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ALLT ER HÆGT EF VILJINN ER FYRIR HENDI

Handverk Ragnars Imslands má finna 
víða á Hornafirði, til dæmis í anddyri 
heilsugæslunnar þar sem er  glæsileg 
klukka eftir Ragnar. Eystrahorn 
varð forvitið um þennan ágæta 
handverksmann og setti sig í samband 
við hann. Kaldan föstudagsmorgun 
mætti Eystrahorn á heimili þeirra Júlíu 
og Ragnars. Við fyrsta skref á efri hæð 
hússins mátti sjá handverk Ragnars við 
hvert fótmál, vandlega útskornar hillur, 
lampar og handrið ásamt ýmsu fleira 
góssi. 

Ragnar flutti til Hornafjarðar 9 ára 
gamall með foreldrum sínum þar sem 
hann hefur alið manninn að mestu síðan. 
Júlíu konunni sinni kynnist hann þegar 
hann var við vinnu norður á Langanesi. 
“Þar klófesti hún mig, eða öllu heldur 
þá kom hún á eftir mér hingað, það var 
nú gerð tilraun til þess að gera úr mér 
bónda en það gekk ekki neitt, ég þekkti 
ekki muninn á hrút og ær. Afi hennar, 
stjúpmamma og pabbi fluttu hingað líka 
og gerðust hornfirðingar. Það var ekkert 
annað að gera úr því ég gat ekki orðið 
bóndi“. Þau fluttu saman til Hornafjarðar 
árið 1957 og hafa verið hér síðan. 

Það var enginn sunnudagur
Ragnar vann ýmis störf á sinni starfsævi. 
Hann starfaði á trésmíðaverkstæði, 
í fiskvinnnslu ásamt Júlíu var 
sýningarstjóri í bíóhúsinu í Sindrabæ og 
eldvarnareftirlitsmaður á Höfn. “Júlía 
var í síldinni og saltfiski, það var enginn 
Hornfirðingur sem komst hjá því að vera 
í fiski. Eftir vinnu á trésmíðaverkstæðinu 
þegar ég var ekki að sýna fór ég í aðgerð 
á nóttunni, þá voru lausamenn í því. 

Þar stóð maður á bryggjunni í hvernig 
veðri sem var og fór svo heim að sofa 
í 3-5 tíma áður en ég mætti aftur á 
verkstæðið. Það var náttúrulega róið alla 
daga, það var enginn sunnudagur, enda 
þurfti fólk bara á peningum að halda, 
fólk var að byggja og svoleiðis. Það voru 
allir í vinnu á þesum tíma, allar kerlingar 
og allir karlar, allar ömmur og afar að 
passa börnin því það voru auðvitað engir 
leikskólar eða leikvellir eða neitt slíkt“.

Byrjaður snemma að smíða
Á milli þess sem Ragnar sinnti vinnu 
og fjölskyldu hefur hann verið að búa 
til handverk síðan hann man eftir sér. 
Fyrsta minningin sem hann á af sér 
vinna í handverki var þegar hann var 
barn. “ Ég var byrjaður að smíða þegar 
ég var byrjaður að ganga. Man fyrst eftir 
mér á austur á Djúpavogi hjá afa mínum,
Höskuldi, hann var maður sem smíðaði 
það sem hann þurfti að nota. Enda var 
lífsmátinn sá að ekki voru til peningar 
og þá var bara búið til það sem þurfti. 
Hann var með smíðakofa hjá sér þar 
sem ég fékk að dunda, nota verkfærin 
og svona“. Ragnar segist ekki vera með 
neitt ákveðið sem honum þyki betra eða 
skemmtilegra að búa til en annað enda 
ber umhverfið innanhús það með sér, þar 
má sjá allavegana muni allt frá klukkum, 
hillum, skrautmunum, lömpum, bátum 
og svo mætti lengi telja, enda er meira 
og minna allt í húsinu smíðað af honum 
sjálfum, nema eldhússtólarnir bætir 
hann við. Innblásturinn sækir hann hjá 
sjálfum sér, “ hugmyndirnar kvikna bara 
í höfðinu og svo framkvæmi ég bara 
jafnóðum. Við göngum um húsið og 
skoðum verkin, þar mátti sjá lampa,

sem hann skar út á meðan sýningar voru 
að rúlla í Sindrabæ, sérlega vandaðan 
fjarstýrðan bát, en Ragnar hefur gert þó 
nokkra báta og smíðar allt í þá sjálfur 
allt frá litlum ljósum eða línum upp í 
vélina og skelina. 

Allt er hægt ef viljinn er fyrir hendi 
Við færum okkur niður á verkstæði 
Ragnars, þar sem töfrarnir gerast. Á 
verkstæðinu má finna fjöldann allan af 
allskyns verkfærum og vélum, allt á sinn 
stað og það verður að segjast að annað 
eins skipulag og snyrtimennska sést ekki 
oft á öðrum eins stöðum. Á veggjum 
verkstæðisins liggur saga merkileg 
gripa (sem er efni í síðari grein) sem  
Ragnar segir vera safngripi, gripir sem 
hann hefur komist yfir héðan og þaðan, 
pússað og málað og haldið til haga. Þar 
skoðum við vélar sem Ragnar sjálfur 
smíðaði. “Ef manni vantaði eitthvað 
sem ekki var til þá smíðaði ég það bara. 
Eins og þessi bor hér, þessi litlu tæki 
voru ekkert til hérna áður, ég notaði 
saumavélavél til þess að útbúa þetta, allt 
er hægt ef viljinn er fyrir hendi”.

Ragnar er hvergi nærri hættur að smíða 
enda eru þau sammála um það hjónin að 
þau vilji hafa nóg fyrir stafni. Það var 
ánægjulegt og áhugavert að rölta með 
Ragnari í gegnum verkin hans sem öll 
voru unnin af mikilli nákvæmni, hagleik 
og fagurfræði. Eystrahorn þakkar Júlíu 
og Ragnari fyrir vinalegar móttökur  og 
áhugavert samtal.

Ragnar Imsland á verkstæðinu sínu Gufuvél sem Ragnar smíðaði Ragnar og Júlía innan um hin ýmsu 
handverk eftir þau bæði
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Menningarmiðstöð Hornafjarðar óskar eftir 
skjalaverði í 100% starf á héraðskjalasafni

Litlubrú 2 - 780 Höfn 
www.mmh.hornafjordur.is

Helstu verkefni
• Viðtaka afhentra skjala og færsla afhendingarskrár.
• Skjalavarsla og skjalahald.
• Aðstoð og umsjón með skráningu skjala ýmissa skjalamyndara.
• Eftirlitsheimsóknir og fundir vegna skjalahalds og skjalavörslu   
 afhendingarskyldra aðila.
• Miðlunar- og kynningarstarfsemi. 
• Umsjón með sérverkefnum/verkefnastjórn. 
• Samráð við önnur opinber skjalasöfn og aðra opinbera aðila.
• Utanumhald um tölfræði. 

Hæfniskröfur
• Menntun sem nýtist í starfi.
• Reynsla af sambærilegum störfum kostur.
• Góðir skipulagshæfileikar og lipurð í samskiptum.
• Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt.  

Sveitarfélagsins Hornafjarðar
Laun eru samkvæmt kjarasamningi viðeigandi stéttarfélags og 
Sambands íslenskra sveitarfélaga. 

Umsóknarfrestur er til og með 24. febrúar nk. Umsóknir sendist rafrænt 
á netfangið eyrunh@hornafjordur.is. Frekari upplýsingar um starfið 
veitir Eyrún Helga Ævarsdóttir, forstöðumaður í síma 470 8052 eða á 
eyrunh@hornafjordur.is 

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Menningarmiðstöð Hornafjarðar auglýsir stöðu skjalavarðar 
lausa til umsóknar. Um fullt starf er að ræða og mun viðkomandi 
leiða starfsemi Héraðskjalasafns Austur-Skaftafellssýslu. 
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UPPBYGGINGARSJÓÐUR SUÐURLANDS
hefur opnað fyrir umsóknir vorið 2023

UMSÓKNARFRESTUR
MIÐVIKUDAGINN 
1. MARS KL. 16:00

KYNNTU ÞÉR ÁHERSLUR OG ÚTHLUTUNARREGLUR

ATVINNA &
NÝSKÖPUN

MENNING

ERTU MEÐ 
FRÁBÆRA 

SASS.IS

     HAFNARKIRKJA
Sunnudaginn 5.febrúar 
Sunnudagaskóli kl. 11:00
Þar sem sunnudagaskólinn frestaðist 
síðasta sunnudag þá verður fyrsti 
sunnudagaskóli á nýju ári núna á 
sunnudaginn.

Djús og kex eftir stundina.
Allir velkomnir.

H A F N A R K I R K J A
1 9 6 6    2 0 1 6

  

    
FÉLAGSSTARF FÉLAGS ELDRI 
HORNFIRÐINGA
SAMVERA  í Ekru föstudaginn  
3. mars 2023 kl. 17:00.  
Guðbjörg Ósk Jónsdóttir rifjar upp 
minningar í máli og myndum frá 
heimaeyjargosinu 1973 og flótta fólksins 
frá Vestmannaeyjum

MÆTIÐ VEL Á FYRSTU SAMVERU ÁRSINS.

Sigríður Sveinsdóttir Háls-nef 
og eyrnalæknir verður með 
stofu á Heilsugæslustöðinni 
dagana16-17 febrúar n.k.

TÍMAPANTANIR Á  HEILSUVERA.IS  OG 
Í SÍMA  432-2900 MILLI KL. 09.00-14.00 
VIRKA DAGA.



04

N E W L E T T E R  T E M P L A T E

EF ÞAÐ VÆRU ENGIN VANDAMÁL VÆRU ENGAR LAUSNIR
Katrínu Birnu þekkja margir, konan sem 
ýmislegt getur lagað. Eins og hjól, flíkur, skó, 
húsgögn, blásturshljóðfæri o.s.frv. Eystrahorn 
brá sér af bæ og leit við á verkstæðinu hjá 
Katrínu þar sem við spjölluðum um lífið og 
tilveruna yfir kaffibolla. 

Katrín Birna er innfæddur Hornfirðingur, 
ættuð af Mýrunum og Djúpavogi og er vel 
virk sveitastelpa sem fer eigin leiðir. 18 ára fór 
hún til Svíþjóðar í söðlasmíðaskóla enda hafði 
stefnan ómeðvitað verið tekin á að vinna við 
einhverskonar handverk. Foreldrar hennar eru 
bæði handlagin „svo kemur maður úr þannig 
umhverfi, ef það þarf að gera eitthvað þá bara 
gerir þú það, það eru algjör forréttindi og mjög 
gott að vera ekki alltaf háður öðrum“.

Passar bara ekki að troða mér í kassa
Eitt sumarið á unglingsárunum var Katrín 
að vinna í Hafnar apóteki sem þá var og eftir 
nokkurra ára starf þar í framhaldinu ákvað hún 
að læra lyfjatækni. Hluta af því námi tók hún í 
fjarnámi sem þá var rétt að byrja að myndast á 
landinu „Þetta var ekki nógu skapandi, níu til 
sex vinna er ekki mikið ég, það passar bara ekki 
að troða mér í einhvern kassa“ Eftir útskrift 
lagði hún sloppinn á hilluna og réði sig sem 
háseta á sjó á bát frá Djúpavogi í um eitt ár „Þar 
vantaði aðhald kassans til að halda utan um 
mig“ Katrín fór því fljótlega aftur í upphafleg 
plön, að skapa og vinna með höndunum. Eitt 
sumarið á unglingsárunum var Katrín að vinna 
í Hafnar apóteki sem þá var og eftir nokkurra 
ára starf þar í framhaldinu ákvað hún að læra 
lyfjatækni. Hluta af því námi tók hún í fjarnámi 
sem þá var rétt að byrja að myndast á landinu 
„Þetta var ekki nógu skapandi, níu til sex vinna 
er ekki mikið ég, það passar bara ekki að troða 
mér í einhvern kassa“ Eftir útskrift lagði hún 
sloppinn á hilluna og réði sig sem háseta á sjó 
á bát frá Djúpavogi í um eitt ár „Þar vantaði 
aðhald kassans til að halda utan um mig“ Katrín 
fór því fljótlega aftur í upphafleg plön, að skapa 
og vinna með höndunum. 

Sumt gerir maður af nauðsyn annað af 
löngun
Hún réði sig til starfa sem tónlistarkennara hjá 
Tónskóla A-Skaft og hefur verið þar síðastliðin 
20 ár. En þarfirnar fyrir sköpun og að vinna með 
höndunum héldu áfram að vera ríkjandi þannig 
að fyrir um 15 árum kom hún upp aðstöðu til 
að geta hafið viðgerðir á blásturshljóðfærum. 
Þá búin að fara um tíma til Wales í nám í 
tréblásturshljóðfæraviðgerðum, svo og stunda 
fjarnám í sama fagi frá skóla í Bandaríkjunum í 
ríflega ár. Hljóðfærin koma til hennar í viðgerð 
hvaðanæva að af landinu en önnur verk eru að 
mestu staðbundin úr héraði. Katrín getur gert 
við ýmislegt og er tilbúin að skoða flestöll 
verkefni og leita leiða til að gera við en það 

vera hægt að grípa inn í og leiðrétta stefnuna. 
Hún slasaðist einu sinni uppi á fjalli „Ég var 
að renna mér í snjónum, voða gaman og allt í 
einu var annar lærleggurinn þríbrotinn. Dáldið 
óheppilegt“  Þegar Katrín fótbrotnaði stóð hún 
frammi fyrir því að geta mögulega ekki stundað 
fjallgöngur eins og hún hafði haft unun af áður. 
Vinkonu hennar var farið að leiðast þetta væl og 
stakk upp á að hún kæmi með sér í grunnbúðir 
Everest, sem hún og gerði innan við tveimur 
árum frá broti, með mikilli vinnu og elju. 

Náttúran er kóngurinn
“Bestu augnablikin í náttúrunni sem ég man í 
fljótu bragði var í  Heinabergsfjöllunum, núna 
í haust, það var kalt og farið að rökkva. Þar 
var ég bara alein í náttúrunni, enginn nálægt 
nema hreindýrin sem búa þarna og fuglarnir. 
Það er svona eins maður sé gestur þarna, sama 
þegar maður er á kayak, maður er eiginlega 
að heimsækja selina, þetta hér er mitt heimili, 
en þarna er maður á yfirráðasvæði annarra. 
Náttúran verður áfram, og við getum rústað 
henni eins og við erum  dugleg að gera, en við 
erum ekki kóngurinn, náttúran er kóngurinn 
Katrín er þó síður en svo búin að leggja skóna 
eða skrúfjárnin á hilluna. Hún segist seint vilja 
hætta að gera við hluti enda sé það mikilvægur 
hluti af samfélagsþjónustunni sem hún veitir, 
að fólk geti leitað til hennar með hluti sem 
þarfnast lagfæringar. Katrín er bjartsýn fyrir 
framhaldinu og segist hafa fulla trú á því að 
hún geti lagað sig eins og annað sem hún tekur 
sér fyrir hendur. “Ef það væru engin vandamál 
væru engar lausnir, til hvers þá að vera til. Það 
þarfnast allt viðhalds, líka við sjálf“. 

Eystrahorn óskar Katrínu góðs gengis í sinni 
vegferð og hvetur aðra til að huga að andlegri 
heilsu jafnt sem þeirri líkamlegu. 

kemur stöku sinnum fyrir að hún þurfi að segja 
„nei“. Þó að hún sjái sjálf um viðhald t.d. á 
saumavélunum sem eru nokkrar þá dregur hún 
mörkin þar. „Sumt gerir maður af nauðsyn, 
annað af löngun“.

Fór upp grunnbúðir Everest
“Þó vinnan mín sé mjög skemmtileg hef ég 
verið að upplifa það að aðferðarfræðin sem ég 
hef notað síðastliðin 45 ár, hún er bara ekki að 
virka. Það virkar ekkert alltaf að vera eins og 
jarðýta og taka þetta á hörkunni.  Ég er að reyna 
að slaka á, leyfa mér að slaka á sem hefur ekkert 
verið sérstakt áhugamál hingað til, það hefur 
alltaf verið brjálað að gera en líklega er það 
flótti frá sjálfri mér“. Katrín segir erfiðasta við 
veikindi sem ekki eru sjáanleg að viðurkenna 
og sætta sig við þau með sjálfri sér, en það á að 

5 x í mánuði á sama fjallið
Katrín Birna er mikið náttúrubarn, er dugleg 
að hreyfa sig og finnst gaman að taka myndir. 
Útiveran er henni lífsnauðsynleg „þar sem 
ég fékk bæði endómetríósu og þunglyndi 
í vöggugjöf þá verður verkjastilling oftast 
auðveldari með passlegri hreyfingu. Eftir 
aðgerðir vegna endó þrjú eða fjögur ár í röð 
þá bar andlega heilsan hnekki, sem var ekki 
burðug fyrir, ég var bara orðin flak. Þannig að 
eftir síðustu aðgerðina og þá stærstu, þá fór ég 
að ganga markvissara og undanfarin 10 ár hef 
ég farið 5x í mánuði á sama fjallið. Hvað sem 
tautar og raular.“ Í útiverunni finnur hún lausnir 
og leiðir til að leysa áskoranir í viðgerðum og 
kennslu þegar svo ber undir. Ef allt gengur að 
óskum verður gönguferð nr 600 núna í byrjun 
mars. “Maður sér alltaf eitthvað nýtt í hvert 
skipti. Það er mjög gott að geta nánast gengið 
blindandi þangað upp. Ég hef ekki fundið 
ástæðu til að hætta ennþá. Þetta getur alveg verið 
kvöð en að sigra sjálfan sig er mikilvægara. Þó 
að maður geti ekki gert eitthvað sem er sjálfsagt 
fyrir aðra þá stendur þetta alltaf“. 

Katrín í fjallgöngu Saumavél Katrínar
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HEADLINE

HUGLEIÐINGAR FRÁ FYRRUM RITSTJÓRA EYSTRAHORNS
Núna í vetur hef ég ítrekað séð ljósmyndir 
á vegum ýmissa ljósmyndara, afskaplega 
fallegar, og sagðar vera af Eystrahorni, en 
sumar af Vestrahorni. Þessar nafngiftir passa 
ekki alveg við það sem ég hef alltaf talið rétt. 
Undirritaður var ritstjóri Eystrahorns í eitt ár 
veturinn 1990-1991 ef minnið bregst ekki. 
Man að mitt stærsta „skúbb“ var að skrifa um 
landeyðingu við Jökulsárósa og ógnina sem 
af henni stafaði við hringveginn, nokkuð sem 
ekkert hafði verið í fréttum fram að því. Það 
voru Kvískersbræður sem höfðu fylgst með 
þessum breytingum og sáu mér græningjanum 
alfarið um allt efni í þessa umfjöllun.

En aftur að erindi mínu. Þegar ég settist 
í ritstjórastól Eystrahorns þá var nafngift 
blaðsins eitt af því fyrsta sem ég forvitnaðist 
um af heimamönnum enda ekkert Eystrahorn 
að finna á landabréfum. Ef ég man rétt var það 
Zophonías Torfason þáverandi skólameistari 
FAS og fjölfróður maður mjög sem upplýsti 
mig um að það væri Skarðstindur og Fjarðarfjall 
sem myndin væri af í haus á forsíðu blaðsins, en 
að almennt væri fjallendið austan Skarðs, upp 
af Stokksnesinu, kallað Eystrahorn þótt ekki 
væri það merkt á kort.

Kær kveðja
Brynjólfur Þorvarðsson

Aldrei var staðsetning leikmyndarinnar 
kennd við Eystrahorn. Í Morgunblaðinu 
14. nóvember 2015 á bls. 14 er fjallað 
um kvikmyndaverkefnið með viðtali við 
leikmyndahönnuð og staðsetning leikmyndar 
sögð við Hvalnes í Lóni og hvergi minnst á 
Eystrahorn. En fyrr sama ár, 23. febrúar 2015, 
segir Víkverji í Morgunblaðinu á bls. 32,  
að „Nærri Eystrahorni stendur enn feyskin 
leikmynd …“ og ekki ljóst hversu nærri 
Eystrahorni leikmynd þessi er talin standa. 
Núna myndu menn væntanlega segja „Undir 
Eystrahorni“?

Árið 2004 birti tímaritið Frjáls Verslun fallega 
mynd eftir Geir Ólafsson af Hvalnesinu með 
myndatextanum „Fjallið Eystrahorn speglar 
sig dulúðugt í tærri lygnu“. (Frjáls Verslun, 8. 
Tölublað 2004, bls. 164-165). Leit á vefnum 
að „Eystrahorni“ skilar enda engu öðru en 
myndum frá Hvalnesi. En ef Eystrahorn var 
ekki að finna á korti árið 1992, hvernig er þá 
hægt að fullyrða að það hafi færst um set með 
betri rökum en minningum mínum af samtölum 
við fróða menn 1991?

Í skýrslu um skipströnd við Ísland 1879-1903 
er strandlengjunni skipt upp frá Öndverðarnesi 
að Horni, frá Horni að Siglunesi að Langanesi
að Eystrahorni að Dyrhólaey að Reykjanesi. 
(Landhagsskýrslur fyrir Ísland 1905, bls. 
108).  Svipað er uppi á teningnum í tímaritinu 
Ægi 1984 (1. Tölublað, bls. 12) – þar er 
miðum kringum landið skipt í fimm, frá 
Eystrahorni að Reykjanesi, þaðan um Látrabjarg, 
Hornbjarg, Langanes og aftur að Eystrahorni.

En hvernig stendur þá á því að Eystra-
horn virðist hafa hrökklast til um nærri 20 
kílómetra en Vestrahorn troðist inn í staðinn? 
Þarna er nútímamaðurinn væntanlega að (upp)
nefna náttúruna eftir eigin geðþótta. Allir 
sem keyra um Suðausturland taka eftir form-
fegurð Hvalnesfjalls – en fæstir vita hvað 
fjallið heitir. En þeir vita að það er til eitth-
vað sem heitir Eystrahorn (er það ekki nafn á 
héraðsfréttablaðinu?) og getur varla 
verið annað, eða hvað? Næst virðist hafa 
sprottið upp söknuður eftir hinu horn-
inu, Vestrahorni, og auðvitað sáu menn 
það í hendi sér að það gæti sem best verið 
fjöllin ofan við Stokksnesið enda óneitanlega 
hornlaga frá öllum sjónarhornum. Og 
skyndilega eru þessi nöfn byrjuð að 
birtast á kortum – sveitarfélagið Hornafjörður 
er með þau (innan sviga?). En ekki er það 
algilt, kortið á ja.is er með „Austurhorn“ 
yfir Hvalnesfjalli, en aðeins ef skoðað er í 
réttri þysjun. Þar er hins vegar ekkert 
Vestrahorn, ekki einu sinni „Vesturhorn“  frá 
korti Landmælinga 1992 – og ekkert  Eystrahorn.

Undanfarna þrjá áratugi hef ég komið til 
Hornafjarðar reglulega enda er þetta án efa 
fallegasta svæði landsins. Síðari ár hef ég mest 
búið erlendis, núna síðast í Eþíópíu, en reyni, 
í hvert skipti sem ég kem til landsins, að leika 
túrista og keyra austur að Jökulsárlóni og helst 
að heimsækja Hornafjörð í leiðinni. Kom 
síðast við í fyrrasumar þegar ég gekk inn að 
Viðborðsjökli. (sjá mynd)

Fyrri hluti nafnsins gefur óneitanlega til kynna 
að einhvers staðar væri og vestari Horn, þó 
ekki öruggt að það héti Vestrahorn, samanber  
Borgarfjörð og Borgarfjörð Eystri. Að auki er 
Hornafjörður nefndur eftir fleiri en einu horni, 
og því nokkuð rökrétt að ætla að hann liggi milli 
tveggja horna – en hvar væri þá hitt hornið, hið 
vestara?
Ýmsir möguleikar hafi verið nefndir, sumir 
vildu meina að hitt hornið, hið vestari, gæti 
verið Ingólfshöfði eða Öræfajökull, aðrir að 
það væri Horn og Hornbjarg á Hornströndum. 
En undanfarna áratugi virðist þetta vera að 
breytast. En hvenær, og hvers vegna? Á korti 
Landmælinga Ríkisins, síðast endurskoðað 
1992, er ekkert Eystrahorn að finna. Hins vegar 
má við nánari athugun finna „Vesturhorn“ í 
felum í norðanverðum hlíðum kambsins milli 
Kambhorna (sem eru vel að merkja tvö!). 
Svolítið eins og menn hafi ekki alveg vitað hvar 
ætti að staðsetja fyrirbærið.
Á korti Landmælinga Ríkisins, síðast 
endurskoðað 1992, er ekkert Eystrahorn að 
finna. Hins vegar má við nánari athugun finna 
„Vesturhorn“ í felum í norðanverðum hlíðum 
kambsins milli Kambhorna (sem eru vel að 
merkja tvö!). Svolítið eins og menn hafi ekki 
alveg vitað hvar ætti að staðsetja fyrirbærið.
Mér er alltaf minnisstætt þegar Paradísarheimt 
var kvikmynduð 1980 og leikmynd reist við 
Hvalnes, nánar tiltekið í hlíðinni sunnan undir 
Þúfuhraunstindi. Rústir leikmynda sáust lengi 
(og voru endurbyggðar fyrir nokkrum árum ef 
ég man rétt).  

Við leit á timarit.is virðist „Eystrahorn“ sem 
nafngift hér áður fyrr helst hafa komið við sögu 
í tengslum við sjósókn, t.d. við staðsetningu 
fiskimiða út frá kennileitum til lands. Í tímaritinu 
„Múlaþing: Byggðasögurit Austurlands – 2001“ 
er á bls. 58 talin upp mið sunnan Selskerja og á 
Núpsgrunni, öll eru þau miðuð við Eystrahorn, 
stundum sagt „Eystrahorn um Almannaskarð“ 
sem virðist staðfesta staðsetningu en er þó ekki 
alveg auðskilið. Einnig virðist sem mörk milli 
Suðurlands og Austurlands hafi verið um þetta 
sama Eystrahorn, því í Náttúrufræðingnum 
1993 (3. – 4. Tölublað, bls. 242) er talið rétt að 
nefna að í tiltekinni athugun séu mörkin dregin 
um Skeiðará en ekki Eystrahorn. 

Í flestum dæmum hér að ofan er Eystrahorn 
ekki nánar staðsett, en það gæti verið gaman 
að heyra í sjómönnum hvort þeir teldu fjöllin 
upp af Stokksnesinu líklegri til að skipta 
landshlutum en fjallið sem teygir sig í átt að 
Hvalnesinu og er vissulega formfagurt þegar 
keyrt er eftir þjóðveginum, en varla mjög 
áberandi af sjó.Í Morgunblaðinu 2013 (247. 
Tölublað bls. 40) virðist ekki vera nokkur 
vafi. „Lítil Ameríka var við Eystrahorn“ segir í 
fyrirsögn, og áfram, „Á árum kalda stríðsins rak 
bandaríski herinn ratsjárstöð á Stokknesi við 
Eystrahorn …“ og á mynd með fréttinni má sjá 
Eystrahornið sjálft teygja sig til himins í öllum 
sínum glæsileika, yfir Stokksnesi og Hornsvík. Í 
Tímanum 1970 (12. Tölublað, bls. 286) er mynd 
af því sem virðist vera Litlahorn við Stokksnes 
og myndatextinn „Eystrahorn gnæfir hátt og 
setur svip á fagra byggð“. Efni greinarinnar 
eru minningar frá fyrstu árum byggðar á Höfn.

Nútímamaðurinn fer varla að hætta hérna. 
Bráðum verður enginn fjörður sýnilegur eftir að 
nýja brúin er komin og þá fara menn að svipast 
um eftir honum annars staðar, og staðsetja 
auðvitað milli hornanna tveggja. Hornafjörður 
hinn nýi verður þá milli Stokksness og 
Hvalness. Jökulsáin sem þar rennur gæti sem 
best heitið Hornarfjarðafljót, enda verður ekkert 
annað líklegt fljót sýnilegt út um bílgluggann.

Sveitarfélagið myndi væntanlega halda
nafni sínu, en „Höfn við Hornafjörð“ 
gengur ekki lengur – eftir þessar fyrirsjáanlegu 
breytingar verður farið að tala um „Höfn áður 
kennd við Hornafjörð“, eða „Harbour Town 
previously associated with the Fjord of Horns“ 
sem myndi auðvitað vekja athygli og draga 
enn fleiri túrista að þessari náttúruparadís.
(Viðbót: Þessi nafnaruglingur er reyndar 
eldri en virðist. Tímaritið Ægir, 6. Tölublað, 
1922, bls. 82: „Á Stokksnesi sunnan til við 
Hornsvík við Vestrahorn …“ og Ægir, 10. 
Tölublað 1949, bls. 229 „Að reistur verði 
viti á Hvalnesi við Eystrahorn …“, í báðum 
tilfellum er verið að fjalla um vitamál. 
Megin reglan virðist vera sú að heimamenn 
(og einkum sjómenn) hafa alltaf vitað að 
Eystrahorn væri eitt og stæði við 
Stokksnes. Aðkomumenn, verkfræðingar, 
náttúrufræðingar og núna túristar, hafa svo verið á 
öðru máli. Núna hafa aðkomumennirnir sigrað).
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SPURNING VIKUNNAR-EF ÞÚ GÆTIR BREYTT
EINUM HLUT, HVERJU MYNDIR ÞÚ BREYTA?

Harpa Dagbjört Bjarnadóttir
Að þurfa aldrei að hafa áhyggjur 
af peningum.

Jóhann Klemens Björnsson
Frír bjór

Valur Pálsson
Trúarbrögðum. Allt stríð í heiminum 
er vegna trúarbragða.

Heiða Vilborg Sigurbjörnsdóttir
Vöxtum á lánum

Austurbraut 20 Sími: 662-8281
Útgefandi: Eystrahorn ehf.
Ritstjóri og  
ábyrgðarmaður:  Arndís Lára 
Kolbrúnardóttir
Netfang:  arndis@eystrahorn.is 

Prófarkalestur:  Guðlaug Hestnes
Umbrot: Arndís Lára 
Kolbrúnardóttir
Prentun:  Litlaprent
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Alcoa Fjarðaál leitar að góðu fólki til sumarafleysinga í kerskála, steypuskála og skautsmiðju í álverinu 
við Reyðar�örð. Um er að ræða framleiðslustörf á þrískiptum á�a tíma vöktum sem bjóða upp á góðan 
frítíma. Launin eru góð, starfsfólk hefur aðgang að mötuneyti og boðið er upp á akstur til og frá vinnu. 
Sumarstarfsfólk þarf að geta unnið samfellt í a.m.k. tvo og hálfan mánuð og möguleiki er á áframhald-
andi starfi. Umsækjendur verða að hafa náð 18 ára aldri, hafa gild ökuré�indi og hreint sakavo�orð.

Við hvetjum fólk af öllum kynjum til að sækja um. Frekari upplýsingar veitir mannauðsteymi Fjarðaáls 
í síma 470 7700 eða á starf@alcoa.com. Áhugasöm eru hvö� til að sækja um sem fyrst en hægt er að 
sækja um störfin á alcoa.is. Umsóknir eru trúnaðarmál og verður þeim öllum svarað. Umsóknarfrestur 
er til og með laugardeginum 18. mars.

SUMARÆVINTÝRI
Á AUSTURLANDI

Almennar hæfniskröfur

Dugnaður og vilji til að takast á við kre�andi verkefni

Lipurð í samskiptum og vilji til að vinna í teymi

Sterk öryggisvitund og árvekni

Heiðarleiki og stundvísi

•

•

•

•

Margrét Linda Erlingsdó�ir hóf störf hjá Alcoa Fjarðaáli 
árið 2007. Í hestamennskunni upplifir hún mikið frelsi og
nýtur þess einnig að takast á við áskoranir og ábyrgð. 
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Góðann
dag áttu
nokkuð

kex?

Nei því
miður, við
eigum ekki

kex.
Næsti dAGUR

Nei, ekkert
kex1

Næsti dAGUR

Nei?

Áttu kex?

Ég á EKKI KEX! 
Ef þú kemur aftur

þá negli ég
gogginn á þér

saman

Næsti dAGUR

Góðann
dag áttu
nokkuð

kex?

Góðann
dag áttu
nokkuð

kex?

Góðann
dag áttu
nokkuð
nagla?

Okey,
Áttu  þá

kex?

UPPSKRIFT VIKUNNAR- GNOCCHI 
MEÐ RÓSMARÍN SMJÖRIHRÁEFNI

1 kg kartöflur

2stk egg

150 gr hveiti

Smjör

Ferskt rósmarín

Salt og pipar

Er mikið af afgangs kartöflum? Þá er þetta uppskriftin fyrir þig.  Hér er réttur 
sem er einfaldur í framkvæmd og hlýjar á köldum vetrardegi

Sjóðið kartöflurnar eða notið afgangs kartöflur. 
Flysjið þær og stappið vel. Bætið við eggjum og 
kryddið eftir smekk. Hrærið hveiti saman við þar 
til deigið verður þétt (stundum þarf aðeins örlítið 
meira hveiti. Skiptið deiginu niður í 4 jafnstóra bita 
og rúllið í pulsu. Skerið rúlluna í ca. 1 cm bita og 
rúllið þeim yfir gaffal til þess að fá gnocci útlitið.

Bræðið smjör (hér er smekksatriði hversu mikið 
smjör skal nota) og setjið 2-3 rósmarín greinar í 
pottinn. Látið malla á lágum hita þar til smjörið er 
orðið brúnleitt.   

Blandið smjörinu við pastað stráið Parmesan osti 
yfir og njótið
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HEADLINE

FYRIR HVERN SETUR ÞÚ UPP KOLLUNA?

Fjáröflunar- og árvekniátak Krafts, stuðningsfélags fyrir ungt 
fólk sem greinst hefur með krabbamein og aðstandendur stendur
nú yfir. Markmið átaksins er að selja Lífið er núna húfur og 
vekja athygli á þeim áskorunum sem verða á vegi þeirra sem 
greinast með krabbamein sem og aðstandendum og hvernig Kraftur
getur stutt við þá með hjálp almennings og fyrirtækja í landinu.
Um 70 ungir einstaklingar greinast á ári hverju og hefur það 
bæði áhrif á þá greindu sem og fjölskyldur og ástvini þeirra. 

„Fyrir hvern setur þú upp kolluna er yfirskrift átaksins
í ár og vísar til þess að oft á tíðum missir fólk hárið í 
krabbameinsmeðferð og sumir velja að setja upp hárkollu. 
Við getum sýnt samstöðu með því að setja upp Lífið er núna 
kolluna sem er líka annað heiti yfir húfu og vekja þannig 
athygli á málefnum ungs fólk sem greinst hefur með krabbamein og 
aðstandendum,“ segir Stefán Magnússon, framkvæmdastjóri
Krafts. Sem fyrr verður slagorð Krafts „Lífið er núna“ í 
hávegum haft og munum við hvetja fólk til að sýna Krafti og 
félagsmönnum stuðning í verki með húfukaupum. 

Kraftur mun svo sannarlega láta vel á sér bera meðan á átakinu
stendur en samhliða því mun Kraftur fara hringinn í kringum
landið og halda styrktartónleika með flottu tónlistarfólki. 
„Tilgangur ferðalagsins er að minna fólk á að Lífið er núna og muna 
að njóta líðandi stundar en einnig til að minna fólk á starfsemi 
Krafts og þá þjónustu sem félagið býður sínum félagsmönnum. 
Við byrjum ferðalagið 30. janúar næstkomandi í Vík í Mýrdal 
og endum það 4. febrúar á baráttudegi gegn krabbameini 
með tónleikum í Iðnó í Reykjavík,“ segir Stefán enn fremur.

Kraftur hvetur svo landsmenn alla að halda upp á Lífið er 
núna daginn fimmtudaginn 9. febrúar. Skarta þá einhverju 
appelsínugulu, staldra við og njóta líðandi stundar með 
fólkinu í kringum sig. Fyrirtæki, skólar, félagasamtök, vinir og 
vandamenn eru öll hvött til að taka höndum saman og njóta dagsins 
saman til hins ýtrasta.  Húfurnar eru til sölu í vefverslun Krafts á 
www.lifidernuna.is, í völdum verslunum Krónunnar og Hagkaupa,
Karakter í Smáralind og Companys Kringlunni.
Húfurnar kosta 4.900 krónur og rennur allur ágóði af þeim 
í starfsemi Krafts og í að styðja þar með við bakið á ungu 
fólki sem greinst hefur með krabbamein og aðstandendum. 
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Skinka

Húðflúr

Kóngur

Snittur

Fortíð

Klumpur

ORÐALEIT

Á föstudaginn, bóndadaginn, 
bankar á dyr hjá mér starfsmaður 
Sveitarfélagsins og óskaði eftir 
upplýsingum um fjölda sorpíláta 
á heimilinu. Hann fékk svar; ein 
tunna er hér og í hana safnast 1-2 
pokar á hverjum 4 vikum. Við erum 
tvö í heimili, flokkum vandlega, 
vörumst matarsóun og jarðgerum 
lífrænan úrgang. Fram kom í máli 
starfsmanns að fyrirhugað væri að 
koma við hvert hús allt að fjórum 
tunnum fyrir mismunandi úrgang. 
Mig svimaði, þetta verður aldeilis 
tunnufargan um allar innkeyrslur ! 
Ég var og er mjög hugsi yfir þessu. 
Mér flaug í hug útfærsla sem ég sá í 
Hamborg ; (borg í Þýskalandi). Það 
var allt flokkað og grenndargámur í 
götunni þar sem íbúar losa sig við

AF FASBÓKINNI

Guðrún Ingimundardóttir
aðsend grein

lífrænt. Er ekki ráð að skoða 
þetta, líka hér. Fækka tunnum í 
innkeyrslum og hafa grenndargám 
í hverri götu? Það fækkar stöðum 
sem þarf að tæma og er vel gerlegt 
að mínu mati. Þetta er vissulega til 
bráðarbirgða því framtíðin hlýtur 
að verða brennsla sorps. 
Ég næli hér við slóð þar sem 
hægt er að kynna sér forvitnilegar 
hugmyndir og tækifæri til 
endanlegrar eyðingar sívaxandi 
sorps landsmanna.
https://www.samband.is/frettir/
skyrsla-um-framtidarlausn-til-

Táknmál

Spindill

Pakkasúpa

Tambúrína

Dólgur

Köpuryrði

Lumar þú á grein eða 
áhugaverðu efni í 

Eystrahorn ?
Við hvetjum þig til að senda okkur línu 

á eystrahorn@eystrahorn.is



11

N E W L E T T E R  T E M P L A T E

25%
AFSLÁTTUR

ALLT AÐ

OG APPTILBOÐ Á 

HVERJUM DEGI

Afsláttur í formi inneignar í appinu. 
Sæktu appið og safnaðu inneign.

HEILSUDAGATAL NETTÓ
Tilboðsbombur í appinu á 

Heilsudögum Nettó

Velkomin á 
Heilsu- & lífsstílsdaga
Kynntu þér öll
frábæru tilboðin 
í Heilsublaðinu
Fylgstu með og nálgastu 
upplýsingar á netto.is 
og Facebook-síðu Nettó 
varðandi leiki og ofurtilboð 
dagsins á Heilsudögum.

Öll tilboð á Heilsudögum 
má finna á netto.is

Skannaðu 
QR-kóðann 
og náðu 
í blaðið

26. janúar - 5. febrúar

Apptilboð dagsins Apptilboð dagsins Apptilboð dagsins

Fimmtudagur 2. febrúar Föstudagur 3. febrúar Laugardagur 4. febrúar

Sætar kartöflur 
(kg)

50%
APPSLÁTTUR

Sistema
Allar teg.

Smáspínat 
(125 g)

50%
APPSLÁTTUR

Eylíf vítamín
Allar teg. 30%

APPSLÁTTUR

Vatnsmelóna 
(kg)

50%
APPSLÁTTUR

Probi vítamín
Allar teg.

30%
APPSLÁTTUR

50%
APPSLÁTTUR


