunni, en öll endurgerðu lögin komu út sem smáskífur.

Músíkin er ættuð úr frjósömum tónlistarjarðvegi. Þeir þekkja tónlistarræt-
urnar, Robert Johnson, gömlu blúsupptökurnar eru áberandi áhrifavaldar í 
Broken Bones, sem er fært í nýjan búning á A/B, Automobile minnir á Woody 
og Arlo Guthrie, þjóðlaga- og kántrí-rætur. Rolling Stones og Creedence  
Clearwater Revival eiga eitthvað í þeim og svo komu upptökustjórarnir alltaf 
með eitthvað með sér, Mike Crossley með Arctic Monkeys og Jacquire King. 
Góður rock’n’roll og blúsgítarleikur er leiðandi, og góður botn í bassa og 
trommum og svo er söngur Jökuls Júlíussonar með þeim kraftmeiri og betri. 
Hann rennir sér í falsettó í rólegri lögunum. Og blístrið skemmir ekki fyrir og 
kemur alveg í stað munnhörpu. 

A/B er með bestu plötum Íslandssögunnar. 

Lykillög: 
Broken Bones
Automobile
No Good
Way Down We Go
I Can-t Go On Without You
All The Pretty Girls
 

TÓNLISTTEXTI: HALLDÓR INGI ANDRÉSSON
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BÚÐU TIL ÍS ÚR 
BLÁBERJUM ...

ÍSPINNI

ÞÚ ÞARFT:
• 1 bolla bláber
• 1 bolla jógúrt (grísk jógúrt er mjög 
góð í þetta)
• 1 matskeið hunang eða annað sætt
• Það er gott að setja smá vanillusyk
ur eða vanilludropa með. Eða korn úr 
einni vanillustöng. 

Auðvitað má gera meira í einu en þetta!

Mót til að frysta í

AÐFERÐ:
Blandið öllu saman í skál eða blandara. 
Hellið í mótin og frystið. Það er gaman 
að blanda ekki of vel, láta íspinnana vera 
marglita.

BANANAR OG BLÁBER
Í þessa uppskrift er gott að nota banana sem eru 
orðnir vel þroskaðir. Þeir eru sætari á bragðið en 
óþroskaðir. 

ÞÚ ÞARFT:
• 23 frosna banana, vel þroskaða
• 23 bolla af berjum, til dæmis bláberjum. Líka 
má setja aðrar tegundir af berjum með eða safa úr 
einni appelsínu
• 1 bolla af ABmjólk eða jógúrt
• Örlítið af vanillu, annað hvort í dropum eða 
bara vanillufræ
• Smávegis af sætuefni, hunangi eða öðru eftir 
smekk. 

AÐFERÐ:
Þetta þarf að fara í blandara því bananarnir eru 
frosnir. Þegar búið er að þeyta öll hráefnin saman 
er kominn afar góður ís sem er líka hollur. Ef 
hann klárast ekki strax má setja afganginn í litlar 
skálar, loka þeim vel og setja í frysti. 

Mundu bara að ef þú notar blandara þarf einhver fullorðinn að vera með þér!

ÁVAXTA- 
FROSTPINNI
Þessir frostpinnar eru afar einfaldir og 
hægt að nota hvaða ávexti sem er. Til 
dæmis kíví, jarðarber, hindber, bláber, 
krækiber eða mangó.
Vatnsmelóna myndar grunninn. Það 
má líka nota trönuberjasafa eða ann
an ávaxtasafa.

AÐFERÐ:
Nokkrar sneiðar af vatnsmelónu, að 
minnsta kosti þrjár. Fyrst þarf að taka 
allt innan úr sneiðunum og setja í skál 
eða blandara og hræra þar til það er 
orðið eins og grautur. Þetta þarf ekki 
að gera ef ávaxtasafi er notaður. 
Á meðan má skera ávextina í sneið
ar ef þeir eru nógu stórir. Ef þú not
ar bláber þarf ekkert að skera, bara 
blanda þeim saman við. 

Svo er bara að hella í formin og frysta. 

Að loknu sumri kemur haust – það er nokkuð víst. Þá kólnar 
hér á norðurhveli jarðar og áður en við vitum af er farið að 
frysta og snjóa. En hvers vegna gerist þetta? Jú, jörðin okkar 
hallar dálítið miðað við sólina. Það þýðir að suður og norður
hvel jarðar halla ýmist að eða frá sólinni og verða þessi skipti 
á sex mánaða fresti. 

Af því að jörðin snýst bæði um sjálfa sig og sólina, fær norð
urhvelið meiri sólarbirtu frá jafndægrum á vori (21. mars) til 
jafndægra á hausti (22. september) en suðurhvelið. Þetta snýst 
svo við hinn helming ársins. Dagarnir eru hlýrri af því sólar 
nýtur lengur við og hún skín beinna niður á sumrin. 

Sólin er hæst og lengst á lofti um sumarsólstöður sem eru 
20. til 22. júní og lægst á lofti 20. til 23. desember þegar vetr
arsólstöður eru. Árið er ekki alltaf jafnlangt og því eru þessar 
dagsetningar ekki alltaf nákvæmlega þær sömu. 

Árstíðirnar
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Veistu að…
... fyrstu vekjaraklukkurnar gátu bara hringt kl. 4 að morgni

... stærsti ananas sem vitað er um var í Ástralíu. Hann var  
tæplega 9 kíló að þyngd! 

... Justin Bieber setti einhvern tíma skilti í hótelgluggann þar 
sem hann gisti og á því stóð: „Færðu mér Big Mac hamborgara 
frá McDonalds.“ Það voru allmargir aðdáendur sem komu með 
hamborgara!

… Ýmislegt sem á að vera með bananabragði er öðruvísi á  
bragðið en það sem við þekkjum sem bananabragð. Ástæðan  
er sú að bananinn sem þetta bragð byggir á hefur ekki  
verið til frá 1950. 

ÞRAUTIRGÁTUR  (svör neðst á síðunni)

1. Hvað er það sem sekkur í sjó en blotnar samt ekki?

2. Hvað á ég en þú notar samt eins og þú vilt  
      án þess að spyrja leyfis?

3. Hvað er með fullt af götum en heldur þó vatni?

4. Hvað gerist þegar fíll hoppar út í sundlaug?

BRANDARAR
Það voru einu sinni tvær slöngur að skríða saman eftir 
gangstíg. Í miðju samtali sagði önnur þeirra allt í einu: 
„Heyrðu, veistu hvort við erum eiturslöngur?“
„Já, það erum við“ svaraði hin. „Af hverju spyrðu?“
„Ég beit nefnilega í tunguna á mér!“

•

Hann Siggi litli var á ferðalagi með mömmu sinni og sá 
þá broddgölt í fyrsta sinn. Hann rak upp stór augu en 
sagði svo: „Mamma, þarna er lifandi bursti!“

•

Gunna litla sat og skældi og mamma hennar spurði hvað 
væri að. Gunna leit á hana og sagði: „Það er alveg sama 
hvað ég segi, það trúir mér enginn!“
Mamma svaraði: „Það getur nú varla verið satt!“

•

Maður nokkur hitti kunningja sinn á gangi. Kunninginn 
spurði: „Hvernig er hundurinn sem þú fékkst í síðustu 
viku? Er hann góður varðhundur?“
„Ójá,“ svaraði maðurinn. „Ég hef ekki komist inn til mín 
síðan ég fékk hann!“

Hér eru tvær stærðfræðiþrautir úr Stærðfræðiþrautabókinni sem 
bókaútgáfan Óðinsauga gefur út. Það er gott að æfa sig fyrir skólann!

Svör við gátum
1. Sólin
2. Nafnið mitt
3. Svampur
4. Hann blotnar auðvitað!



70  |  SKÝ  4. tbl. 2016

Undanfarnar vikur hefur Nætur
vörðurinn (The Night Manager) 
heillað sjónvarpsáhorfendur, en 

RÚV hefur haft þessa frábæru bresku sjón
varpsseríu til sýningar á mánudagskvöld
um. Það er ekki síst leikur Toms Hiddleston 
í titilhlutverkinu sem hefur glatt augað en 
eins og svo oft áður sýnir Hiddleston frá
bæran leik. Hann er vel kominn að þeirri 
frægð sem umlykur hann um þessar mundir 
og skiljanlegt er að hann sé oft nefndur sem 
næsti James Bond þótt hann segi sjálfur að 
ekkert slíkt sé í spilunum. Næturvörðurinn, 
sem er breskbandarísk framleiðsla, byggð 
á samnefndri skáldsögu eftir John le Carré, 
hefur þegar farið sigurför um allan heim. 
Serían hefur verið pöntuð til 180 landa og 
þegar fengið Emmytilnefningar, m.a. hef
ur Tom Hiddleston fengið tilnefningu sem 
besti aðalleikari í miniseríu.

Tom Hiddleston á að baki farsælan fer
il í kvikmyndum og leikhúsi og er marg

verðlaunaður. Hann er kannski þekktastur 
sem Loki í Marvelævintýramyndunum, 
Thor (2011) The Avengers (2012) og Thor: 
The Dark World (2013). Hann lék einnig 
í kvikmynd Steven Spielbergs, War Horse, 
og kvikmynd Woody Allens Midnight in 
Paris. Uppeldi hans í leiklist er samt á sviði 
og fékk hann á sínum tíma Laurence Olivi
er verðlaunin sem besti nýliðinn fyrir leik 
sinn í Cymbeline (2007). Fyrir titilhlut
verkið í Coriolanus var hann valinn besti 
leikari ársins 2013 af Evening Standard.

Tom Hiddleston dvaldi á Íslandi um 
skeið þegar tökur á Thor: The Dark World 
stóðu yfir og í viðtali síðar hafði hann 
þetta að segja um Ísland: ,,Ísland er eitt 
af fáum löndum í heiminum sem hefur 
stórkostlegt landslag sem er engu líkt. Allt 
varðandi nátturuna virkar yfirþyrmandi, 
víðáttan er mikil og fjöllin há og brött og 
svo er eitthvað við lit vatnanna sem gerir 
þau einstök. Og hvað mig varðar fannst 

mér einstakt að ganga um götur í Reykjavík 
vitandi það að fjórir til fimm karlmenn sem 
ég mætti heita Þór.“ 

LOKI BREYTTI FERLINUM
Tom Hiddleston er fæddur í Westminster 
í London 1981. Foreldrar hans eru efnaðir. 
Faðir hans stýrði stóru lyfjafyrirtæki og móð
ir hans var sviðstjóri í leikhúsi. Þegar hann 
stundaði nám við háskólann í Cambridge 
lék hann í skólaleikritum og sló til þegar 
umboðsskrifstofa vildi fá hann á samning. 
Sneri hann sér alfarið að leiklistinni, lék í 
sjónvarpi og leikhúsi samhliða því að stunda 
nám við RADA, virtasta leiklistarskóla Breta, 
þar sem hann útskrifaðist 2005. Leikhúsin 
komu næst þar sem hann vann stóra sigra í 
klassískum leikritum. Kvikmyndirnar biðu 
eftir honum og var hann fljótur að finna sig á 
þeim vettvangi og á árunum 20112013 voru 
frumsýndar átta kvikmyndir með honum, 
oftast í stórum hlutverkum. 

TEXTI: HILMAR KARLSSON

Tom Hiddleston
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kallaður fjórum nöfnum og með fjögur ólík 
vegabréf. Svo ég þurfti að vera á varðbergi 
hver hann átti að vera í hvert skipti. Það 
sem gerði svo útslagið var að mér og Hugh 
Laurie var boðið að vera meðframleið
endur og þar með tók ég verulegan þátt í  
eftirvinnslunni, sem var mjög lærdóms
ríkt. Þegar svo á heildina er litið er ég  
mjög hreykinn af veru minni í Nætur
verðinum.“ 

gyðjuna Taylor Swift. Þá fór allt á hvolf og 
þau viðurkenndu samband sitt sem virðist 
þó standa á brauðfótum þar sem þau eru 
yfirleitt hvort í sínum heimshlutanum. 
Nóg er samt að gera hjá þeim báðum og 
er Hiddleston um þessar mundir að leika 
í Thor: Ragnarok í Ástralíu. Við taka tök
ur á Kong: Skull Island í Afríku, kvikmynd 
sem er fyrirrennari hinnar margrómuðu 
King Kong um leið og hann safnar nýjum 
aðdáendum með frammistöðu sinni í Næt
urverðinum.

Þess má svo geta að Tom Hiddleston er 
mikill stuðningsmaður UNICEF og hefur 
ferðast um Afríku á vegum samtakanna. 
Og var hann einn af fjölmörgum sem tók 
þátt í verkefninu „Live Below the Line“ sem 
fólst í því að lifa á einum dollara á dag í eina 
viku og vekja um leið athygli á fátækustu 
börnum í heiminum.

Tom Hiddleston er ekki reynslulaus 
þegar kemur að sjónvarpi. Áður en hann 
lék í Næturverðinum hafði hann leikið í 
tveimur sjónvarpsmyndum gerðum eftir 
klassískum leikritum Williams Shakespere, 
Henry IV, hluta 1 og 2 og Henry V þar sem 
hann lék titilhlutverkið. Nú er það aftur á 
móti Næturvörðurinn sem heldur athygli 
fólksins og hefur hann sagt að árið 2015 
hafi allt farið í að leika og starfa við fram
leiðslu Næturvarðarins. Við látum hann 
hafa síðasta orðið:

„Að leika Jonathan Pine í Næturverðin
um var ein mesta áskorun lífs míns og 
veitti mér algjörlega fullnægingu sem 
leikari. Pine er mjög flókin persóna, mjög 
hæfileikamikill, hugrakkur bæði líkamlega 
og andlega, rómantískur inni við beinið 
og að leika hann var mjög erfitt. Hann er 

Stóra stökkið kom þegar hann fékk 
hlutverk Loka í Thor. Það var leikarinn 
og leikstjórinn Kenneth Brannagh sem 
hafði áhuga á að fá Hiddleston til að leika 
titilhlutverkið Thor, fannst hann hafa alla 
burði til þess, en snerist svo hugur og lét 
hann í hlutverk Loka sem honum fannst 
passa hæfileikum hans betur. Skilaði Hidd
leston hlutverkinu óaðfinnanlega og var af 
mörgum talinn stjarna myndarinnar. Chris 
Hemsworth fékk síðan hlutverk Thors og 
hafa þeir endurtekið leikinn í Thor: The 
Dark World og væntanleg er á næsta ári 
Thor: Ragnarok. Auk þess lék Hiddleston 
Loka í The Avengers  (2012) og Avengers: 
Age of Ultron, en var klipptur út úr síð
ari myndinni þar sem nærvera hans þótti 
trufla aðrar persónur.

Aðrar eftirminnilegar kvikmyndir frá 
þessum árum eru War Horse, sem Steven 
Spielberg leikstýrði, The Deep Blue Sea, 
sem byggð er á leikriti Terence Rattigans 
en þar lék Hiddleston á móti Rachel Weisz, 
vampírumynd Jim Jarmusch, Only Lovers 
Left Alive og kvikmynd Woody Allens, 
Midnight in Paris, þar sem hann lék F.Scott 
Fitzgerald.

Meðal nýjustu kvikmynda hans eru 
Crimson Peak sem Guillermo Del Toro 
leikstýrir, vísindafantasían HighRise þar 
sem mótleikarar hans eru Jeremy Irons 
og Sienna Miller og I Saw The Light, þar 
sem Tom Hiddleston leikur einn frægasta 
kántrí söngvara sem uppi hefur verið, Hank 
Williams. Vakti það furðu hjá mörgum 
Suðurríkjamanninum að ekki skyldi ein
hver heimamaður leika goðið. Hiddleston 
er samt ýmsu vanur og undirbjó sig vel 
fyrir hlutverkið, náði tökum á Suðurríkja
hreimnum og naut tilsagnar kántrísöngv
ara við sönginn. Eru flestir á því að hann 
skili hlutverkinu vel. Hiddleston, sem er 
góður tónlistarmaður, leikur bæði á pí
anó og gítar, auk fleiri hljóðfæra, og lét 
sig ekki muna um að flytja eitt þekktasta 
lag Williams, I´m So Lonesome I Could 
Cry, fyrir framan 1500 manns á Michigan 
Country Festival í fyrra.

LEIÐIR TAYLOR SWIFT
Tom Hiddleston hefur ekki gifst en verið 
orðaður við ýmsar konur og var hann um 
tíma í sambúð með leikkonunni Susannah 
Fielding. Slúðurpressan hefur því ekki ver
ið neitt sérstaklega á höttunum eftir honum 
fyrr en í sumar þegar hann sást leiða popp

KVIKMYNDASTJARNA

Eitt heitasta parið í skemmtanabransanum í sumar,  
Taylor Swift og Tom Hiddleston.

Tom Hiddleston í hlutverki Loka sem 
hann hefur leikið í fjórum stórum 

ævintýramyndum.
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Túristar taka myndir í gríð og erg. 
Þeir klæða sig öðruvísi en all
ir hinir, kaupa tilgangslaust dót 

í túristabúðum og virðast vera mikið í 
mun að missa ekki af neinu. Þessi lýsing 
er almenn og óháð þjóðerni, þótt Japan
ir virðist skera sig úr hvað myndatökur 
snertir. Margir hafa velt því fyrir sér 
hvenær þeim gefst færi á að skoða allar 
myndirna sem þeir taka og líka hvort 
þeir verði ekki af upplifuninni meðan 
þeir leitast við að festa hana á filmu.

Þótt Japanir séu manna kappsamastir 
í þessum efnum er leitnin við að geyma 
líðandi stund og fanga andartakið þó 
langt frá því að vera sérjapanskt fyrir
bæri. Öll þekkjum við hvernig það er að 
verða fyrir sterkum hughrifum. Slíkar 
tilfinningar vilja fæstir láta sér úr greip
um renna þótt þær geri það eðli málsins 
samkvæmt líkt og annað óáþreifanlegt. 

NÚFRAMTÍÐIN
Það er ekki nóg með að vilja varðveita 
tilfinninguna, heldur viljum við líka 
deila henni með öðrum. Tækniþróunin 
hefur leitast við að svara þessu kalli og 
nú er svo komið að skilin milli raun og 
sýndarveruleika verða stöðugt óljósari. 
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eða skoða betur seinna. Þannig sjáum við í 
auknum mæli fólk ganga um og taka upp 
allt sem fyrir augu ber, oft með sjálft sig í 
forgrunni, í þeim tilgangi að missa ekki af 
líðandi stund, þótt hugurinn sé víðsfjarri í 
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RÆTUR SKÁLDLISTARINNAR
Löngunin eftir merkingarbærri upplif
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er hún talin einn helsti drifkraftur skáld
listarinnar. Breska ljóðskáldið William 
Wordsworth sagði ljóðlist sprottna úr yfir
flæði strekrar upplifunar og að hún ætti 
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væru fram í kyrrð. Hann naut þess að reika 
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að ná tangarhaldi á tilfinningunni fyrr en 
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hraði. Útkoman verður alltaf skáldskap
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líðandi stund, sama hvað við reynum. 
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bara að því. Sennilega gefur jafngóða 
raun að auðsýna skáldskapnum óskipta 
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og meðan tæknin nærir óttann við að 
missa af agndofanum, höldum við áfram 
að vera svolítið á skjön við ævintýrið, 
líkt og hinir túristarnir. 

AÐ VERÐA 
AGNDOFA OG 
MISSA EKKI AF ÞVÍ

TEXTI: STEINUNN KR. ÞORVALDSDÓTTIR

Þú ert á ferðalagi og vilt fyrir alla muni fá sem mest út 
úr upplifuninni. Hvað gerirðu? 

LÍFSSTÍLL
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SAFETY ON BOARD
During takeoff and landing seat belts must be securely fastened and 
seats and tables in an upright position. Seat belts must also be used at all 
times when the seat belt sign above the seats is illuminated. Air Iceland 
also recommends that passengers use the seat belts at all times when 
sitting in their seats. Smoking is not permitted in domestic air services 
and on flights between Iceland and other European destinations. Above 
the passenger seats in the Fokker 50 and Bombardier you will find closed 
overhead compartments for your hand baggage.

ELECTRONIC DEVICES IN THE PASSENGER CABIN
All use of mobile telephones and other equipment used to transmit radio 
signals must be turned off at all times. The use of portable tape recorders, 
CD players, lap-top computers, video cameras and electronic games is 
limited to the cruising phase of the flight and forbidden during takeoff 
and climb as well as descent and landing phases of the flight. Please show 
consideration for your fellow passengers and only use these devices with 
earphones and switch off the sound effects of computer games. The use 
of heart pacemakers, hearing aids and other devices required for medical 
reasons is of course not restricted.

SERVICE ON BOARD
Air Iceland crews will do their utmost to make your flight as pleasant and 
comfortable as possible. You can call a cabin attendant by using the call 
button above your seat. On the domestic routes Air Iceland offers com-
plimentary coffee, tea, and bottled water.

AIR ICELAND’S FLEET
The new flagships at Air Iceland’s fleet are Bombardier Q400 planes 
that can seat 72–76 passengers, and are therefore more environmentally 
friendly than the previous planes. Q400 airplanes are spacious, fast and 
quiet like the Q200 planes, that have already proven to be efficient in 
passenger and cargo flights in Iceland and Greenland. Q200 doesn’t need 
a long landing strip and became immediately a worthy addition to Fokker 
50 airplanes of the company, that has for decades lead passenger flights 
in the country, but by summer 2016 they’ll be replaced with our Bombar-
dier planes.

ÖRYGGI UM BORÐ
Við flugtak og lendingu er ætíð skylt að hafa sætisbeltin spennt og 
sætisbök og borð í uppréttri stöðu. Einnig er skylt að hafa sætisbeltin 
spennt meðan kveikt er á sætisbeltaljósinu fyrir ofan sætin. Eindregið er 
mælt með því að farþegar hafi sætisbeltin ætíð spennt. Reykingar eru ekki 
leyfðar um borð. Fyrir ofan farþegasætin í Fokker 50 og Bombardier eru 
lokaðar hillur fyrir handfarangur.

RAFEINDATÆKI Í FARÞEGARÝMI
Áríðandi er að um borð sé alltaf slökkt á farsímum og öðrum rafeinda-
tækjum sem senda frá sér útvarpsbylg jur. Notkun ferðasegulbandstækja, 
geislaspilara, fartölva, myndbandstökuvéla og tölvuleikja er aðeins leyfð í 
láréttu farflugi flugvélanna og þar með bönnuð í klifurflugi, lækkunarflugi 
og aðflugi til lendingar. Notið þessi tæki aðeins með heyrnartólum. Ætíð 
skal vera slökkt á hljóðg jafa leiktækja. Notkun hjartagangráða, heyrnar-
tækja og annarra tækja, sem farþegi þarf að notast við af heilsufarsástæð-
um, er að sjálfsögðu án takmarkana.

ÞJÓNUSTA UM BORÐ
Áhafnir Flugfélags Íslands legg ja sig fram um að gera farþegum ferðina 
sem ánæg julegasta. Með því að ýta á hnapp fyrir ofan sætið getur farþegi 
kallað á flugfreyju eða flugþjón. Í boði er kaffi, te og ferskt flöskuvatn.

FLUGFLOTI FLUGFÉLAGS ÍSLANDS
Nýju flaggskipin í flugvélakosti Flugfélags Íslands eru Bombardier Q400 
vélar sem taka 72-76 farþega í sæti og eru því umhverfisvænni en eldri 
vélar. Q400 vélarnar eru rúmgóðar, hraðfleygar og hljóðlátar líkt og 
Q200 vélarnar sem þegar hafa sannað sig í farþega- og fraktflugi á Íslandi 
og Grænlandi. Q200 þarf ekki langa flugbraut og reyndist strax verðug 
viðbót við Fokker 50 vélar félagsins sem hafa áratugum saman borið uppi 
farþegaflug á Íslandi og gegna enn mikilvægu hlutverki í flugsamgöngum á 
Íslandi.

WELCOME ON BOARD! VELKOMIN UM BORÐ!

LADIES AND GENTLEMEN, THIS IS YOUR CAPTAIN SPEAKING FLUGFELAG.IS

GÓÐIR FARÞEGAR, ÞAÐ ER
FLUGSTJÓRINN SEM TALAR

BOMBARDIER Q200 BOMBARDIER Q400



Safety on board

During takeoff and landing seat belts must be securely fastened and 
seats and tables in an upright position. Seat belts must also be used 
at all times when the seat belt sign above the seats is illuminated. 
Air Iceland also recommends that passengers use the seat belts 
at all times when sitting in their seats. Smoking is not permitted 
in domestic air services and on flights between Iceland and other 
European destinations. Above the passenger seats in the Fokker 50 
and Dash you will find closed overhead compartments for your hand 
baggage.

electronic deviceS in the paSSenger cabin

All use of mobile telephones and other equipment used to transmit 
radio signals must be turned off at all times. The use of portable 
tape recorders, CD players, lap-top computers, video cameras and 
electronic games is limited to the cruising phase of the flight and 
forbidden during takeoff and climb as well as descent and landing 
phases  of the flight. Please show consideration for your fellow 
passengers and only use these devices with earphones and switch off 
the sound effects of computer games. The use of heart pacemakers, 
hearing aids  and other devices required for medical reasons is of 
course not restricted.

Service on board

Air Iceland crews will do their utmost to make your flight as pleasant 
and comfortable as possible. You can call a cabin attendant by using 
the call button above your seat. On the domestic routes Air Iceland 
offers complimentary coffee, tea, and bottled water.

the air iceland aircraft

The Fokker 50 aircrafts are fast and quiet. The Fokker aircraft has 
served us extremely well for decades.

Dash 8 has great carrying capacity and is able to operate from small 
airports, making it  ideal for cargo and passenger flights in Iceland 
and Greenland. 

Öryggi um borð

Við flugtak og lendingu er ætíð skylt að hafa sætisbeltin spennt og 
sætisbök og borð í uppréttri stöðu. Einnig er skylt að hafa sætis-
beltin spennt meðan kveikt er á sætisbeltisljósinu fyrir ofan sætin. 
Eindregið er mælt  með því að farþegar hafi sætisbeltin ætíð spennt. 
Reykingar eru ekki leyfðar um borð. Fyrir ofan farþegasætin í 
Fokker 50 og Dash eru lokaðar hillur fyrir handfarangur.

rafeindatæki í farþegarými

Áríðandi er að um borð sé alltaf slökkt á farsímum og öðrum 
rafeindatækjum er senda frá sér útvarpsbylg jur. Notkun ferðasegul-
bandstækja, geislaspilara, fartölva, myndbandstökuvéla og tölvuleikja 
er aðeins leyfð í láréttu farflugi flugvélanna og þar með bönnuð í 
klifurflugi, lækkunarflugi og aðflugi til lendingar. Notið þessi tæki 
aðeins með heyrnartólum. Ætíð skal vera slökkt á hljóðg jafa leik-
tækja. Notkun hjartagangráða, heyrnartækja og annarra tækja, sem 
farþegi þarf að notast við af heilsufarsástæðum, er að sjálfsögðu án 
takmarkana.

þJÓnuSta um borð

Áhafnir Flugfélags Íslands legg ja sig fram um að gera farþegum 
ferðina sem ánæg julegasta. Með því að ýta á hnapp fyrir ofan sætið 
getur farþegi kallað á flugfreyju eða flugþjón. Í boði er kaffi, te og 
ferskt flöskuvatn.

flugvélakoStur flugfélagS íSlandS

Fokker 50 vélarnar eru hraðfleygar og hljóðlátar. Góð reynsla er af 
áratuganotkun Fokker-véla í farþegaflugi á Íslandi.

Dash 8 vélarnar hafa gott burðarþol, þurfa stutta flugbraut og nýtast 
einstaklega vel við bæði farþega- og fraktflug á Íslandi og Grænlandi.

ladieS and gentlemen, thiS iS your captain Speaking

gÓðir farþegar, það er 
flugStJÓrinn Sem talar.

fokker 50 daSh 8

welcome on board! velkomin um borð!
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Hjá Pacta starfa um 30 lögfræðingar á 15 starfsstöðvum 

víða um land. Lögmenn Pacta búa yfir víðtækri 

reynslu og þekkingu á flestum sviðum lagaumhverfis 

sveitarfélaga, fyrirtækja, stofnana og einstaklinga. 

Símanúmer okkar er 440 7900 . pacta@pacta.is . www.pacta.is

THE PARLEX GROUP
Pacta er virkur aðili að THE PARLEX GROUP og hefur byggt upp 

traust viðskiptasamband og persónulegt tengslanet við virtar 
lögmannsstofur víða um heim. www.parlex.org


